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[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/11/2014; 212/2014; s.: 11,12; HN plus; Matej Gašparovič]

8. Manažéri v pohybe
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Rudolf Sivák, PhD.]

24. Zuzana Mošková získala v Budapešti medzinárodný titul Miss Eden
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[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 12/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Petra
Jamrichová]

28. Kandidátka Iveta Lacová: Prečo som sa rozhodla kandidovať za poslanca
Revúcej
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29. POHĽAD NA TRIEDENIE ODPADU ZO STRANY OBČANOV A SAMOSPRÁVY NA
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41. Václav Klaus - Komunizmus a EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 14/11/2014; Veľké noviny TV JOJ; z domova; Anton
Adamčík]
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[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 24/11/2014; Redakcia]

68. Cicuttovi nepomohlo ani ocenenie, tretie miesto bolo prekvapením
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[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 26/11/2014; 41/2014,42/2014; s.: 4; Komentáre
Domov Zahraničie; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
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100.
Ekonomická univerzita v Bratislave - univerzita, ktorá pripravuje
absolventov pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady
práce
[Téma: Rektor EU; Trend; 27/11/2014; 27/2014; s.: 26; Vysoké školy; Redakcia]

1. V roku 2014 nás opustili viaceré významné osobnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/11/2014; TASR]
Športovci, literáti, soby spoločenského života. Aj z týchto kruhov naša krajina tento rok stratila vzácnych
ľudí.
Bratislava 1. novembra (TASR) - Pri príležitosti sviatkov - Sviatku všetkých svätých a Pamiatky
zosnulých - prináša TASR výberovú chronológiu slovenských osobností, ktoré zomreli počas roku 2014.
JANUÁR
Foto: TASR/Ľudovít Drmlík
21. januára - V Pukanci vo veku nedožitých 87 rokov zomrel slovenský spisovateľ a matičný dejateľ
Andrej Chudoba (občianskym menom Ondrej Hudoba). Narodil sa 21. novembra 1927 v obci Malé
Krškany v Levickom okrese. "V oblasti nepretržitej beletristickej činnosti sa venoval básnickej tvorbe, ale
najväčší ohlas zaznamenali jeho majstrovské prozaické knihy, zbierky poviedok, noviel a povestí a
predovšetkým úspešné romány, v ktorých čerpal námety z rodného prostredia južného Slovenska,"
priblížil poverený vedecký tajomník Matice Slovenskej Pavol Parenička. Chudoba písal aj filmové
scenáre, televízne hry a rozhlasové adaptácie.
FEBRUÁR
Foto: TASR/Drahotín Šulla
4. februára - Vo veku 82 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe Ing. Jozef Hübel, bývalý poslanec
Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1990-1992 za VPN a neskôr za ODÚ-VPN. Po Novembri '89
ho rehabilitovali, bol jedným z iniciátorov vzniku a založenia VPN v Spišskej Novej Vsi a v roku 1990 bol
zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady za VPN. V SNR pracoval vo Výbore pre životné
prostredie, kde inicioval viacero zákonov súvisiacich so skvalitnením životného prostredia.
Foto: TASR
6. februára - V noci (na 6. 2.) zomrel vo veku 96 rokov bývalý vysoký funkcionár Komunistickej strany
Československa (KSČ) Vasiľ Biľak. V rámci aparátu KSČ bol hlavným exponentom brežnevovského
vedenia v KSČ, reprezentant neostalinského dogmatizmu a neskôr tiež odporca prestavby. V tom
období získal mnohé domáce aj zahraničné vyznamenania. Po Nežnej revolúcii ho v decembri 1989
zbavili všetkých funkcií a vylúčili z KSČ.
10. februára - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý československý reprezentant vo veslovaní a dlhoročný
funkcionár i rozhodca . Ako pretekár štartoval na olympijských hrách 1956 v Melbourne, úspešne
reprezentoval Československo spolu s Františkom Reichom. V dvojskife mužov v rokoch 1955 a 1956
na majstrovstvách Európy v belgickom Gente a slovinskom Blede vybojovali striebornú, respektíve
bronzovú medailu. Po športovej kariére sa Krajmer stal súčasťou veslárskeho života na Slovensku. Ako
funkcionár zastupoval Slovensko najskôr v Československom veslárskom zväze, neskôr pôsobil v
Slovenskom veslárskom zväze.
23. februára - Vo veku 73 rokov zomrel dlhoročný pedagóg Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach,
bývalý dekan LF a prorektor UPJŠ doc. MUDr. František Longauer, CSc. Stál pri rozvoji výučby
zahraničných študentov na LF UPJŠ a podporoval prípravu prvých zahraničných projektov lekárskej
fakulty.
MAREC
Foto: TASR/Tomáš Halász

1. marca - Vo veku 93 rokov zomrel priamy účastník druhej svetovej vojny a národnooslobodzovacieho
boja proti fašizmu Karol Schwarz. Bol zároveň predsedom Historickej odbojovej skupiny vojakov
zahraničných a spojeneckých armád a čestným predsedom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB).
11. marca - Vo veku 70 rokov zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v Univerzitnej Nemocnici Bratislava na
Mickiewiczovej ulici básnik, aforista, autor rozhlasových hier Peter Gregor. Pôsobil ako redaktor
Československého rozhlasu v Bratislave (1967-1969), neskôr ako redaktor v Československej televízii
(1970-1971) a redaktor časopisu Osvetová práca (1971-1983). Od roku 1983 bol profesionálnym
spisovateľom v slobodnom povolaní. Patril medzi najplodnejších a najúspešnejších slovenských autorov
rozhlasových hier.
Foto: TASR - Vladimír Benko
11. marca - Jedna z významných postáv Československej televízie Jarmila Košťová zomrela v Bratislave
po dlhej chorobe. V auguste 1968 profesionálne aj ľudsky statočne vystupovala vo vysielaní tzv.
ilegálneho rozhlasu aj ilegálnej televízie z utajených miest v Bratislave. Riskantné vysielanie trvalo od
21. augusta 1968 až do 1. septembra 1968, v prvých dňoch okupácie bývalého Československa
spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy. V auguste 2003 prezident SR Rudolf Schuster ocenil Jarmilu
Košťovú Krížom prezidenta II. stupňa za statočné osobné postoje po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do
Československa v auguste 1968 a za mimoriadny prínos k budovaniu a rozvoju slovenskej televíznej
tvorby.
15. marca - Vo veku 60 rokov zomrela po vážnej chorobe psychologička Eva Jaššová. Pôsobila ako
pedagogička na viacerých vysokých školách. V roku 2004 jej bola udelená vedecko-akademická
hodnosť philosophiae doctor v odbore psychológia. Vystupovala v elektronických a printových médiách,
kde sa vyjadrovala k aktuálnym politickým a spoločenským témam.
APRÍL
7. apríla - Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel v Považskej Bystrici po dlhej chorobe jeden z otcov
legendárneho mopedu Babetta Gustav Ulický. Viac ako 40 rokov pracoval v podniku Považské strojárne
a bol v centre tvorby jednostopových motorových vozidiel, na báze ktorých sa vyvíjala neskôr výroba
malej poľnohospodárskej techniky.
10. apríla - Bývalý generálny, dištriktuálny, seniorálny a zborový dozorca Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku JUDr. Ivan Štefan Šenšel zomrel v nemocnici v
Liptovskom Mikuláši vo veku nedožitých 91 rokov. Ivan Š. Šenšel žil aktívnym životom, venoval sa
ochotníckemu divadlu, bol hercom i režisérom, predsedom ústredného výboru Zväzu divadelných
ochotníkov Slovenska. Venoval sa hudbe, bol členom speváckych súborov, kantorom, organistom,
blízka mu bola i publikačná činnosť.
Foto: TASR/Štefan Puškáš
10. apríla - V Prešove vo veku 90 rokov zomrel gréckokatolícky emeritný prešovský biskup Ján Hirka. V
rokoch 1950-1968, keď bola totalitným režimom gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu
zakázaná, zostal verný Bohu, preto bol prenasledovaný a väznený. V roku 1952 ho zatkli a odsúdili na tri
roky väzenia. Po amnestii pracoval ako stavebný robotník v Brezne. Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi
v Československu pápež Pavol VI. vymenoval Jána Hirku za administrátora diecézy, ale štátny súhlas
na vykonávanie tejto funkcie dostal až v roku 1969. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra
1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa
Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.
Foto: TASR/ Martin Baumann
15. apríla - Vo veku 73 rokov zomrel spisovateľ, bývalý redaktor, vysokoškolský pedagóg, poslanec
parlamentu a dlhoročný veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Ladislav Ballek. Ťažiskom
Ballekovho literárneho sveta bol najmä Palánk, mesto na juhu Slovenska - na rozhraní dvoch etník, na
hranici dvoch štátov. Reálne sú to Šahy, kde Ballek vyrastal. Pre tvorbu čerpal veľa zo svojich
skúseností, príbehy často situoval do miest, ktoré dôverne poznal.
MÁJ
Foto: TASR/Tomáš Halász
17. mája - Vo veku 62 rokov zomrel po krátkej chorobe teatrológ Oleg Dlouhý. Pôsobil aj ako hlavný

dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove, dramaturg Činohry Novej scény v Bratislave či ako
starší radca Ministerstva kultúry SR. Od roku 1995 pracoval v dokumentácii Divadelného ústavu v
Bratislave. Od roku 2006 učil na Konzervatóriu v Bratislave. Venoval sa odbornej reflexii činoherných,
muzikálových, operetných a alternatívnych divadiel pre denníky a odbornú tlač. Spolupracoval s
amatérskym divadlom, ako metodik so súbormi, pôsobil v súťažných porotách amatérskych divadelných
prehliadok.
15. mája - Zomrela hlásateľka, dramaturgička, prekladateľka a autorka televíznych seriálov Viera
Mikulášová Škridlová. Bola hlásateľkou Československého rozhlasu v Prahe. Prekladala z ruštiny a
angličtiny, na konte má preklady približne 50 divadelných hier svetových autorov a desiatky diel poézie a
prózy. V Slovenskej televízii pracovala 22 rokov ako dramaturgička. Počas tohto obdobia vytvorila
takmer 40 hier. Podieľala sa na spracovaní všetkých diel Hany Zelinovej. V rokoch 1989-90 bola pri
znovuobnovení činnosti Živeny, spolku slovenských žien a podieľala sa na jej založení spolu s Hanou
Zelinovou.
22. mája - Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel v rehoľnej komunite seniorátu Spoločnosti Ježišovej v
Ivanke pre Dunaji kňaz, redaktor a spisovateľ, páter Šebastián Labo. Popri vyše tridsaťročnej
redaktorskej a rozsiahlej kazateľskej činnosti v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku a
Luxembursku, kde sa prihovoril bezmála miliónu veriacich, je autorom 20 kníh, najmä o apoštolských
cestách pápežov dnes už svätého Jána Pavla II. a žijúceho emeritného pápeža Benedikta XVI. Dňa 11.
decembra 2007 udelila Trnavská univerzita Šebastiánovi Labovi titul Doctor Honoris Causa. Je čestným
občanom rodnej obce a laureátom štátneho vyznamenania Pribinov kríž, ktoré mu udelil prezident Ivan
Gašparovič.
Foto: TASR/Tomáš Halász
31. mája - Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 63 rokov Milan Sidor, ktorý sa v roku 2009 ako kandidát
KSS neúspešne uchádzal o post prezidenta SR. Sidor do roku 1990 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Zaoberal sa aj rusínskou otázkou a bol
členom výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a výboru Všeslovanského zjazdu.
JÚN
20. júna - Vo veku 75 rokov zomrel v Bratislave člen Siene slávy slovenského hokeja Jaroslav Walter.
Bývalý útočník sa narodil 5. januára 1939. S hokejom začínal ako 13-ročný v Sokole Čimelice, aktívne
hral za Jiskru Lovosice (1953 – 1956), CHZ Litvínov (1956 – 1958 a 1960 – 1964), Duklu Jihlava (1958 –
1960), Slovan Bratislava (1964 – 1969). Na záver hráčskej kariéry pôsobil univerzálny útočník v
Rakúsku v EC Innsbruck a ATSE Graz (1969 – 1972). Na trénerskej lavičke začínal ako asistent Jána
Staršieho v bratislavskom Slovane (1972), veľmi skoro (1974 – 1978) prišlo prvé úspešné obdobie v
Dukle Trenčín s ocenením Vzorný tréner. Nasledovala zastávka v nemeckom EC Deilinghofene (1979 –
1981) a po nej návrat do bratislavského Slovana na lavičku A mužstva (1981 – 1983). Do Siene slávy
slovenského hokeja ho uviedli 26. novembra 2005.
JÚL
8. júla - Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel významný slovenský vedec a ekonóm Antonín Klas.
Profesor Klas vybudoval a riadil Výskumné výpočtové stredisko, Program OSN pre rozvoj v Bratislave.
Predtým pôsobil na Ekonomickej univerzite ako prorektor pre vedu a výskum a ako riaditeľ
Výskumného ústavu národohospodárskeho pri Ekonomickej univerzite. Bol vysokoškolským
profesorom, školiteľom vedeckých doktorandov a členom viacerých slovenských aj medzinárodných
vedeckých organizácií. Je autorom publikácie Technologický a inovačný rozvoj na Slovensku, za ktorú
dostal ocenenie od Slovenského literárneho fondu.
Foto: TASR/František Iván
8. júla - Vo veku 67 rokov zomrel sudca Ústavného súdu (ÚS) SR Juraj Horváth. V roku 2013 prekonal
mozgovú porážku. Horváth patril k sudcom, na ktorých podal Štefan Harabin niekoľko trestných
oznámení. Horváth vyštudoval právo v Bratislave, potom pracoval ako podnikový právnik na viacerých
poľnohospodárskych družstvách. Ako komerčný právnik sa venoval aj reštitúciám. Pred nástupom na
súd bol advokát.
10. júla - Vo veku nedožitých 66 rokov náhle zomrel významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta
severomaďarskej obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho
kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka. Havelka bol aj poslancom Slovenskej
samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
Foto: TASR

15. júla - Vo veku 76 rokov zomrel prozaik, esejista, literárny kritik, básnik, vedecký pracovník a
hudobník Ivan Kadlečík. Pre svoje otvorené názory, ktoré prezentoval celý život vo svojej tvorbe, po roku
1968 hlavne v publicistických prácach, patril tento prozaik, esejista a literárny kritik počas dlhých rokov
normalizácie medzi "nežiaducich" autorov. Nemohol publikovať, vyradili ho z pracovného procesu, do
ktorého sa mohol vrátiť až po roku 1989.
19. júla - Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel spisovateľ, zberateľ a autor rozprávok a príbehov pre deti
Anton Pajonk. Do literatúry vstúpil v roku 2004 knižným debutom Kysucké rozprávky. "Ďalšími dielami sa
vyhranil ako autor a zberateľ rozprávok a príbehov z regiónu Kysúc. Jeho dielo je charakteristické
lokálnym koloritom, osobitne autentickým jazykom a úsmevnosťou ľudového humoru. Odchodom Antona
Pajonka stráca slovenská literatúra, osobitne región severného Slovenska a Kysúc, príčinlivého autora,
priateľského kolegu a významného interpreta i pôvodcu literárnych diel pre deti a mládež," uviedol Peter
Mišák zo Spolku slovenských spisovateľov.
AUGUST
13. augusta - Vo veku 85 rokov zomrel univerzitný profesor Koloman Ivanička, geograf, pedagóg, filozof,
ekonóm, politológ, historik a spisovateľ. Vyštudoval prírodné vedy a geografiu na univerzitách v
Bratislave a vo Varšave. Prednášal na viacerých slovenských vysokých školách i v zahraničí. Svoje
celoživotné poznatky a skúsenosti z mnohých zahraničných ciest, študijných stáží a pobytov i
prednáškových turné v Európe, USA, Kanade, Japonsku, Číne, Indii a iných krajinách sveta zúročil vo
vedeckých, odborných i popularizačných publikáciách. Medzi odbornou verejnosťou je známe najmä
jeho pilotné dielo Synergetika a civilizácia (1988), medzi širšou verejnosťou dve vydania diela Slovensko
- Génius loci (1996, 2000).
SEPTEMBER
Foto: TASR/Dušan Klein
14. septembra - Bývalý slovenský hokejista Miroslav Hlinka vo veku 42 rokov spáchal samovraždu.
Majster sveta z Göteborgu 2002 pôsobil naposledy ako asistent trénera extraligového klubu HC'05
Banská Bystrica. Bývalý úspešný center odštartoval svoju kariéru v Dukle Trenčín. Spod hradu Matúša
Čáka odišiel v sezóne 1995/1996 do Sparty Praha, kde pôsobil ďalšie štyri sezóny. V Česku hrával aj v
Karlových Varoch, Zlíne, Pardubiciach či druholigovom Chomutove. V Európe korčuľoval v drese
fínskeho Jokeritu Helsinki, švédskeho MODO Hockey či Dinama Moskva ešte v najvyššej ruskej súťaži.
V ročníku 2009/2010 sa vrátil na Slovensko a dva roky pôsobil v Banskej Bystrici. Následne krátko v
Poprade, extraligovú kariéru však zakončil pod Urpínom. Na klubovej úrovni získal dva majstrovské tituly
- v sezóne 1999/2000 triumfoval so Slovanom Bratislava v najvyššej domácej súťaži, o štyri roky neskôr
sa tešil z triumfu so Zlínom.
Výrazné úspechy dosiahol aj na medzinárodnej scéne. Hoci najskôr reprezentoval Českú republiku, na
MS v Petrohrade 2000 si už obliekol slovenský dres a vybojoval v ňom striebornú medailu. O dva roky
neskôr sa vo švédskom Göteborgu tešil z titulu majstra sveta a následne v roku 2003 skompletizoval
medailovú zbierku bronzom v Helsinkách. Celkovo sa v drese Slovenska zúčastnil na štyroch svetových
šampionátoch a v roku 2004 aj na Svetovom pohári v zámorí.
Foto: TASR/Michal Svítok
14. septembra - Vo veku 50 rokov podľahol chorobe lekár slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír
Lupták. Jeho poslednou veľkou akciou pri národnom tíme boli februárové ZOH v Soči. Kariéru
hokejového lekára odštartoval v roku 2000 v Slovane Bratislava, kde zotrval ďalších sedem rokov. S
belasými sa ako člen realizačného tímu tešil z piatich majstrovských titulov. Odborne sa špecializoval na
športovú traumatológiu, jeho hlavným zameraním boli artroskopické operácie kĺbov.
Branislav Husár Foto: SAV
17. septembra - Vo veku 33 rokov náhle zomrel vedecký pracovník, chemik Dr. Branislav Husár.
Vyštudoval organickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Po nástupe na Ústav
polymérov SAV väčšiu časť svojho doktorandského štúdia realizoval v Clermont-Ferrand vo Francúzsku,
kde aj úspešne obhájil titul PhD. V rámci európskeho projektu absolvoval mesačný študijný pobyt v Pise.
OKTÓBER
16. októbra - Nepálske úrady potvrdili smrť dvoch Slovákov a troch nepálskych horských vodcov, ktorí
boli nezvestní po lavíne v základnom tábore pod vrchom Dhaulágirí v strednom Nepále. Podľa webovej
stránky Expedition.sk po páde lavíny ostali nezvestní Janko Matlák a Vlado Švancár spolu s tromi

nepálskymi pomocníkmi. Osem ďalších členov slovenskej expedície sa podarilo helikoptérami dopraviť
do mesta Pokhara. Desaťčlennú skialpinisticko-horolezeckú výpravu 14. októbra zasiahla v základnom
tábore pod vrchom Dhaulágirí lavína. Siedmim Slovákom a jednému Čechovi sa podarilo zachrániť,
dvom z nich, ako aj trom nepálskym horským vodcom, sa počasie stalo osudným.
Na archívnej snímke strelci troch gólov Slovana v stretnutí s Barcelonou - zľava - Vladimír Hrivnák ,
Ľudovít Cvetler a Ján Čapkovič pózujú s víťaznou trofejou v bazilejskom hoteli City, kde boli ubytovaní.
Foto: TASR/Štefan Petráš
17. októbra - Vo veku 69 rokov zomrel bývalý československý reprezentant vo futbale Vladimír Hrivnák.
Rodák z Banskej Bystrice prišiel v roku 1963 do bratislavského Slovana z Rimavskej Soboty. Po dvoch
rokoch debutoval ako obranca v lige. Počas desaťročného pôsobenia v Slovane sa tešil z historického
triumfu v Pohári víťazov pohárov UEFA v roku 1969 a o rok neskôr z federálneho titulu. Reprezentačný
dres obliekol spolu v 13 stretnutiach. Po skončení aktívnej činnosti trénoval juniorov Slovana, neskôr
viedol kluby Dunajská Streda, ZŤS Košice, Inter Bratislava, Matador Púchov a ŠKP Bratislava.
Foto: TASR/Vladimír Benko
19. októbra - František Kele zahynul pod vrcholom Rysov vo Vysokých Tatrách po tom, čo sa pošmykol
na zľadovatenom chodníku. Utrpel vážne poranenia hlavy, záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Kele
bol od svojich 15 rokov najmladší horský vodca v histórii Tatranskej horskej služby, absolvoval viaceré
cesty okolo sveta. Bol účastníkom mnohých zahraničných expedícií - Ahaggar 1973, Hindúkuš 1974,
Kilimandžáro 1977, Patagónia 1982 i ďalších. V roku 1993 viedol prvú slovenskú severopolárnu
expedíciu - Arktický kvet.
Daniela Trandžíková Foto: Internet
26. októbra - Vo veku 58 rokov zomrela bývalá hádzanárka Daniela Trandžíková. Členka Siene slávy
slovenskej hádzanej podľahla zákernej chorobe. Rodáčka z Melčíc bola trojnásobnou najlepšou
hádzanárkou Československa (1980, 1981, 1988), najcennejší dres si obliekla v 311 stretnutiach, v
ktorých vsietila 657 gólov. S hádzanou začínala v Odeve Hlohovec, neskôr obliekala dres Trenčína a
najväčšiu slávu zažila v družstve ZVL Prešov, kde sa stala trojnásobnou majsterkou ČSSR (1986, 1987,
1989). Hrala v semifinále EPM 1987, štartovala na dvoch olympijských hrách (1980, 1988), na ktorých
skončili reprezentantky ČSSR zhodne na piatom mieste.
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2. Kľúčoví ľudia vo vedení Eximbanky
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 05/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; (red)]
Milan Horváth, námestník generálneho riaditeľa poisťovacej divízie a člen rady banky
Do Eximbanky prišiel v roku 2007, kde pôsobil do roku 2009 v pozícii riaditeľa odboru stratégie a
komunikácie. Súčasťou vedenia je od roku 2009 ako člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa
poisťovacej divízie. Skúsenosti má aj z Národnej banky Slovenska, ako aj z komerčného bankového
sektora, keď pôsobil v Slovenskej sporiteľni. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu
ekonómie a riadenia výrobných odvetví.
Pavel Mockovčiak , námestník generálneho riaditeľa bankovej divízie a člen rady banky
Vo vedení Eximbanky je od roku 2012, kde ako člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa
zodpovedá za činnosť bankovej divízie. Má bohaté skúsenosti z veľkých nadnárodných poradenských
firiem, ako je PwC či Deloitte Central Europe, kde pôsobil na rôznych pozíciách so zameraním na
poradenské služby pri fúziách a akvizíciách. Od roku 2008 pôsobil v BNP Paribas ako riaditeľ – vzťahový
manažér pre SR. Vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Rudolf Sihlovec , námestník generálneho riaditeľa finančno-ekonomickej divízie a člen rady banky
V Eximbanke pracuje od mája 2012 a je zodpovedný za finančno-ekonomickú divíziu. Do jeho priamej
riadiacej pôsobnosti patria účtovníctvo a dane, kontroling a platobný styk, treasury, správa majetku,
odbor rizika, odbor spracovania analýz a ľudské zdroje. Začínal ako investičný bankár v pozícii makléra
pre spoločnosti ako IB Austria Securities, GASFIN, Istroinvest Securities. Postgraduálne štúdium MBA
absolvoval na University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business. V súčasnosti študuje
prostredníctvom BPP professional education ACCA.
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3. Naša pôda je stále ohrozená
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/11/2014; 212/2014; s.: 6; EKONOMIKA; Erik Kapsdorfer]
AGROBIZNIS
Vedúci oddelenia agrofinancovania v Tatra banke Radovan Mik pre HN:
ROZHOVOR
Erik Kapsdorfer
Pred minuloročnou konferenciou Agroprogress ste nám povedali, že situácia v slovenskom agrosektore
je kritická. Ako sa situácia vyvinula za posledný rok?
Posledných dvanásť mesiacov nebolo pre poľnohospodárov jednoduchých, no zatiaľ sme
nezaznamenali žiadne zásadné problémové prípady či krachy podnikov. Osobne stále vnímam sektor
ako veľmi perspektívny, no v mnohých aspektoch v kritickom stave.
Čo sú najkritickejšie miesta nášho agrobiznisu?
Dlhodobá podkapitalizácia podnikov a takmer žiadne rezervy na prekonanie výkyvov a kríz, personálna
téma starnúcej generácie manažérov a menšieho záujmu mladej generácie, ako aj v mnohých
podnikoch neujasnené vlastnícke vzťahy, a tým pádom aj medzery v dôraze kladenom na náklady,
efektivitu.
Tiež ste naznačovali, že v tomto roku môže dôjsť k veľkému výpredaju pôdy. Došlo k nemu?
Obchod s pôdou je stále každodennou témou, či pre podnikateľov, ktorí na nej hospodária a priebežne
nakupujú, ako aj subjekty, ktoré sa cielene zaoberajú iba nákupom pôdy. Pred účinnosťou zákona sme
cítili zvýšenú aktivitu a intenzitu, čo bolo vidieť aj vo zvýšenom čerpaní úverov na pôdu. Ale ani po
dátume účinnosti nemožno povedať, že by obchodovanie s pôdou ustalo.
Do ktorých regiónov sa sústreďovali tieto obchody?
Dlhodobo vnímame ako zaujímavé regióny východ a juh Slovenska, čo je často spôsobené aj
prítomnosťou zahraničných subjektov.
Pomohol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov?
Posledný zákon, ako aj všetky predchádzajúce pokusy o ochranu pôdy vnímam rozpačito. Keď už ísť
ochranárskym spôsobom, mám vždy pocit, že všetky opatrenia boli pár rokov neskôr, ako by sa žiadalo,
a zároveň neboli nikdy nepriestrelné, vždy v sebe skrývali možnosti, ako ich obísť. Výnimkou nie je ani
aktuálny zákon, kde všetci profesionáli, ktorí sa špecializujú na nákup pôdy vo veľkom, vedia presne,
ako nakúpiť aj po 1. júni 2014.
Je teda vlastníctvo pôdy slovenskými subjektmi aj naďalej reálne v ohrození?
Jednoznačne áno. Znova budem zdôrazňovať financie. Priemerne hospodáriaci podnik nemá dostatok
vlastných zdrojov navyše, aby mohol realizovať nákup pôdy nielen kozmeticky, ale aj strategicky.
Niektorí slovenskí farmári majú obavy, že náš agrosektor úplne ovládne niekoľko silných hráčov, ktorí
skúpia tých menších. Hrozí nám tento scenár?
V každom odvetví prebieha zápas medzi drobnými firmami a veľkými, často aj nadnárodnými
spoločnosťami, ktorý končí viac či menej prijateľnou koncentráciou.
Ako vnímate zámery agrorezortu, ktoré sú orientované na podporu malých a rodinných farmárov?
Tieto aktivity vnímam skôr v kontexte témy nezamestnanosť ako rozvoj agrorezortu. Pýtam sa, podnik s
tromi tisícmi hektármi, kde pracuje otec, manželka, deti, nie je rodinná farma? Štruktúra slovenských
podnikov je už jednoducho nastavená a za posledných 50 rokov sa nejako vyvinula a tieto zámery s ňou
úplne nekorešpondujú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa program uchytí, už len vzhľadom na otázku
získavania či prideľovania pôdy pre takto začínajúcich farmárov.

Jedna z tém tohtoročného Agroprogressu znie: Je vplyv štátu a EÚ na elimináciu rizík v
poľnohospodárstve dostatočný? Akú odpoveď na túto otázku máte vy?
Určite nie je. Dlhodobo sa sústreďuje na prevádzkové dotácie či stimuly do investícií, bez zásadného
pohľadu, či ju ten či onen podnik potrebuje, či je to v súlade so súčasným trendom, respektíve či je dobrý
alebo zlý rok. A na druhej strane, v čase kríz a výkyvov či poveternostných katastrof záchranné
mechanizmy nefungujú, respektíve absentujú úplne.
Čo dnes považujete za najväčšie riziká v poľnohospodárstve?
Asi sa budem opakovať, no je to slabá finančná situácia podnikov, ktorá je výsledkom dlhodobého
vývoja a niekoľkých stratových rokov. Tá ich robí zraniteľnými a poskytuje im absolútnu rezervu na
prekonanie iba dvoch-troch ťažkých rokov za sebou. Bolo by zaujímavé vidieť výsledky stresových
testov agrosektora na 3-ročnú krízu, aké aktuálne absolvovali európske finančné inštitúcie.
Kto je Radovan Mik
Vyštudoval odbor financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2000
pracuje v Tatra banke. V začiatkoch takmer 10-ročnej profesionálnej praxe sa venoval oblasti faktoringu
a financovania dlhodobých pohľadávok, od roku 2001 sa špecializuje výlučne na problematiku
agrosektora a financovania poľnohospodárskych podnikov na pozícii vedúceho oddelenia alternatívneho
financovania a podpory europrojektov.
Foto:
Slovenské agropodniky nemajú finančnú rezervu na preklenutie viac ako troch ťažších rokov, tvrdí Mik.
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4. Kríza najviac postihla verejné financie
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/11/2014; 212/2014; s.: 13; NÁZORY A ANALÝZY; redakcia]
DISKUSIA V HN
Začiatok finančnej krízy znamenal pre Európsku úniu najskôr eskaláciu a následne aj realizáciu
viacerých typov finančných rizík. Problém zadlženia v EÚ aj eurozóny sa počas krízy ešte zvýraznil a
najmarkantnejšie sa prejavuje v oblasti verejných financií. V rokoch 2007 až 2013 stúpla priemerná
úroveň hrubého verejného dlhu v krajinách EÚ z 59 na viac ako 87 percent HDP. V EÚ z hľadiska
verejných financií sú priame náklady krízy (výdavky na záchranu finančných inštitúcií a zadlžených
krajín) oveľa nižšie v porovnaní s nepriamymi nákladmi. Tie väčšinou vyplývajú z pôsobenia
automatických stabilizátorov (zníženie príjmov verejnej správy pri poklese ekonomickej aktivity a rast
sociálnych výdavkov). Tomu zodpovedá tendencia výraznejšieho rastu dlhu v krajinách, ktorých
ekonomiky klesali prudšie. Pohľad na ostatné skupiny v EÚ – domácnosti, finančný sektor a nefinančné
podniky – je z hľadiska vývoja dlhu a finančných rizík priaznivejší. Objem čistých finančných aktív
domácností (rozdiel medzi hodnotou finančných aktív a záväzkov) v eurozóne aktuálne dosahuje v
priemere 150 percent HDP. To je viac ako pred krízou. Toto pozitívum je v porovnaní s predkrízovým
obdobím do istej miery eliminované vyššou mierou nezamestnanosti. Dlh domácností je síce "krytý"
vyššou hodnotou finančných aktív, ale nižším počtom pracujúcich a nižšou sumou ich príjmov.
Banky nie sú rizikom
K ozdraveniu účtovných bilancií došlo aj v sektore podnikov – nefinančných korporácií. Podľa údajov
MMF sa veľkosť dlhovej páky (pomer medzi dlhom a vlastným imaním podnikov) v eurozóne po jej
prechodnom zvýšení v krízových rokoch aktuálne znížila na úroveň z roku 2007. Výsledky komplexného
hodnotenia bánk ECB a EBA naznačujú, že ani bankový sektor by nemal byť zdrojom systémového
rizika. Kritériám síce nevyhovelo až 25 zo 130 testovaných najväčších bánk, no odporúčaný objem
dodatočného kapitálu 25 miliárd eur predstavuje len asi jedno promile z celkového objemu bankových
aktív v eurozóne.
Európe pomohol krízový manažment
Hlavným rizikom pre finančnú stabilitu v EÚ je teda verejný sektor. Napriek výhradám voči efektívnosti
hospodárenia verejného sektora má enormný nárast jeho zadlženia v posledných rokoch aj objektívne
dôvody. Znáša systémové riziká, ktoré sa súkromného sektora dotýkajú len obmedzene (napríklad
environmentálne a geo politické riziká alebo cyklické výkyvy ekonomiky). Reakčná schopnosť verejného
sektora je pri eskalácii rizík často obmedzovaná legislatívou, medzinárodnými dohovormi či politickými

okolnosťami. Na "obranu" verejného sektora v EÚ možno konštatovať, že po pasivite v úvodných
štádiách krízy sa európske "elity" aktivizovali. V rokoch 2010 až 2013 nasledoval rad opatrení
rozhodujúcich pre upokojenie finančnej situácie. Samotný krízový manažment je pre EÚ pozitívnym
precedensom, posilnila sa aj fiškálna a finančná integrácia menovej únie. V rámci opatrení treba
osobitne spomenúť zriadenie permanentného fondu ESM a menovopolitické opatrenia ECB, ktoré
významne prispeli k utlmeniu paniky na finančnom trhu. Výrazne nižšie úroky zo štátnych dlhopisov
následne znamenajú pre krízou zasiahnuté krajiny citeľnú úľavu pre ich rozpočty.
Štáty majú zviazané ruky
Napriek pozitívnym zmenám je manévrovací priestor fiškálnej politiky vo väčšine krajín EÚ v dôsledku
rastu zadlženia výrazne nižší ako pred krízou. Približne polovica členov vykazuje úrovne verejného dlhu,
ktoré v prípade negatívneho šoku neumožnia primerane reagovať formou proticyklickej expanzie bez
rizika nekontrolovaného rastu požadovaného výnosu ich štátnych dlhopisov. Ak by šok zasiahol len
jednotlivé krajiny, jeho negatívne efekty by sa mali eliminovať alebo zmierniť pomocou nových nástrojov
krízového manažmentu EÚ. Je však obava, že prípadný systémový šok, akým bola finančná kríza v
rokoch 2008 – 2009, by vyvolal v EÚ sériu defaultov. Ťažisko aktivity na elimináciu rizika ďalšej krízy by
sa preto malo presunúť na úroveň jednotlivých krajín. Aby sa pozitívne fiškálne a inštitucionálne zmeny
na centrálnej úrovni EÚ, spolu s opatreniami ECB, neminuli účinkom. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave
Napriek výhradám voči efektívnosti hospodárenia verejného sektora má enormný nárast jeho zadlženia
aj objektívne dôvody.
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5. Naša pôda je stále ohrozená
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 05/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Erik
Kapsdorfer]
Pred minuloročnou konferenciou Agroprogress ste nám v rozhovore povedali, že situácia v slovenskom
agrosektore je kritická. Prehĺbila sa táto kríza alebo ste, naopak, zaznamenali isté oživenie?
Posledných dvanásť mesiacov nebolo pre poľnohospodárov jednoduchých, no zatiaľ sme
nezaznamenali žiadne zásadné problémové prípady či krachy podnikov. Osobne stále vnímam sektor
ako veľmi perspektívny, no v mnohých aspektoch v kritickom stave.
Čo sú tieto najkritickejšie miesta nášho agrobiznisu?
Dlhodobá podkapitalizácia podnikov a takmer žiadne rezervy na prekonanie výkyvov a kríz, personálna
téma starnúcej generácie manažérov a menšieho záujmu mladej generácie, ako aj v mnohých
podnikoch neujasnené vlastnícke vzťahy, a tým pádom aj medzery v dôraze kladenom na náklady,
efektivitu.
Sú už naši poľnohospodári o niečo lepší manažéri?
Je to vysoko individuálna téma, ale určite môžem povedať, že prístup k riadeniu firmy či ľudí sa
každoročne zlepšuje. Nie je ani iná cesta, zmena podmienok, klímy, častejšie a výraznejšie výkyvy nútia
všetkých podnikateľov zlepšovať sa.
V minulom rozhovore ste naznačovali, že v tomto roku môže dôjsť k veľkému výpredaju pôdy. Došlo k
nemu?
Obchod s pôdou je stále každodennou témou, či pre podnikateľov, ktorí na nej hospodária a priebežne
nakupujú, ako aj subjekty, ktoré sa cielene zaoberajú iba nákupom pôdy. Pred účinnosťou zákona sme
cítili zvýšenú aktivitu a intenzitu, čo bolo vidieť aj vo zvýšenom čerpaní úverov na pôdu. Ale ani po
dátume účinnosti nemožno povedať, že by obchodovanie s pôdou ustalo.
Do ktorých regiónov sa sústreďovali tieto obchody?
Dlhodobo vnímame ako zaujímavé regióny východ a juh Slovenska, čo je často spôsobené aj
prítomnosťou zahraničných subjektov.
Pomohol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov? Ozývali sa hlasy, že môže
priniesť úplne opačný výsledok, než aký očakávali jeho tvorcovia.

Posledný zákon, ako aj všetky predchádzajúce pokusy o ochranu pôdy, vnímam rozpačito. Keď už ísť
ochranárskym spôsobom, mám vždy pocit, že všetky opatrenia boli pár rokov neskôr, ako by sa žiadalo
a zároveň neboli nikdy nepriestrelné, vždy v sebe skrývali možnosti, ako ich obísť. Výnimkou nie je ani
aktuálny zákon, kde všetci profesionáli, ktorí sa špecializujú sa na nákup pôdy vo veľkom, vedia presne
ako nakúpiť aj po 1. júni 2014.
Je teda vlastníctvo pôdy slovenskými subjektmi aj naďalej reálne v ohrození?
Jednoznačne áno. Znova budem zdôrazňovať financie. Priemerne hospodáriaci podnik nemá dostatok
vlastných zdrojov navyše, respektíve dostatočnú kapacitu v hrubých príjmoch či zdroji splácania úveru,
aby mohol realizovať nákup pôdy nielen kozmeticky, ale strategicky.
Niektorí slovenskí farmári majú obavy, že skôr či neskôr slovenské poľnohospodárstvo úplne ovládnu
veľké podniky, ktoré majú vybudovanú úplnú výrobno-odbytovú vertikálu. Hrozí slovenskému
agrosektoru podobný osud, aký postihol slovenské médiá, a teda, že sa tu vytvorí niekoľko silných
hráčov, ktorí pohltia slabších?
V každom odvetví prebieha zápas medzi drobnými firmami a veľkými, často aj nadnárodnými
spoločnosťami, ktorý končí viac či menej prijateľnou koncentráciou.
Ako vnímate zámery agrorezortu, ktoré sú orientované na podporu malých a rodinných farmárov?
Tieto aktivity vnímam skôr v kontexte témy nezamestnanosť ako rozvoj agrorezortu. Pýtam sa, podnik s
tromi tisícmi hektármi, kde pracuje otec, manželka, deti, nie je rodinná farma? Štruktúra slovenských
podnikov je už jednoducho nastavená a za posledných 50 rokov sa nejako vyvinula a tieto zámery s ňou
úplne nekorešpondujú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa program uchytí, už len vzhľadom na otázku
získavania či prideľovania pôdy pre takto začínajúcich farmárov.
Jedna z tém tohtoročného Agroprogressu znie: Je vplyv štátu a EÚ na elimináciu rizík v
poľnohospodárstve dostatočný? Akú odpoveď na túto otázku máte vy?
Určite nie je. Dlhodobo sa sústreďuje na prevádzkové dotácie či stimuly do investícií, bez zásadného
pohľadu, či ju ten či onen podnik potrebuje, či je to v súlade so súčasným trendom, respektíve či je dobrý
alebo zlý rok. A na druhej strane, v čase kríz a výkyvov či poveternostných katastrof záchranné
mechanizmy nefungujú, respektíve absentujú úplne.
Čo považujete momentálne za najväčšie riziká v poľnohospodárstve?
Asi sa budem opakovať, no je to slabá finančná situácia podnikov, ktorá je výsledkom dlhodobého
vývoja a niekoľkých stratových rokov. Tá ich robí zraniteľnými a poskytuje im absolútnu rezervu na
prekonanie iba dvoch-troch ťažkých rokov za sebou. Bolo by zaujímavé vidieť výsledky stresových
testov agrosektora na 3-ročnú krízu, aké aktuálne absolvovali európske finančné inštitúcie.
Rok 2014 sa označuje ako prechodný rok. Doznieva staré a začína sa nové programovacie obdobie
Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Odrazilo sa to v útlme investícií do
poľnohospodárstva?
Môžem potvrdiť, že veľa subjektov pozastavilo či obmedzilo svoje investície, ak neboli nevyhnutné.
Úplne prirodzene čakali a čakajú na nový Program rozvoja vidieka a podľa toho upravia svoje investičné
plány na najbližšie roky. Nebolo to vidieť iba na strane investorov, ale aj možných dodávateľov strojov,
technológií či stavebných prác, ktorí mali určite menej práce a spoliehali sa na nové obdobie. Na druhej
strane, aj v prechodnom roku bolo uzatváraných dosť výziev, na ktoré podniky reagovali a veľa investícií
aktuálne prebieha a budú finišovať do júna 2015.
Viac o podnikaní v agrosektore sa dozviete na konferencii Agroprogress 2014.
Kto je Radovan Mik
Vyštudoval odbor financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2000
pracuje v Tatra banke. V začiatkoch takmer 10-ročnej profesionálnej praxe sa venoval oblasti faktoringu
a financovania dlhodobých pohľadávok, od roku 2001 sa špecializuje výlučne na problematiku
agrosektora a financovania poľnohospodárskych podnikov na pozícii vedúceho oddelenia alternatívneho
financovania a podpory europrojektov.
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6. OD AKRYLU K BEPON ,,ESKORTE"
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/11/2014; 10/2014; s.: 14,15,16; MARKETING; Renata
Môciková]
,,Neoplatí sa naháňať za ziskom. Zisk vás doženie aj sám, ak z predaja spravíte službu pre zákazníka,"
zhodujú sa zástupcovia spoločnosti Bepon, Veronika Hrabačková, Stanislav Cintavý a Ľubomíra
Pendráková.
S: Bepon založili Peter Ondráš a Peter Beliš v roku 1990. Pôvodne však neuvažovali nad
pančuchovoponožkovým biznisom...
VH: V 90. rokoch sa darilo takmer všetkému, všetko nové fungovalo. Majitelia začínali s predajom
obkladačiek a sanity. Kvôli biznisu chodili do Talianska a dostali sa k pančuchovým strojom. A tak
vznikla myšlienka kúpiť ich a začať s výrobou pančuchových nohavíc. V roku 1992 sa začala písať
história Beponu tak, ako ho poznáme dnes.
S: Aký bol úplne prvý produkt v ponuke?
VH: Boli to akrylové pančuchové nohavice, ktoré sa vtedy predávali ešte vo veľkoobchode. Všetko, čo sa
vyrobilo, sa hneď aj predalo. Za tento výrobok sme dokonca získali ocenenie Zlatá Fatima na súťaži
Trenčín mesto módy. A to bol podnet pre majiteľov, aby otvorili prvú predajňu - na Gorkého ulici v
Bratislave. Mala podobný merchandisingový systém ako dnes, no v ponuke boli len akrylové pančuchy.
Neskôr sa začali dopĺňať aj ostatné výrobky tenšieho sortimentu a ponožkového sortimentu. Dnes má
Bepon sieť 70 predajní v 33 mestách po celom Slovensku a 8 v Českej republike.
S: Prečo mali akrylové pančušky taký úspech?
VH: V tom čase neboli žiadne pančušky, nosili sa len silonky. Hrubé pančuchy sa u nás vôbec
nevyrábali. Čiže boli prvé svojho druhu. Akryl má veľmi žiarivé farby. A po otvorení hraníc zaznamenali
pančuchy ozajstný boom, pretože to bolo niečo nové. Farby boli prvotným faktorom úspechu. Keď človek
vstúpil do predajne po tom staršom období, keď boli všetko šedé a čierno-biele, farby ho hneď zaujali.
S: Výrazným míľnikom v histórii firmy bola spolupráca s najväčšou fabrikou na pančuchy v Európe
Golden Lady...
VH: Áno a spolupráca trvá dodnes, čiže okolo 18 rokov. Od Golden Lady sme začali brať prvé výrobky
do nášho portfólia a, samozrejme, sme začali rozmýšľať aj o ponožkovom sortimente. Preto sme začali
spoluprácu s českou Loanou, ktorá mala 100-ročnú tradíciu, väčšina Slovákov ju aj pozná, bohužiaľ,
dnes už nefunguje. Dôležitú úlohu zohráva aj spolupráca s talianskou rodinnou firmou Solidea, ktorá
takisto trvá vyše 15 rokov. Najprv sme preberali tieto produkty a fungovali sme ako distribučná sieť.
Neskôr, keď sa rozrástli aj predajne a dostávali sme špecifické požiadavky od našich zákazníčok, snažili
sme sa uplatniť vo výrobe aj s vlastnými ideami, ktoré boli špecifické pre náš trh. Spolupráca trvá aj so
slovenskou firmou Tatrasvit, kam sme kompletne presunuli našu ponožkovú výrobu. Toto partnerstvo
nám otvorilo možnosť postaviť komunikačnú stratégiu - slovenská sieť, slovenský výrobok. Väčšinu
ponožiek pre nás vyrába Tatrasvit, ktorý zakladal ešte Baťa. Existuje vyše 80 rokov a pôvodne vyvážal
predovšetkým do Nemecka. Ich mottom je kvalita, čiže je to veľmi dobrá spolupráca.
SC: Ako výrazný míľnik z obchodného hľadiska by som označil retailový boom na Slovensku, keď sa
začali otvárať obchodné centrá. A vtedy sa začal aj veľký rozmach Beponu, predajne sa veľmi rýchlo
otvárali, nákupné centrá pribúdali, čo sa prejavilo na obrate a sile firmy. Obchodné centrá sú aj tržbovo
silnejšie ako priemerná predajňa na ulici.
S: Kto dáva nové nápady na produkt?
SC: Reflektujeme na podnety z trhu, vývoj módneho priemyslu a dokonca aj na podnety priamo od
predavačiek z našich predajní. Tie sú veľkým zdrojom informácií.
S: Spomeňme ďalšie míľniky vo vývoji firmy. Napríklad sťahovacie pančuchy? Tie zmenili smerovanie
Beponu...
VH: Pančuchové nohavice od talianskej firmy Solidea, ktoré boli na svetovom trhu úplnou novinkou,
doslova otočili filozofiu firmy. Sú to pančuchy, ktoré stiahnu konfekčnú veľkosť ženy o jednu veľkosť, nie
sú však iba sťahovacie, ale aj tvarovacie. Stlačia bruško, pozdvihnú zadok, majú teda push-up efekt.
Úspech týchto pančuchových nohavíc nás prinútil zamyslieť sa nad tým, čo značka Bepon predstavuje.
S: Práve špecializované výrobky sú vašou konkurenčnou výhodou?

VH: Vďaka týmto výrobkom sme na trhu stále konkurencieschopní. Špecializovaný výrobok odštartoval
spôsob vnímania identity značky, ktorá sa nejakým spôsobom profilovala. Nie sú to iba obchody s
ponožkami, ale máme za sebou myšlienku, kto sme a čo je naša konkurenčná výhoda.
VH: Profilujeme značku Bepon tak, aby bola stále špecialistom. Naša priama konkurencia sa na
Slovensku profiluje v podobe fashion obchodov pre mladých. Naša cieľová skupina je iná. Máme
špecializovaný sortiment na bežné nosenie pre ženu, manažérku okolo tridsiatky, ktorá chodí do práce,
ale aj na plesy. V tejto cieľovej skupine sme silnejší ako konkurencia. Tam, kde ,,strácame", je lacnejší
fashion segment pre mladých. V tomto prípade má konkurencia výhodu v tom, že nemá jednu, ale viac
sietí predajní, hoci je to jedna značka. Takto si dokáže získať skupinu zákazníkov, ktorá je od cca 15
rokov a my ju nedokážeme zachytiť, čo nás neteší, ale uvedomujeme si, že cieľová skupina ,,všetci"
neexistuje.
S: Ako posúvate informáciu o profilovaní značky zákazníkovi?
VH: Nikdy sme našu značku nechceli pustiť do low-segmentu, aj keď po kríze nám vznikla otázka, či
nepredávať lacnejšie produkty. Rozhodli sme sa udržať líniu a ponúkať kvalitu a poradenstvo na úkor
menších dočasných strát. Bolo to v čase, keď trh zaplavili lacné ponožky z Číny a takmer všetky odevné
značky už ponúkali ponožkový sortiment. Bepon sme začali profilovať ako značku, ktorá ponúka
produkty s pridanou hodnotou, špecializované. Chcelo to však zmenu pohľadu na to, čo znamená
predavačka v retaili. Predavačka nie je iba niekto, kto predáva tovar, ale niekto, kto prezentuje tovar.
Stavili sme preto na ich intenzívnu edukáciu.
SC: Predavačka je pre nás najdôležitejší článok v predaji. V tomto segmente máme veľmi nízku
fluktuáciu, na čo sme aj hrdí. Predavačky u nás pracujú 10, 15 rokov. Celkovo je priemerné obdobie
práce 6,5 roka, čo je v retailovom biznise veľmi vysoké číslo. Predavačky motivuje aj to, že je to
zaujímavá práca v priateľskom prostredí, kde manažéri majú k nim iný vzťah ako v bežných firmách. Ako
benefit vidím aj to, že sme spoločnosť pre ambicióznych ľudí. Je možnosť vypracovať sa na supervízora
alebo člena manažmentu.
S: Vníma zákazník Bepon ako slovenský, keďže sa tak profilujete? Skloňuje sa aj ako drahý...
VH: Z prieskumov, ktoré pre nás realizuje spoločnosť GfK Slovakia, nám vyplýva, že sme z roka na rok
viac vnímaní ako slovenská značka so slovenskými produktmi a zároveň špecialista. Tiež sa nám darí
meniť vnímanie značky ako drahej. Toto vnímanie sa historicky sformovalo hlavne cez drahšie fashion a
tiež spomínané špecializované produkty. V našom portfóliu sú však aj cenovo bezkonkurenčné výrobky.
Vnímanie meníme nielen komunikáciou a prácou s predavačkami, ale aj tým, že so zákazníkom sa
snažíme viac zžiť a vybudovať z Beponu love brand prostredníctvom služieb, ktoré robíme lokálne a
nemáme tu v súčasnosti konkurenciu.
S: O akých službách hovoríme? Máte na mysli napríklad službu očko?
SC: Mám na mysli marketingové aktivity priamo v predajniach, pričom všetky vznikli z konkrétnych
situácií v nich. Prvou službou bol B-shop. Táto služba je vhodná pre zákazníkov, ktorí potrebujú kúpiť
väčší objem tovaru, ten však v danej predajni nie je Tovar je potom zakúpený z inej predajne a doručený
zákazníkovi. Vďaka vytvoreniu tejto služby môže každá predajňa predávať všetok tovar Beponu a
predavačkám sme dali obchodný nástroj na to, ako uspokojiť potrebu zákazníka. V prvom polroku 2014
sme zrealizovali 523 takýchto predajov a podiel z celkového predaja firmy tvoril 0,57 %. Najlepšia
predajňa z hľadiska predaja cez B-shop pokrýva 6,4 % svojho predaja.
ĽP: Ďalšie nástroje, ktoré využívame, sú skôr marketingového charakteru. Minulý rok sa zákazníčky
sťažovali, že im nesedia obvody vrchných dielov plaviek. Niektoré predavačky, ktoré boli aktívne, si
zabezpečili k predajnému procesu krajčírku. To bol podnet, ktorý sme sa rozhodli uchopiť a aplikovať ho
na celú sieť. Tento rok bola prvýkrát celá naša plavková kampaň postavená na tom, že máme prvé
plavky šité na mieru. Vďaka viackanálovej kampani sa zvýšil počet zákazníkov, ktorí sa prišli pozrieť do
predajne o 33 %. Zaujímavá je aj naša služba očko. Je to výmena roztrhnutých pančúch za nové.
Zákazníčky sa občas zdráhali kúpiť drahší produkt, napríklad vzorované pančuchy, pretože sa báli, že by
sa im na druhý deň roztrhli. Premýšľali sme, ako tento problém vyriešiť a prišli sme na túto službu, ktorú
sme najprv testovali v 13 predajniach. Zákazník, ktorý si kúpi vzorované pančuchy, dostal možnosť kúpiť
si aj očko službu, ktorá stojí 2 eur s tým, že ak sa do 15 dní pančuchy roztrhnú, vymeníme mu ich za
nový kus. A v prípade, že ich neroztrhne, 2 eur mu ostávajú na ďalší nákup. Od novembra spúšťame
túto aktivitu v celej sieti, pretože sa stretla s dobrým ohlasom.
SC: To je služba, ktorá neprináša len samotné PR, ale reálne môže zvýšiť predaj a prejaviť sa aj v
číslach.
S: Do skupiny služieb, ktoré Bepon odlišujú, patrí aj projekt Bepon ,,eskorta"?

SC: Áno, presnejšie ide o službu Bepony expres, ktorá funguje len v Bratislave, a to tak, že ak si
zavoláte nášho SOS Bepon kuriéra, do hodiny vám donesie nové pančuchy. Je to 24-hodinová služba.
No paradoxne to nie je ťahák pre mladých, ale pre ľudí, ktorí sú v práci a nemôžu z nej odísť.
Profesorky, ženy na konferenciách. Čiže naša primárna cieľovka.
ĽP: Táto aktivita je vyslovene PR aktivitou. Ekonomicky pre nás nie je zaujímavá, ale z hľadiska PR má
veľkú hodnotu. Za zmienku stojí aj projekt Bepon pre nevesty. V rámci neho sa chceme stať súčasťou
najkrajšieho dňa žien. Služba funguje tak, že ak nám zašlete svadobné oznámenie a zavesíte ho na
stránku Beponu, my vám zašleme kupón na kúpu pančuchových nohavíc zadarmo. Je to veľmi
využívaná služba a zároveň je to nielen komunikačné priblíženie sa k zákazníkovi cez nejaké
marketingové aktivity, ale je to priblíženie sa aj pri predajnom procese. Je to pre nás priestor na
budovanie komunity a vzťahov so zákazníkmi.
S: Marketing a komunikáciu si riešite sami... Neuvažovali ste nad reklamnou agentúrou?
ĽP: Všetko riešime u nás, nielen nápady, ale aj spracovanie. V minulosti sme spolupracovali s
reklamnými agentúrami, momentálne už len externe s art directormi a grafikmi a s PR agentúrou. Je to
pre nás z hľadiska náklady vs. výsledok efektívnejšia cesta. Reklamy konkurencie sú takmer rovnaké,
komunikujú sezónne produkty. Chceli sme sa odlíšiť, a preto komunikujeme produkty, ktoré majú pridanú
hodnotu. Vidíme v tom spôsob, akým sa dostať na pozíciu inovátora, prvej voľby a špecialistu. Je to aj
výzva, pretože tieto produkty vizuálne nie sú až také zaujímavé.
S: S akým ohlasom sa stretáva váš koncept?
ĽP: Každoročne narastá vnímanie Bepon a odkódovanie kampane približne o 3 - 5 %. Všetko to závisí
od marketingového rozpočtu. Ak by sme mali zvýšený rozpočet, bolo by to silnejšie. Máme ho približne
rovnaký posledné tri roky. A to je najlepšia mierka, ak máte rovnaký rozpočet a rastie vám
rozpoznateľnosť značky a odkódovanie benefitov, ktoré ponúkate v kampaniach.
S: Plánujete ďalšiu expanziu?
SC: Súčasným cieľom je dobudovať pozíciu na Slovensku. V posledných mesiacoch a rokoch dopĺňame
počet predajní, ktorých je na Slovensku momentálne 70. Minimálna hranica na otvorenie predajne sú
mestá s približne 15 000 obyvateľmi. Samozrejme, skúmame aj spádovú oblasť či kúpyschopnosť
obyvateľstva v regióne. Pre rozvoj siete rozvíjame aj koncept frančízingu, ktorý je aplikovateľný práve v
menších mestách pre mikropodnikateľov s miestnou znalosťou trhu. V ČR máme 8 predajní a v
najbližšom čase nie je naplánovaná expanzívna politika na tomto trhu. Česká republika je po konsolidácii
slovenskej siete, samozrejme, prvá v poradí..
S: Najbližšia aktivita alebo inovácia, ktorú chystáte?
VH: Prinášame na trh nový produkt - bezšvové pančuchové nohavice, čo je inovácia v oblasti
technológie. Je to nový projekt nielen na trhu, ale aj čo sa týka výrobcov. Týmto krokom zdôrazňujeme
nás fokus na inovácie. Je to ako elektromobil v rámci pančúch. Je to niečo, čo mení zaužívaný spôsob
nosenia pančúch. Tieto pančuchy sú vizuálne aj komfortne na inom leveli.
SC: Nedá mi nespomenúť aj novinku z iného súdka. Momentálne sme v rokovaní s dodávateľom, ktorý
prepojí kasový systém s kamerovým, čo nám pomôže počítať konverziu a parametre, ktoré nám ukážu,
koľko zákazníkov vstúpi do predajne, koľko nakúpi a tiež ako sa pohybujú po predajni atď. Inovuje to
našu technológiu predaja, pomôže supervízorom a manažérom. Sami sme zvedaví, čo to prinesie.
Bepon sa ako prvá non food spoločnosť na Slovensku zapojil do projektu Kvalita z našich regiónov. Sme
slovenská sieť predajní a prezentujeme to vo všetkých kampaniach. Aj samotnú produkciu sme presunuli
na Slovensko a práve ponožky od Tatrasvitu získali spomínanú pečať.
U nás sa veľmi zriedka stane, že zákazník iba príde, zvesí niečo z vešiaka a ide k pokladnici. Také sú
možno len 3 - 4 % predaja. Zvyšných 96 % je dialóg medzi zákazníkom a predavačkou.
Veronika Hrabačková, Purchasing and Marketing Director, Bepon
Vyštudovala odbor marketingová komunikácia na UCM v Trnave, kde získala aj doktorský titul. Súčasťou
Beponu je už 18 rokov a stála pri začiatkoch budovania značky. Na pozícii riaditeľky nákupu a
marketingu zastrešuje tvorbu a implementáciu marketingových plánov, riadenie a kategorizáciu
sortimentu, nákupov a cenových stratégií spoločnosti.
Stanislav Cintavý, CEO Bepon

Vyštudoval účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pôsobil ako redaktor v
tlačovej agentúre TASR a od roku 2005 v Bepone na pozícii supervízora, neskôr obchodného riaditeľa.
Posledné roky zastrešuje pozíciu výkonného riaditeľa siete Bepon.
Ľubomíra Pendráková, Marketing Manager, Bepon
Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako copywriterka v
reklamnej agentúre Effectivity Advertising. Pred 3 rokmi zastrešila CRM na oddelení marketingu v
Bepone. Posledný polrok pôsobí ako marketingová manažérka.
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7. Projekty na Ukrajine zatiaľ investori odložili
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ROZHOVOR
Igor Lichnovský, riaditeľ Eximbanky, ktorej cieľom je podpora exportu našich biznismenov za hranice,
pre HN:
ESÁ BIZNISU
V seriáli HN Esá biznisu vám prinášame profily kľúčových slovenských firiem. Dnes rozhovor s
riaditeľom Eximbanky Igorom Lichnovským.
Matej Gašparovič
Štátna Eximbanka donedávna podporovala aktivity našich podnikateľov najmä v krajinách Európskej
únie. Pred dvomi rokmi ste prišli s novou stratégiou orientácie na krajiny typu Azerbajdžan či Vietnam,
ktorých sa komerčné banky obávajú. Prečo považujete tieto krajiny za perspektívne?
Európa je relatívne bezpečná, obchodovanie v EÚ je štandardné a tam veľkú pomoc od inštitúcie, akou
je Eximbanka, podnikateľ nepotrebuje. Našu pomoc potrebujú exportéri v krajinách, ktoré sú rizikovejšie
a kde je napríklad právny systém odlišný od toho európskeho. Snažíme sa im pomôcť, aby sa nebáli
vstupovať na nové trhy a aby ich vstup na ne bol relatívne bezpečný.
Majú podnikatelia v týchto krajinách záujem o úvery alebo skôr o poistenie štandardného bankového
úveru?
Väčšinou do týchto destinácií ideme v spolupráci s komerčnými bankami, niekedy aj globálnymi, ktoré
majú lokálne know-how. Napríklad vo Vietname spolupracujeme s bankami globálneho charakteru.
Vedia nám identifikovať mnohé riziká a my tam ideme s poistením týchto obchodov alebo časť rizika
preberáme formou bankovej záruky.
Riadite banku v čase, keď je vo vláde Smer. Robert Fico vždy chcel rozvíjať vzťahy smerom na Rusko,
Čínu či Vietnam. Nakoľko ste čisto technokratická inštitúcia, ktorá sa sama rozhoduje, na ktoré trhy
vstupovať, a nakoľko ste pod vplyvom realizácie vládnej politiky?
Sme súčasťou hospodárskej politiky štátu a zahraničného obchodu, ale trhy si nevyberáme my, ale
domáci exportéri. My ich nasledujeme, politické vplyvy sú v tomto vylúčené. Je dobré, keď vláda a my
vytvárame predpolie pre nich. Robí to nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá ide na stretnutie do
Číny s dvoma lietadlami plnými podnikateľov a neviem, prečo sa všetci čudujú, keď to isté spraví premiér
Fico alebo český prezident Miloš Zeman.
Medzi vašimi novými cieľmi je aj Blízky východ, Turecko či vzdialené (post)komunistické krajiny ako
Vietnam, Kuba či Bielorusko. Prečo práve tieto?
Chceme byť pripravení na všetky teritóriá, lebo nikdy neviete, do ktorého kúta sveta sa investori poberú,
preto si robíme teritoriálne analýzy jednotlivých krajín, kde si rozoberáme, ako sa dá na nový trh vstúpiť
a aké mechanizmy zaistenia si tam vieme vytvoriť. Naša orientácia je podmienená aj historickými
väzbami. Keď som bol napríklad vo Vietname na pracovnej návšteve, zopár ministrov, štátnych
tajomníkov a predstaviteľov veľkých štátnych firiem študovalo v Československu.
Podobne ako Kuba?

Tam sú tiež historické väzby, predovšetkým v oblasti energetiky, kde sme kedysi dodávali.
Aké sú zatiaľ výsledky?
Podporili sme zaujímavé projekty na Filipínach, v Nigérii či Pakistane, čo sú z obchodného hľadiska dosť
zložité teritóriá, ale tie obchody sme zvládli, hoci ešte nie sú definitívne ukončené.
Získali vaši klienti významné zákazky?
Áno. Napríklad jednému z našich klientov sme spolu s komerčnými bankami pomohli pri projekte
výstavby plynovej elektrárne na Filipínach, ktorý je v objeme 80 miliónov eur. Podporili sme aj ďalšie
projekty na turecký trh, tradične Bielorusko, nejaké obchody sme urobili aj v Južnej Amerike.
Môžeme ich menovať?
Zo zákona môžeme menovať len firmy, ktoré nám na to dajú svoj súhlas. Môžeme však hovoriť o
segmentoch, ktoré sú zaujímavé: ide najmä o strojársky priemysel, energetiku, potravinárstvo a
automobilový priemysel do Ruska.
V poslednom čase veľa slovenských podnikateľov skúša exotické trhy: Vietnam, Rusko, Kazachstan. Vy
ste inšpirovali ich, alebo naopak?
Z mnohých uvediem iba pár prípadov. S Matadorom Holding a Eltecom Žilina spolupracujeme na
ruskom a stredoázijských trhoch dlhodobo. Elteco je náš partner už 15 rokov, pomohli sme im na nové
trhy a vybudovali sa aj s našou pomocou. Spolupracujeme napríklad aj s firmou Virtual Reality Media,
ktorú sprevádzame od začiatku, otvorili sme im najprv arabský trh a dnes dodávajú napríklad aj pre
americkú armádu (kontrakt na simulátory vrtuľníkov – pozn. red.).
Pokračovanie na strane 12
Dokončenie zo strany 11
Paradoxne práve "tvrďáci" z Penty sa sťahujú z Ruska do Nemecka, kde je vstup na trh síce drahší, ale
trh je bezpečnejší...
Každý má svoju stratégiu, my musíme hľadieť na záujmy všetkých slovenských podnikateľov. Niektorí sa
stiahli, iní hľadajú nové príležitosti. Nikomu nediktujeme stratégiu, kam majú ísť, podnikatelia musia sami
vedieť, kde dokážu svoj výrobok umiestniť. Ale keď idú povedzme do Malawi, pomáhame im so
štruktúrou obchodu, aby bol financovateľný.
Na budúci rok máte podporiť export vyše dvomi miliardami eur...
V skutočnosti za rok podporíme viac, pretože sa orientujeme aj na krátkodobé obchody, ktoré sa rýchlo
otočia. Ale podporujeme aj dlhodobé obchody a investície slovenských firiem v zahraničí. Myslíme si, že
dozrel čas, aby aj Slováci dokázali kupovať firmy v zahraničí a investovať vonku, a nebyť len predmetom
kúpy. Napríklad Štefanovi Rosinovi z Matadoru sme pomohli pri akvizícii v Rusku. Slovenský trh je pre
mnohé naše firmy, ktoré vyrástli, strašne malý.
Došlo po vypuknutí ukrajinského konfliktu k zmene pohľadu na tento región?
Len nezodpovedný človek nereaguje na to, čo sa deje okolo neho. Sme výrazne opatrnejší a aj apetít
našich exportérov klesol. V úverových aktivitách síce došlo k drobnému nárastu v Ruskej federácii, ale tu
ide skôr o predvývozné financovanie, prípravu na export. Čo sa týka poistenia ruských projektov, vidíme
vyššiu opatrnosť exportérov, tam klesol záujem o takmer 54 percent. Niektoré rozpracované obchody sa
pozastavili alebo odložili. Na Ukrajine tiež vnímame pokles záujmu z dôvodu rizika, ale zároveň dobre
spolupracujeme napríklad v oblasti hutníckeho priemyslu. K Ukrajine teda pristupujeme veľmi selektívne
a opatrne.
Čoho konkrétne sa boja?
Týka sa to najmä obmedzení zo strany únie, ktoré Eximbanka plne rešpektuje a dodržiava. Svoju rolu
zohráva aj vyčkávacia taktika. Keď príde kríza, všetci zabrzdia a čakajú, čo sa bude diať. Týka sa to aj
ruských importérov, ktorí sú tiež opatrnejší vo výbere partnerov v súvislosti s tým, či neprídu nové
sankcie. Niektorí sa preto začali obzerať po iných teritóriách.
Minulé leto v Čade zadržali nášho podnikateľa Jozefa Lička, ktorý tam staval štadión. Stal sa
rukojemníkom sporu miestnej oligarchie, ktorá si cez spriazneného prokurátora vybavovala účty. Dajú sa

takéto prípady poistiť ako nefinančné riziko?
Nie, fyzické riziko poistiť nemôžeme. Musíme dodržiavať pravidlá, ktoré stanovili Európska komisia a
OECD. Môžeme poistiť napríklad to, že partner nezaplatí za objednávku.
Aké riziká hrozia na exotických trhoch? Stretli ste sa už s niečím vážnym?
Mali sme prípad v nemenovanej krajine, kde sme mali zabezpečené financovanie cez spočiatku
solventnú banku, ktorá však skrachovala. Nikto to nemohol predpokladať dopredu. Sú prípady, keď
partner nášho klienta od neho odmietne prevziať tovar. No ak máte dobre pripravený kontrakt, tak
môžete vyvážať ľad na Antarktídu, a ak ho máte spravený zle, nepredáte ani zlato do Švajčiarska.
Pomáhame našim podnikateľom aj s technikou zahraničného obchodu, ktorú často nemajú dobre
zvládnutú.
Ako ste na tom s Čínou?
Máme podpísanú dohodu s čínskou exportnou úverovou agentúrou Sinosure a Čínskou exportnou
bankou, ale nie je to vo veľkých objemoch. Podpora exportu v Číne sa pohybuje v úplne iných objemoch,
dostáva ročnú dotáciu 20 miliárd dolárov. Záujem o našu pomoc slovenskí exportéri do Číny veľmi
nemajú, zväčša to majú dobre ošetrené svojimi vlastnými zmluvami.
Nie je slovenský záujem o Východ väčší preto, že Západ je saturovaný, je ťažšie preniknúť na ich trh a
zároveň na nás hľadia s nedôverou? Neplatí tu pravidlo, že kto príde zo Západu, je serióznejší a
solventnejší, tak ako to platí pre nás?
Vôbec to tak nevnímam. Máte čiastočne pravdu, že západný trh je saturovaný, rast nie je veľký a je
ťažšie sa tam presadiť. Priestor je v menej rozvinutých ekonomikách, ktoré majú pred sebou veľké rasty.
Aký je dopyt klientov oproti vašim možnostiam?
Dopyt je veľký, ale selektujeme to, čo je a čo nie je financovateľné. Záujem je značný, úzko
spolupracujeme s celým komerčným sektorom, so všetkými bankami sme vo väčšom či menšom
exportnom biznise, máme širokú sieť vonkajších vzťahov so zahraničnými bankami a s poisťovňami.
Minulý rok sme presvedčili Lloyds of London, že plne akceptuje naše procesné postupy a hodnotenie
rizika, takže sú pripravení zaisťovať naše obchody. Nie je to len vyslovenie dôvery, ale s tým súvisí aj
ďalšie financovanie. Povedz me, ak máme obchod za 100 miliónov eur a my predáme na londýnskom
trhu riziko za 60 miliónov, de facto podporíme obchod za 100 miliónov, ale s našich kapacít použijeme
len 40 miliónov, čiže zvýšime naše kapacity. Nečakáme len na to, čo nám dá štát, ale hľadáme aj
podobné multiplikácie.
Slovensko vždy ťahalo Nemecko ako náš najväčší exportný partner. V minulosti nám to pomáhalo, dnes,
naopak, sa už očakáva, kedy sem dorazí pesimizmus z Nemecka. Netreba takúto závislosť cielene
zrieďovať?
Orientácia na Nemecko vôbec nie je na škodu. Nevnímal by som to negatívne, väzby sú samozrejmé.
Slovensko s malým trhom nie je schopné vytvoriť zaujímavejší priestor pre výrobcov, my sa musíme
niekam orientovať. Nemecko je motor celej Európy. Nemci sú hlavne veľmi korektní. Čo sa dohodne, to
platí. Majú tiež jasnú víziu, niektoré rozhodnutia možno nie sú pre nás pochopiteľné, ale presne vedia,
kam smerujú.
Mal som na mysli skôr diverzifikáciu nášho exportu smerom k trhom, ktoré nás dokážu potiahnuť aj
vtedy, keď Európa stagnuje. Západ nedosahuje vysoké rasty, rozvojové trhy ich však zvyčajne majú
dosť prudké aj počas našej recesie.
Určite, za našou snahou je aj motivácia nestáť len na jednej nohe. Závislosť od európskych trhov, ktorá
je dnes 85 percent, nie je síce na škodu, ale nie je to optimálny stav. Ako každý podnikateľ musí mať
orientáciu na viacerých klientov, aj my sa musíme orientovať na viac trhov, ktoré sú raz dole a raz hore,
aby sa nás výkyvy nedotkli tak výrazne.
Z radov podnikateľov počuť, že vybavenie úveru trvá dlhšie ako v klasickej banke. Je tu väčšia
byrokracia, keďže ste štátna inštitúcia?
Myslím, že nie. Portfólio prípadov, ktoré spracúvame, je výrazne zložitejšie, ako majú komerčné banky.
Ak nejdú do obchodu s nami, väčšinou sa pohybujú v lokálnom priestore, kde dobre poznajú právne a
podnikateľské prostredie. Keď náš partner príde s rizikovejším projektom, jeho vyhodnotenie trvá dlhšie.
My vstupujeme do teritórií, kde musíme obchodné vzťahy analyzovať omnoho precíznejšie. Lepšie je
dobre sa pripraviť na začiatku, aby sme potom, keď sa niečo skomplikuje, mohli rýchlo zareagovať. To

sa dá vtedy, ak je obchod dobre ošetrený. Poviem príklad: náš klient vyvážal do nemenovanej africkej
krajiny. Tovar dorazil, ale miestni povedali, že tovar nepreberú, lebo vraj nespĺňa ich podmienky. Ak však
dostanú zľavu 40 percent, tak ho vezmú. Exportér musel kalkulovať, lebo náklady na spätný prevoz by
boli ešte vyššie. Pritom takémuto problému sa dá ľahko vyhnúť: stačilo v zmluve trvať na tom, aby tovar
prevzala nezávislá inšpekčná spoločnosť, napríklad prostredníctvom prístavu v Rotterdame.
Kto je Igor Lichnovský
V čele vedenia Eximbanky je od roku 2007 (s výnimkou dvoch rokov 2010 až 2012). Predtým pôsobil
niekoľko rokov v oblasti medzinárodných a diplomatických vzťahov na veľvyslanectve ČSSR v Líbyi.
Prešiel rôznymi top manažérskymi pozíciami ako člen Predstavenstva v Union poisťovni, a. s.; predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ v ICT Istroconti; predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v
Biont Bratislava. Vyštudoval Obchodnú fakultu, odbor zahraničný obchod na VŠ ekonomickej v
Bratislave a Institut für Bankwesen Zürich.
Kľúčoví ľudia vo vedení Eximbanky
Milan Horváth, námestník generálneho riaditeľa poisťovacej divízie a člen rady banky
Do Eximbanky prišiel v roku 2007, kde pôsobil do roku 2009 v pozícii riaditeľa odboru stratégie a
komunikácie. Súčasťou vedenia je od roku 2009 ako člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa
poisťovacej divízie. Skúsenosti má aj z Národnej banky Slovenska, ako aj z komerčného bankového
sektora, keď pôsobil v Slovenskej sporiteľni. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu
ekonómie a riadenia výrobných odvetví.
Pavel Mockovčiak, námestník generálneho riaditeľa bankovej divízie a člen rady banky
Vo vedení Eximbanky je od roku 2012, kde ako člen rady banky a námestník generálneho riaditeľa
zodpovedá za činnosť bankovej divízie. Má bohaté skúsenosti z veľkých nadnárodných poradenských
firiem, ako je PwC či Deloitte Central Europe, kde pôsobil na rôznych pozíciách so zameraním na
poradenské služby pri fúziách a akvizíciách. Od roku 2008 pôsobil v BNP Paribas ako riaditeľ – vzťahový
manažér pre SR. Vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Rudolf Sihlovec, námestník generálneho riaditeľa finančno-ekonomickej divízie a člen rady banky
V Eximbanke pracuje od mája 2012 a je zodpovedný za finančnoekonomickú divíziu. Do jeho priamej
riadiacej pôsobnosti patria účtovníctvo a dane, kontroling a platobný styk, treasury, správa majetku,
odbor rizika, odbor spracovania analýz a ľudské zdroje. Začínal ako investičný bankár v pozícii makléra
pre spoločnosti ako IB Austria Securities, GASFIN, Istroinvest Securities. Postgraduálne štúdium MBA
absolvoval na University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business. V súčasnosti študuje
prostredníctvom BPP professional education ACCA.
DOTAZNÍK
Aký bol váš prvý deň na súčasnej pozícii?
Bol plný očakávaní a rešpektu voči výzvam, ktoré ma tu čakali.
Aký bol váš najťažší deň v práci?
To je ťažké posúdiť. Každý deň je iný a prináša rôzne situácie, ktoré treba riešiť. Nezamýšľam sa nad
tým, či je deň ťažký, alebo ľahký, ale beriem a riešim veci prirodzene, tak ako prichádzajú.
Pamätáte si moment, kedy ste zistili, že vaše rozhodnutie nebolo správne?
Nespomínam si presne, kedy som sa rozhodol vyslovene nesprávne. Je možné, že niektoré rozhodnutia
by som možno s odstupom času zmenil, ale v každom prípade rozhodnutia, ktoré v práci robím, sú
výsledkom kolektívneho rozhodovania s členmi vedenia, pretože som zástancom princípu kolektívneho
rozumu.
Čo by ste robili, ak by ste sa nestali tým, čím ste dnes?
Nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal. Všetko, čo ma počas môjho života postretne, beriem tak, ako to
samotný život prináša. Nemenil by som nič.
Chceme byť pripravení na všetky teritóriá, lebo nikdy neviete, kam sa investori poberú.

K Ukrajine pristupujeme veľmi opatrne a selektívne.
Foto:
Našu pomoc potrebujú exportéri v krajinách, ktoré sú rizikovejšie, hovorí Igor Lichnovský.
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8. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 06/11/2014; 44/2014; s.: 40; Podnikanie; Redakcia]
Mario Valdes MetLife Amslico
Mario Valdes je nový generálny riaditeľ Poisťovne MetLife Amslico na Slovensku. Pred nástupom do
funkcie bol generálny riaditeľ pre oblasť Golfského zálivu. V spoločnosti Alico (v súčasnosti MetLife)
pôsobí od roku 1994. Je aj členom výkonného tímu pre EMEA región spoločnosti MetLife. Bol
zodpovedný najmä za návrhy a realizáciu stratégií na dosiahnutie hospodárskych cieľov spoločnosti. Má
skúsenosti s predajom prostredníctvom bankopoisťovacieho modelu, priameho marketingu, agentúrnych
obchodných zastúpení a maklérstva. Vyštudoval agrobiznis a medzinárodný manažment.
Štefan Máj Slovenská sporiteľňa
Od 1. januára 2015 sa generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne stane doterajší podpredseda
predstavenstva zodpovedný za financie Štefan Máj. Súčasný šéf banky Jozef Síkela bude pôsobiť ako
člen predstavenstva v centrále Erste Group Bank vo Viedni. ,,Po dvadsiatich rokoch v banke môžem s
trochou zveličenia povedať, že Slovenská sporiteľňa sa stala súčasťou môjho života a vážim si
príležitosť, ktorú som dostal," vraví Š Máj. Jeho cieľom bude udržať banku vo výbornej kondícii a posilniť
jej pozíciu lídra. Chce aj naďalej využívať možnosti, ktoré prinášajú nové technológie, a poskytovať
užitočné riešenia pre klientov.
Peter Brudňák Poisťovňa Poštovej banky
Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Poisťovne Poštovej banky sa stal Peter
Brudňák. V oblasti poisťovníctva sa pohybuje pätnásť rokov. Pred nástupom do pozície zastával post
predsedu predstavenstva ZFP Akademie ČR a SR, ktorá sa venuje finančnému vzdelávaniu. V ZFP
Investments mal na starosti činnosť maklérskej spoločnosti. Takmer deväť rokov pôsobil v spoločnosti
Aegon, najskôr ako jej generálny riaditeľ pre Česko a Slovensko, neskôr postúpil do funkcie prezidenta
spoločnosti Aegon-CNOOC Čína a Aegon Hongkong. Začiatkom milénia pracoval ako generálny riaditeľ
Uniqa poisťovne. Kariéru začal v spoločnosti Coca-Cola.
Peter Laco IBM Slovensko
Spoločnosť IBM Slovensko má nového obchodného riaditeľa. Peter Laco nastupuje na tento post po
dvojročnom pôsobení v pozícii riaditeľa softvérovej divízie. Za sebou má manažérske skúsenosti z
pôsobenia v spoločnosti KPMG Slovensko v rokoch 2002 až 2011. V IBM si rozvíjal obchodné a
manažérske zručnosti pri získavaní nových zákazníkov. ,,Skúsenosti so softvérom by som rád uplatnil
pri komplexných riešeniach IBM postavených na výkonnej infraštruktúre, podporujúcej vlastnosti nášho
softvéru," dopĺňa. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Titul MBA
získal vo Veľkej Británii.
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9. OECD chváli Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 05/11/2014; Hlavné správy; Daniel Horňák]
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Slovensko si v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii v Európe
vedie dobre, no čaká nás ešte veľa práce. To je hodnotenie šéfa Organizácie pre hospodársku
spoluprácu o rozvoj Angela Gurríu, ktorý dnes navštívil Bratislavu."
Daniel Horňák, reportér TA 3: "Slovenská ekonomika závisí najmä od toho, ako sa darí veľkým
európskym štátom, napríklad Nemecku či Francúzsku. Vzhľadom na to, že väčšina európskych krajín
zhoršuje svoje výhľady a bude rásť na úrovni jedného percenta, je výkon našej ekonomiky pozoruhodný.
OECD nám predpovedá 2,5- až trojpercentný rast v najbližších rokoch."

Angel Gurría, generálny tajomník OECD: "V tomto ťažkom kontexte si vediete dobre, musíte zaberať
dvakrát tak silno, pretože situácia ide proti vám. Ale ide vám to dobre, možno aj vďaka silným ramenám
vášho premiéra."
Daniel Horňák: "OECD ale nezostala len pri chválení, rezervy vidí vo vysokej nezamestnanosti,
nepružnom školstve či vo výbere daní. Vláda o problémoch vie a chce ich riešiť."
Robert Fico, predseda vlády: "Na Slovensku sme zaznamenali podstatne lepší výber daní. Prebieha na
Slovensky významná reforma ESO, ktorá spája miestnu štátnu správu do veľmi efektívnych celkov.
Spúšťame veľmi vážnu reformu takzvaného duálneho vzdelávania, kde chceme priblížiť naše vzdelanie
predovšetkým odborného charakteru k potrebám praxe."
Daniel Horňák: "Angel Gurría odprezentoval správu OECD aj na Ekonomickej univerzite, ktorá s
organizáciou aktívne spolupracuje."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Veľmi dôležitá pre študentov, pre univerzitu a najmä pre
doktorandov. Doktorandi, ktorí odchádzajú už tretí rok do OECD, prichádzajú s novými prácami, s
novými myšlienkami."
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10. Síce nevýhodná, ale obľúbená
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 06/11/2014; 256/2014; s.: 9; RODINA; rag, pš]
PENIAZE DÁVAME DO NAJNEVÝHODNEJŠEJ POISTKY
Ani nie polovica Slovákov – 43 percent – má uzatvorenú životnú poistku. Z toho až polovica má
uzatvorené kapitálové životné poistenie, zvyšok investičné a len minimum – 10 percent poistených má
rizikovú životnú poistku. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Partners.
Z prieskumu je jasné, že mnoho ľudí stále chápe poistku skôr ako sporiaci produkt a poistenie len ako
bonus k nemu. Pritom kapitálové životné poistenie sa v súčasnosti už vôbec neoplatí uzatvoriť.
Technická úroková miera, ktorá garantuje zhodnotenie vkladov, aj keď výnos z investovania je nižší, sa
neustále znižuje. Vlani klesla pri kapitálovom životnom poistení z 2,5 percenta ročne na súčasných 1,9
percenta ročne. Nové technické úrokové miery sa týkajú nových poistiek. "Tento úrok sa bude aj v
budúcnosti znižovať, pretože aj dodržanie dnešného minima môže poisťovniam robiť problémy," myslí si
Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity. "Čistý výnos z kapitálových poistiek je výrazne nižší a
dlhodobo si sporiť pod úroveň inflácie je výraznou stratou financií," myslí si Peter Gajdoš, executive
Manager Partners Group. Dodáva, že tento typ produktu je prevažne zastaraný, často málo flexibilný a s
netransparentnou poplatkovou štruktúrou.
Do podielových fondov
Životné poistenie nie je sporiaci účet a už v žiadnom prípade nie je ziskové. No ak za každú cenu chcete
popri poistke sporiť, choďte do investičného životného poistenia. Investujete do podielových fondov,
ktoré môžu zarábať. A to hlavne v prípade, ak sa vyznáte vo fondoch a viete si nakombinovať tie
výnosné. Pri sporiacich životných poistkách je však nevýhodou aj menšia flexibilita. "Ak klient prestane
platiť životné poistenie, zmluva zanikne, pričom odkupná hodnota poistenia je vo väčšine prípadov nižšia
ako to, čo do poistenia klient vložil," konštatuje Peter Világi z Fincentra. (rag)
VEDELI STE?
Poistky sprevádzajú mýty
Ak ste uzatvorili poistku ešte v časoch koruny, tratíte. Mali by ste svoju poistku občas prevetrať, aby sa
nestalo, že keď nastane čas poistného plnenia, dostanete od poisťovne smiešnu sumu.
Mýtus 1 Nepotrebujem to
Ľudia vychádzajú z toho, že poistné produkty nepotrebujú. Uvedomujú si, že potrebujú nakúpiť v
potravinách, zaplatiť nájom či splatiť pôžičky. Životné poistenie však práve tieto veci umožní, ak nastane
poistná udalosť.
Mýtus 2 Poistenie je sporenie
Životné poistenie nie je sporiaci účet a už v žiadnom prípade nie je ziskové. Úlohou životného poistenia

je krytie rizík vopred určených udalostí. Teda jeho zmyslom je zachovanie životného štandardu a
dosiahnutie stanovených cieľov bez ohľadu na to, či je človek zdravý, alebo chorý, či bude na tomto
svete, alebo nie.
Mýtus 3 Už mám poistku
Problémom je, že ľudia paušalizujú. Odmietajú akékoľvek poistenie, ak už nejaké majú. Odmietajú
úpravu dlhoročnej poistky. V minulosti ľudia zarábali 6000 korún, dnes zarábajú 700 eur, no ich poistné
zmluvy sú ešte z čias korunových zárobkov. Nie sú naučení prispôsobovať životné poistenie aktuálnej
situácii. (pš)
foto:
Sporenie U Slovákov ešte stále prevažuje nad čistým poistením. ILUSTRAČNÉ FOTO: PETER
ŽÁKOVIČ
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11. Voľby na Ukrajine a čo čaká Ukrajinu v najbližších mesiacoch?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 05/11/2014; Z prvej ruky; Zuzana Hanzelová]
Zuzana Hanzelová, moderátorka: "NATO tvrdí, že ruské vojenské jednotky sa opäť približujú k hranici
s Ukrajinou. Nový generálny tajomník Jens Stoltenberg dodal, že podľa neho Rusko aj naďalej
podporuje proruských separatistov na východe Ukrajiny a dodáva im vojenské vybavenie. Ukrajinský
prezident Petro Porošenko zas nariadil posilnenie svojich jednotiek na východe v Mariupole, Charkove či
Luhansku. Reakcia NATO aj Ukrajiny má byť na parlamentné voľby v separatistickej Doneckej
a Luhanskej republike. Čo čaká Ukrajinu po tomto víkende? Dnes budú diskutovať v relácii Z prvej ruky
František Škvrnda, docent na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a na
telefonickej linke je s nami publicista Bohdan Kopčák, vitajte.
Pán Škvrnda, poďme najprv k tým voľbám, ak sa to tak dá celkom nazvať, ktoré boli cez víkend na
východe Ukrajiny. Podľa lídra neuznanej Luhanskej ľudovej republiky hlasovalo viac ako 63 percent
voličov, v susednej Doneckej republike malo hlasovať asi 80 percent ľudí. Sú to čísla, ktorým sa dá veriť,
podľa tých informácií mohli voliť aj 16-roční, je strašne veľa utečencov, čiže ako to máme vnímať tieto
čísla?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "K tým číslam na
Ukrajine všeobecne treba pristupovať veľmi opatrne. To je také východisko. Druhá vec, taký širší pohľad
na celý problém, treba začať tým, že tá situácia na Ukrajine je problémom medzinárodným až globálnym
a cez túto prizmu sa posudzujú mnohé veci, ktoré sa tam objavujú a povedal by som, žiaľ, že sú rôznym
spôsobom mediálno-politicky manipulované. Druhá taká alebo ďalšia poznámka, ak pripustíme, že vo
väčšine liberálno-demokratických západných ústav je napísané, že zdrojom moci je ľud, tak je otázne,
ako sa postaviť k takejto akcii."
Zuzana Hanzelová: "Ale veď treba nejaké pravidlá, aj na referendum, aj na voľby, a tie tu, podľa
všetkého, neboli dodržané."
František Škvrnda: "Otázka je, podľa akých pravidiel sa volilo a dosť ťažko povedať, opäť sa treba vrátiť
k tomu prípadu Kosovo. Žiaľ, to je nie je obohraná pesnička, to je potrebné vidieť v tom kontexte, že
štáty alebo medzinárodné vzťahy sa majú diaľ nejakým kompaktným spôsobom a nerobiť len to, čo sa
páči a vyhovuje mne. To platí najmä na USA a NATO a, žiaľ, v súvislosti s Ukrajinou aj pre Európsku
úniu, ktorá sa dostala do vleku pohľadu USA a NATO na Ukrajinu. Poslednú vec, ktorú by som chcel
v tomto vstupe zvýrazniť je v tom, že situácia sa na Ukrajine dramaticky zhoršila po tom, ako došlo
k odstúpeniu prezidenta Janukovyča, to rozoberať nebudeme a objavili sa mnohé protiruské vyhlásenia
novej moci, ktorých sa mohli ruskojazyční alebo ruskej národnosti obyvatelia na Ukrajine obávať."
Zuzana Hanzelová: "No ale situácia sa zhoršila po anexii Krymu, na tom sa asi zhodneme."
František Škvrnda: "No ale anexia Krymu bola už reakciou na to, čo sa začalo diať po nástupe novej
moci."
Zuzana Hanzelová: "No ale keď hovoríte, že protiruské výroky a anexia, tak to je trochu nepomer."
František Škvrnda: "No, opäť. Keď budeme uvažovať tak, ako sa dneska snaží z liberálnodemokratického hľadiska, čo je, pardon za výraz, posvätná krava, ktorej sa nemôžme dotknúť, tak opäť
treba vidieť tú situáciu, že určité skupiny obyvateľstva sa obávajú situácie, ktorá nastala, nejakým

spôsobom sa snažia tomu brániť. Ak budeme skúmať ešte tie historické súvislosti, ako to bolo
s Krymom, tak sa dostaneme do nekonečnej debaty. Tá zmena postavenia Krymu bez pochyby vyvoláva
množstvo otázok. Na druhej strane to nie je možné vidieť len v tej podobe, ako sa snažia prezentovať
západné politické kruhy a médiá..."
Zuzana Hanzelová: "Dobre, aby sme zostali pri tých voľbách..."
František Škvrnda: "...že to je boj dobra a zla, ale treba vidieť skutočne, že to je jednota a boj
protikladov, že každá vec má dobré aj zlé stránky."
Zuzana Hanzelová: "Pán Kopčák, voľby nikto zatiaľ neuznal okrem Ruska, odmietli ich akceptovať
Európska únia, Spojené štáty aj OSN. Môžeme však úplne ignorovať tie výsledky alebo nám predsa len
niečo napovedajú?"
Bohdan Kopčák, publicista: "Vypovedacia hodnota tých výsledkov volieb v tých povstaleckých oblastiach
na Ukrajine je veľmi blízka nula. To znamená, povedali nám to, čo sme všetci vedeli predtým, že ľudia sú
tam veľmi ľahko manipulovateľný a že sú tam veľmi početne zastúpené proruské nálady. To je asi tak
všetko. O týchto voľbách by sa vôbec nemalo hovoriť ako o voľbách, pretože z hľadiska
vnútroukrajinského, medzinárodného práva, z hľadiska nejakých štandardov OBSE a podobne, tieto
voľby nespĺňali vôbec nič. A dokonca predstavovali aj porušenie nejakých dohôd vlastne z Minska, kde
sa vlastne aj Rusko zaviazalo k nejakému postupu, ktorý porušilo. Takže ja by som vlastne slovo, termín
voľby vôbec nepoužíval. A ešte krátko by som reagoval na slová pána kolegu o tom, že okupácia Krymu,
ruská okupácia ukrajinského Krymu bola nejakou reakciou na protiruské výroky novej moci v Kyjeve, to
je absurdné. Pretože aj keby boli tie výroky akékoľvek zo strany novej moci v Kyjeve, tak v žiadnom
prípade nešlo o reakciu na tieto nejaké výroky alebo prvé náznaky krokov, ale určite išlo o špeciálne
operácie ruských síl, vojenských, rozviedky a podobne. A všetko je len taká dymová clona. Bohužiaľ,
časť aj politikov aj politológov a časť verejnosti v krajinách EÚ, vrátane Slovenska alebo Čiech, na túto
propagandistickú rétoriku reaguje kladne. Určite ak by niekto bol niekedy na východe Ukrajiny tak vie, že
tí ľudia si tam vždy žili trošku vlastným životom. Vždy väčšina obyvateľov hovorila po rusky a kto chcel,
mohol hovoriť po ukrajinsky. Ale že by sa rusky hovoriaci obyvatelia, východ Ukrajiny zrazu zľakli, že im
niekto zakáže hovoriť po rusky a kvôli tomu vykradli zbrane, okupovali vojenské jednotky miestne, ktoré
neboli k partizánskej vojne pripravené, to je absurdné."
Zuzana Hanzelová: "Páni, predtým, než budeme pokračovať, ja som dnes doobeda asi o jedenástej
hodine volala s Petrou Procházkovou, s novinárkou, ktorá sa len včera vrátila z východu Ukrajiny a tie
voľby, o ktorých tu dnes rozprávame, sledovala. Takže poďme si vypočuť jej názor a jej postrehy."
Petra Procházková, novinárka (preklad z češtiny): "Tie voľby prebehli, ak teda tomu vôbec môžeme
hovoriť voľby, ja by som tomu skôr hovorila akési hlasovanie alebo plebiscit, referendum prebehli
v zásade celkom v kľude. Takže by som nepovedala, že by sa tá atmosféra toho víkendu nejak zásadne
menila, odlišovala od atmosféry iných dní."
Zuzana Hanzelová: "Separatisti to ale nazývajú voľbami a zasa Petro Porošenko to práve nechce uznať
ako legitímne voľby. Prečo to tak je?"
Petra Procházková: "Tak samozrejme, z hľadiska toho objektívneho pozorovateľa to voľby neboli.
Z hľadiska separatistov, tí samozrejme vedia, že to nespĺňa štandardy volieb alebo to, čomu v Európe
hovoríme voľby. Na druhej strane oni potrebujú súrne nejakým spôsobom legitimizovať samých seba,
legitimizovať vlastne tie funkcie, ktoré sa rozdelili počas tejto vojny. A keď sa niekto nazve hlavou
nezávislej Luhanskej ľudovej republiky, tak potrebuje, aby mu to niekto potvrdil. A ak nemá ani legitímny
parlament, tak si ten parlament musí nechať zvoliť a musí nechať voliť sám seba. To bol presne ten
dôvod, prečo tie voľby prebehli. Že to pán Petro Porošenko, prezident Ukrajiny neuznáva je logické,
pretože to neuznáva celá Európa, ako hovorím, nemalo to tie štandardy už len preto, že napríklad
v Luhansku žilo 425-tisíc obyvateľov do toho vojnového konfliktu a teraz ich je tam zhruba 150, dajme
tomu 200-tisíc, ale ani nikto nevie koľko presne, takže ani nemohli existovať žiadne relevantné volebné
zoznamy. Takže myslím si, že je to celkom jednoznačné, voľby to určite neboli."
Zuzana Hanzelová: "Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg včera povedal, že ruské jednotky sú
bližšie k východným hraniciam a Ukrajiny a zatiaľ Moskva stále poskytuje podporu proruským
separatistom. Ako to máme vnímať, tam je teda prímerie oficiálne, ale neoficiálne to asi celkom tak
nebude. Znamená to, že sa nejako eskaluje zatiaľ aspoň slovne opäť ten konflikt?"
Petra Procházková: "Myslím si, že teraz je to akási demonštrácia sily zo strany Ruska a vlastne tých
separatistov, demonštrácia toho, že teraz sme si zvolili zákonné orgány a budeme sa celkom zákonne
brániť a dokonca tam vlastne môže dôjsť ešte k jednej veci, ktorá je veľmi dôležitá, a to k tomu, že tieto
akoby oficiálne orgány a akoby oficiálne zvolení prezidenti tých republík, môžu teraz požiadať Rusko
o bratskú pomoc a potom by už Rusko, ak uzná tie voľby a ak bude akosi kráčať k uznaniu nezávislosti

tých republík, potom by mohlo skutočne už celkom otvorene tú vojenskú pomoc poskytnúť, aj keď všetci
vieme, a my sme toho boli tiež svedkami, že ruskí vojaci na území východnej Ukrajiny sú a zrejme sa
chystajú k nejakej ďalšej fáze toho vojnového konfliktu, ktorý zatiaľ, zatiaľ, vy ste to nazvali prímerím,
ono to je prímerím, pretože sa strieľa ďaleko menej ako pred tými minskými dohodami, ale zároveň nie
je možné hovoriť o úplnom kľude zbraní, to v žiadnom prípade."
Zuzana Hanzelová: "Analytici ale hovoria, že Rusko si neželá rozdelenie Ukrajiny, čiže ako to máme
vnímať? Je to len nejaké destabilizovanie?"
Petra Procházková: "Myslím si, že pre Rusko je najväčším nebezpečenstvom stabilizovaná,
prosperujúca Ukrajina ako súčasť európskeho spoločenstva. To je presne to, čo si Rusko nepraje z veľa
dôvodov. Jeden z tých dôvodov je ten, že Rusko má samo vnútropolitické problémy a pán prezident
Vladimir Putin sa potrebuje udržať pri moci za každú cenu a akýkoľvek precedens, akýkoľvek príklad od
susedov, kedy jednoducho občianske spoločenstvo dokázalo zvrhnúť akosi tú autoritatívnu vládu
a vyhnať vlastne despotického prezidenta, tak to je pre pána prezidenta Putina veľmi nepríjemný príklad
a taký ten príklad tej Ukrajiny prosperujúcej a smerujúcej do Európy ako tie tradičné európske
demokracie, to je si myslím to najmenej, čo by si želal. Takže ten cieľ bude Ukrajinu destabilizovať, to
územie rozdrobovať, vytvárať tam ďalšie ohniská konfliktov, napríklad v tej južnej časti Ukrajiny. O tom,
či príde k priamej invázii sa môžeme len dohadovať, ako vidíme z posledných mesiacov, nič nie je
vylúčené zo strany Ruska."
Zuzana Hanzelová: "Toľko Petra Procházková, novinárka, ktorá sa včera večer vrátila práve z východu
Ukrajiny. Pán Škvrnda, padli tu teda pomerne silné slová, demonštrácia sily z ruskej strany, ako teda
môžeme vnímať tento krok, keď v súlade s bodom 9 Minského protokolu sa Ukrajina zaviazala
uskutočniť mimoriadne miestne voľby, tie sa mali konať v decembri. Ako inak, ako demonštráciu sily by
sme toto mali vnímať, keď bola tá dohoda a tá teraz už neplatí."
František Škvrnda: "Tá dohoda je veľmi široko abstraktne postavená. Je tam napríklad aj jedenásty bod,
prijať program ekonomickej obrody alebo ekonomickej rekonštrukcie Donbasu a znovurekonštrukcie
života alebo teda obnovenia života v regióne. Problém je v tom, že k tomuto sú potrebné peniaze.
Samozrejme, ukrajinská vláda alebo kyjevská moc má predstavu o tom, ako problémy riešiť."
Zuzana Hanzelová: "Hovorme ale o tom bode 9. Prečo si zorganizovali vlastné voľby, keď na december
boli vytýčené voľby, ktoré by uznala zrejme aj krajinská vláda."
František Škvrnda: "No, boli predčasné voľby na Ukrajine a ich v rámci kyjevská moc z rôznych dôvodov
nebola schopná zaistiť uskutočnenie týchto volieb na územiach. Zostalo v ukrajinskom parlamente,
v rade, 25 alebo 27 miest úplne voľných, ktoré sú tie, ktoré sú v jednomandátových obvodoch na Kryme,
v Simferopole a v týchto dvoch spomínaných oblastiach. Teraz otázka právna, právne abstraktná je
v tom, že skutočne je možné takto postupovať, lebo máme právo nad tým územím držať alebo byť
zvrchovaným nad tým územím. Na druhej strane politicky to je priznanie neschopnosti až porážky,
proste zabezpečiť niečo na týchto územiach."
Zuzana Hanzelová: "No ale tie voľby znemožňovali separatisti, čiže..."
František Škvrnda: "No dobre, znemožňovali, ale opäť je tu ten pohľad, že skutočne tá moc z rôznych
dôvodov nie je schopná urobiť poriadok na tom území, ktorá má ovládať. Môžeme povedať aj to, že
napriek tomu, že tie voľby boli všeobecne priznané na Ukrajine, sa tam objavili mnohé prejavy
manipulácie až zastrašovania voličov rôznym spôsobom. Čo sa stalo napríklad vo vzťahu k ukrajinským
komunistom, napadnutie ich sídla a takto keby sme počítali rôzne útoky fyzické, personálne, voči
predstaviteľom..."
Zuzana Hanzelová: "Ja som bola na tých voľbách aj priamo v Ukrajine a teda tí pozorovatelia potvrdili,
že sa nepotvrdili žiadne významné teda napadnutia, určite nejaké tam boli. Pán Kopčák, poprosím vás,
aby ste na rovnakú otázku zareagovali aj vy, aká je motivácia proruských separatistov zorganizovať si
vlastné voľby mesiac predtým, než by sa mali konať tie, ktoré by uznala aj ukrajinská vláda."
Bohdan Kopčák: "To presne nedokážem povedať, aká je ich motivácia, pretože si myslím, že všetko, čo
separatisti na východe Ukrajiny podnikajú, nemajú z vlastnej hlavy, ale majú odsúhlasené alebo
nariadené, čo a kedy majú robiť. Takže skôr by sme sa mali pýtať, aká je motivácia v Kremli a aká je
motivácia v Kremli, ťažko odpovedať. Pretože nikto do štruktúr Kremľa nevidí, nikto nevie, aký bude ich
budúci krok. To by sme sa mohli pýtať, kvôli čomu je toľko incidentov vo vzdušnom priestore Európy,
keď za posledné týždne alebo dni sú desiatky prípadov, keď ruské lietadlá bez identifikácie vlastne
provokujú armády alebo letecké sily NATO."
Zuzana Hanzelová: "Pán Kopčák, dám vám ešte podootázku. Čo teraz bude nasledovať? Viete si
predstaviť inú cestu ako to, že Petro Porošenko bude musieť zrejme rokovať s lídrami týchto dvoch

republík? Ale zároveň ich tým v podstate bude legitimizovať."
Bohdan Kopčák: "V žiadnom prípade si to nedokážem predstaviť a veľmi, veľmi pochybujem o tom, že
by Porošenko si sadol za rokovací stôl s týmito lídrami samozvaných republík. Keď neuznáva Kyjev
výsledky volieb ani priebeh týchto volieb, nie je možné, aby vlastne týmto spôsobom legitimizoval týchto
samozvaných fakticky lídrov. Očakávam skôr, že dôjde skôr k nejakej kópii krymského scenára, to
znamená, že títo nelegitímni lídri východoukrajnských dvoch oblastí budú oficiálne žiadať Rusko
o nejakú pomoc a Rusko, ako sme toho bol vlastne svedkami trebárs v Podnestersku, poskytne nejakú
formu ochrany a bude vlastne, vznikne nové Podnestersko, to znamená nejaká oblasť nestability, kde
úplne nebude jasné, aké zákony tam platia. A veľmi by som súhlasil s tým, čo zaznelo z úst pani
Procházkovej, že akákoľvek nestabilita na Ukrajine, a je úplne jedno, že či tie oblasti vyhlásia nejakú, že
sa budú hlásiť trebárs k Rusku alebo budú samostatné alebo nejaké vzniknú nové konflikty v nových
východoukrajinských mestách, akákoľvek nestabilita a akékoľvek problémy Ukrajiny, demokratickej
Ukrajiny sú vlastne výhodné pre Rusko, ktoré stále ťažšie vlastne zdôvodňuje, prečo v rámci Ruska
neplatia také isté pravidlá ako v civilizovanej časti Európy."
Zuzana Hanzelová: "Pán Škvrnda, bude teda Donecko a Luhansko v najbližších mesiacoch podobné
ako teda Podnestersko? Vidíte to takisto aj vy a ešte dám druhú podotázku, nie je toto zabetónovanie
toho konfliktu naozaj na dlhé obdobie, táto situácia?"
František Škvrnda: "Najprv by som odpovedal na druhú otázku. Vyzerá to skutočne tak, že tam sa nedá
dosiahnuť rýchle a jednoduché riešenie. Na tie útoky voči Moskve, ja by som odpovedal, žiaľ,
protiútokom. Čo robí na Ukrajine Washington? Prečo sa tam angažuje Washington? Treba vidieť, že
v 21. storočí, kde zasiahol Washington, zostal len chaos, destabilizácia, ekonomický, sociálnoekonomický úpadok, bezpečnostná situácia neprehľadná. Či nie je v záujme Washingtonu, aby
v blízkosti Ruska bola nestabilná Ukrajina? Reálne..."
Zuzana Hanzelová: "Pán Škvrnda, ale vy teraz tak trochu stále vynechávate to Rusko asi v tomto
probléme..."
František Škvrnda: "Bezpochyby, Rusko je susedný štát, musí reagovať na to, čo sa deje v jeho okolí."
Zuzana Hanzelová: "Čiže tá reakcia Ruska je podľa vás v poriadku a reakcia USA, naopak, nie?"
František Škvrnda: "No, otázka je, či skutočne všetko to, čo sa o tej ruskej reakcii hovorí, je pravda.
Viete, NATO napríklad..."
Zuzana Hanzelová: "A prečo je pravda to, čo sa hovorí o Washingtone a to, čo sa hovorí o Rusku nie?
Lebo tie propagandy sú naozaj sú silné na oboch stranách."
František Škvrnda: "No ale v každom prípade Rusko sa môže v tomto priestore angažovať viacej, ako sa
môže angažovať USA. Predstavte si, keby ruskí alebo čínski poradcovia išli do Mexika, že budú radiť
mexickým policajným orgánom čo robiť s bojom proti drogám, ktorý je prepojený s podsvetím v USA.
Proste tu treba vidieť rôzne súvislosti, nikto nehovorí, že všetko, čo Moskva robí vo vzťahu k Ukrajine, je
dobré a správne. Na druhej strane však mnoho vecí, ktoré sa Moskve prisudzujú, nie je možné dokázať.
O tom, že sú tam ruskí vojaci, no proste a ruská vojenská technika, je veľmi ťažko toto dokázať priamo,
uviedol by som ešte taký príklad z nedávnej minulosti s tou katastrofou malajzijského lietadla. Dôvod
akosi druhého kola sankcií bol predovšetkým ten, že Rusko odmieta prispievať k vyšetrovaniu tejto
katastrofy. Dneska sa čo objavilo? Keby boli evidentné dôkazy o tom, že to urobili Rusi alebo proruskí
separatisti, tak ja si myslím, že by sa to zverejnilo. Tie dôkazy..."
Zuzana Hanzelová: "No zatiaľ nemáme výsledky, takže ťažko debatovať o tom, že kto je na vine."
Františke Škvrnda: "Zatiaľ tie dôkazy nie sú."
Zuzana Hanzelová: "Čiže vy spochybňujete to, že vôbec sú ruskí vojaci na východe Ukrajiny? Rozumela
som tomu správne?"
František Škvrnda: "Ja to spochybňujem v tej podobe, že nie sú tam regulérne skupiny alebo teda
regulérne jednotky ruskej armády. Že je tam množstvo cudzincov na jednej aj na druhej strane, to je
možné povedať. A nie je možné z toho robiť ten záver, že nie predstavitelia Doneckej a Luhanskej
oblasti vydávajú vyhlásenia, ale že im to diktuje, píše niekto z Moskvy a z Kremľa. To je predsa len
trochu silná káva. Tam tá situácia, znova opakujem, vznikla po tom, ako sa dramaticky zhoršila alebo
nastali zmeny po nástupe nového vedenia..."
Zuzana Hanzelová: "A po anexii Krymu, to už sme sa rozprávali."

František Škvrnda: "...a po tej anexii. A k tomu Krymu ešte jedna poznámka. Keby to bolo pripravené
ako špeciálna operácia, to sa nedá pripraviť za pár týždňov, to sa robí dlhšie. Takže reagovala Moskva
bezpochyby ohrozením určitým alebo na pomoc ruským obyvateľom tak, ako reagovať mohla."
Zuzana Hanzelová: "To je pomerne zjednodušené toto..."
František Škvrnda: "Ja súhlasím, že je to zjednodušené, ale zjednodušené sú aj všetky tie ďalšie výroky
ohľadne ruského zasahovania."
Zuzana Hanzelová: "Pán Kopčák, predpokladám, že chcete reagovať aj na ten Washington aj na tie
ostatné veci, takže nech sa páči."
Bohdan Kopčák: "Určite, rád by som začal od konca. Kategoricky nesúhlasím s tým, čo tam zaznelo,
myslím si, že to je na úrovni veľmi primitívnej proruskej propagandy, ako keby pán Škvrnda vlastne
citoval niektoré ruské servery provládne, prokremeľské. Konkrétne, pokiaľ ide o Krym, napríklad aj
predstavitelia českých vojenských kruhov, bývalý náčelník Generálneho štábu vyhlásil, že to, čo sa dialo
na Kryme z ruskej strany, muselo byť na úrovni denných porád, operačných porád, na ruskej strane
pripravované najmenej tri mesiace. Aj preto vlastne ukrajinská strana nedokázala včas na tie kroky
ruskej armády reagovať. Pokiaľ ide o absolútne zásadnú otázku prítomnosti ruských vojakov, ruských
špeciálnych síl a ruských zbraní na východe Ukrajiny, nejde o to, aké má dôkazy ten alebo onen novinár
alebo politik. Ide o to, že sú to zásadné veci, v ktorých má jasno OBSE, Európska únia, NATO, spojenci
Slovenska, to znamená Spojené štáty, tam sú aj také vlastne hmatateľné dôkazy napríklad fotografie
a videá vojenskej techniky v modifikáciách, ktoré sa na Ukrajine nikdy vlastne neobjavili. Ide napríklad aj
o tanky. Takže nie je možné, aby sa objavili na území Ukrajiny tanky, ktoré sa na Ukrajine nevyrábali,
nemodernizovali a nikdy nedovážali. Ide o nové uniformy, ktoré sa dovážajú, ide o ľudí, vojakov. Ide
o prípady úmrtí ruských vojakov, ktorých späť previezli na ruskú stranu a ich vlastne rodinám, potom to
bolo, keď zomreli pri bojoch na Ukrajine, ich rodiny sa potom dozvedeli, že ich blízki zomreli pri nejakých
vojenských manévroch..."
Zuzana Hanzelová: "Pán Kopčák, ešte podotázka, lebo pán Škvrnda povedal, že teda podľa neho Rusko
majú väčšie právo sa zapájať do tohto konfliktu ako Washington, vy to vidíte rovnako?"
Bohdan Kopčák: "V žiadnom prípade nie, pretože to hlavne v prípade Slovenska by sme vlastne takéto
výroky mali vnímať veľmi citlivo. To znamená, že ak na Slovensku sú početné menšiny, to znamená, že
susedné krajiny by mali právo zasahovať do slovenskej politiky takýmto spôsobom ako to vidíme na
východe Ukrajiny? Musíme si veci vlastne ujasniť a čo je čierne nehovoriť, že je to čierno-biele. Proste
Ukrajina si sama môže vybrať, či chce smerovať do NATO, či chce s NATO len spolupracovať, či chce
za 50 rokov byť členom Európskej únie alebo nechce. A Rusko, tomu sa to môže páčiť alebo nepáčiť,
môže na to reagovať ekonomicky, vojensky na svojom území, ale nemôže okupovať časti Ukrajiny len
kvôli tomu, že má príliš veľké politické ambície a že okupáciou vlastne časti susednej krajiny chce riešiť
svoje vnútorné ekonomické a politické problémy."
Zuzana Hanzelová: "Pán Škvrnda, záverečná otázka, čo čaká najbližšie mesiace Ukrajinu v tejto
situácii?"
František Škvrnda: "Na Ukrajine je neprehľadná situácia, to treba vidieť a ten spôsob zasahovania
zvonku, ktorý je zo strany USA a NATO, ktorý nie je vojenský, ale má iné podoby, situáciu neukľudňuje.
Ja som nepovedal, že Rusko má právo zasahovať do konfliktu, ja som povedal, že Rusko má právo
reagovať na to, čo sa deje v blízkosti jeho hraníc, to je trochu rozdiel. A poslednú vec, ktorú by som
chcel zvýrazniť je to, že akým právom alebo ako to racionálne vysvetliť, že ukrajinská moc kyjevská
začne antiteroristickú operáciu, hoci na území štátu nedošlo k žiadnej teroristickej, nie to ešte veľkej
akcii. A ako to, že je takáto akcia, na ňu sa vydávajú peniaze, keď ten štát je tesne pred bankrotom a
chystá sa tam tuhá zima. Aké je uvažovanie, ako riešia tieto veci."
Zuzana Hanzelová: "Neodpovedali ste na moju otázku, pán Škvrnda, ale naozaj nás tlačí čas, čiže tá
istá otázka pre pána Kopčáka, čo najbližšie mesiace čaká Ukrajinu?"
Bohdan Kopčák: "Ja by som to vlastne zhrnul len do krátkej odpovede. Ukrajinu čaká ťažké obdobie,
pokiaľ zima bude tvrdá, mrazivá, tak určite budú veľké problémy. Problematické mesiace čakajú aj
obyvateľov východnej Ukrajiny, kde budú mať problémy so zásobovaním a pripomínam, že zatiaľ
z ukrajinského územia na tie vzbúrenecké oblasti vlastne prúdia aj energie a dodávky ďalších surovín.
Ale v každom prípade, zásadná vec je jedna. To, že sa čaká tuhá zima, to znamená, že krajina nemá
brániť svoju samostatnosť? Že nemá právo na územnú celistvosť? V žiadnom prípade. Ja si myslím, že
to sú zásadné otázky, ktorými sa vlastne musí zaoberať vlastne každá krajina, každý človek by si to mal
sám nejak uvedomiť, že pokiaľ vlastne nad týmto bude privierať oči, tak vlastne tá ruská expanzia bude
pokračovať a opäť, alebo za desať rokov budú veľké problémy s ruskou rozpínavosťou aj v ďalších
krajinách, ktoré sú členmi EÚ a NATO."

Zuzana Hanzelová: "Hovorí publicista Bohdan Kopčák a v štúdiu bol aj František Škvrnda, ďakujem
a dovidenia."
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12. Univerzity a vysoké školy na Slovensku (zoradené podľa počtu študentov v
akademickom roku 2013/2014)
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 06/11/2014; 44/2014; s.: 106; Trend top 2014; Redakcia]
Universities and Colleges in Slovakia (ranked by number of students in academic year 2013/2014)
Počet študentov 1 Počet pedagógov 2 Počet študentov na pedagóga Počet profesorov 3 Počet docentov
Number of students 1 Number of teachers 2 Students per teacher Professors 3 Associate professors
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014
Verejné univerzity a vysoké školy (Public universities and colleges) 5
1. Univerzita Komenského v Bratislave 27 347 27 592 27 800 2 217 2 173 12,34 12,70 294 (1) 473
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 16 468 17 120 17 736 1 208 1 198 13,63 14,29 193 (8)
332
3. Technická univerzita v Košiciach 11 703 13 141 15 324 839 836 13,95 15,72 126 (1) 202
4. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 526 11 373 12 211 590 569 17,84 19,99 80 132
5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 416 11 384 12 175 629 623 16,56 18,27 77 138
6. Žilinská univerzita v Žiline 10 250 10 970 11 448 649 656 15,79 16,72 101 (2) 147
7. Prešovská univerzita v Prešove 9 775 10 059 9 871 597 627 16,37 16,04 56 131
8. Ekonomická univerzita v Bratislave 9 756 10 636 11 584 627 655 15,56 16,24 81 (3) 99
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 997 9 422 9 825 463 456 19,43 20,66 65 115
10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8 139 8 431 8 727 678 658 12,00 12,81 107 135
11. Katolícka univerzita v Ružomberku 6 734 7 369 7 758 417 428 16,15 17,22 65 97
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 403 5 953 5 445 354 346 18,09 17,21 58 59
13. Trnavská univerzita v Trnave 6 127 6 649 7 068 347 353 17,66 18,84 53 71
14. Technická univerzita vo Zvolene 4 209 4 496 4 878 266 274 15,82 16,41 35 64
15. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 487 3 803 4 442 186 199 18,75 19,11 27 31
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 172 2 151 2 090 202 203 10,75 10,60
22 43
17. Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 904 2 061 2 220 112 101 17,00 20,41 16 18
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 052 1 071 1 106 262 254 4,02 4,22 37 57
19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 670 671 672 109 108 6,15 6,21 17 15
20. Akadémia umení v Banskej Bystrici 583 586 613 135 125 4,32 4,69 38 26
Súkromné vysoké školy (Private universities)
1. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 11 906 13 645 14 262 309 358
38,53 38,11 25 (1) 66
2. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 4 715 4 549 4 620 81 80 58,21
56,86 15 20
3. Paneurópska vysoká škola v Bratislave 4 4 151 4 568 5 030 144 128 28,83 35,69 37 38
4. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 3 646 4 575 5 144 99 103 36,83 44,42 9 30
5. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2 443 2 945 3 191 48 80 50,90 36,81 9 5
6. Vysoká škola v Sládkovičove 1 977 2 399 2 903 91 159 21,73 15,09 12 27
7. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1 181 817 965 45 45 26,24 18,16 10 6
8. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 1 109 1 237 1 731 56 69 19,80 17,93 7 6
9. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 625 824 1 062 33 39 18,94 21,13
4 14
10. Vysoká škola Goethe Uni v Bratislave 222 111 - 44 38 5,05 2,92 12 17
11. Akadémia médií v Bratislave 110 55 10 30 17 3,67 3,24 2 3
12. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 45 47 58 12 12 3,75 3,92 1 1
13. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 37 33 15 11 8 3,36 4,13 3 1
Štátne univerzity a vysoké školy (State universities and colleges) 5
1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 227 2 251 2 614 466 464 4,78 4,85 57 87
2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 450 1 445 1 486 97 87 14,95 16,61 10 13
3. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši 289 275 219 71 67 4,07 4,10 10 11
Spolu (Total) 192 851 204 714 216 303 12 524 12 596 15,40 16,25 1 771 (16) 2 730
1 Poslucháči univerzitného štúdia vrátane doktorandského, denné štúdium aj externá forma štúdia
(Students in all types of university education)

2 Interní aj externí učitelia (Teachers including regular staff and guest educators)
3 Číslo v zátvorke predstavuje počet hosťujúcich profesorov z ich celkového počtu (Number in brackets
represents visiting 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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13. Matica sa politizuje, vystríha pred stranami menšín
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/11/2014; Z domova; Matej Dugovič]
Správca Matice Maroš Smolec propaguje svoju kandidatúru na jej Facebooku. Jej šéf Marián Tkáč tvrdí,
že nie sú apolitickí a tento údel majú už od vzniku.
BRATISLAVA. Matica slovenská sa dva týždne pred komunálnymi voľbami zapojila do politiky.
Hoci podľa svojich stanov pôsobí ako nadstranícka, jej predseda Marián Tkáč v internetovej výzve
vystríha pred menšinovými stranami a odporúča voliť politikov, ktorí preferujú tradičné národné a
kresťanské hodnoty alebo sociálne istoty.
Ešte aktívnejšie vstúpil do politiky správca Matice Maroš Smolec. V Bratislave kandiduje za
ružinovského poslanca s podporou Smeru, SNS a Strany zelených Slovenska.
Strany priamo nemenovali
"To už naozaj mohli rovno povedať, že odporúčajú voliť Smer, SNS, Mariana Kotlebu a KDH. Matici to
podľa mňa neprislúcha," vraví bývalý minister kultúry Daniel Krajcer.
Poslanec Smeru a člen kultúrneho výboru Peter Fitz tvrdí, že Matica by sa mala akýchkoľvek vyjadrení k
politike zdržať.
Tkáč tvrdí, že Matica je nadstranícka, lebo žiadnu stranu nemenovali, no apolitickí byť nemôžu. Naráža
napríklad na vydávanie matičného týždenníka. "Zákon o Matici nám ukladá upevňovať slovenské
vlastenectvo. Teda, čo tu nie je v poriadku?"
Matica podľa Lászloá Sólymosa z Mosta-Hídu vyzýva, aby ľudia volili proti menšinám. "Matica slovenská
zostala ešte niekde v 19. storočí. Mala by si konečne uvedomiť, že rozmanitosť tejto krajiny je výhoda, a
nie nevýhoda a podľa toho sa aj správať."
Predseda kultúrneho výboru Dušan Jarjabek zo Smeru hovorí, že Matica apelovala na národné princípy,
a to nie je problém. "Národné cítenie by sme mali mať asi všetci rovnaké."
Poslanec OĽaNO Jozef Viskupič označil vyjadrenia za krátkozraké a zlé rozhodnutie vedenia.
Tkáč tvrdí, že vstup do politiky je matičným údelom už od jej vzniku.
Komentár Petra Morvaya
Možno zlodej, ale náš
Podporil sa sám
Smolec vedie aj matičné Slovenské národné noviny, cez ktoré si napríklad na facebookovej stránke robí
predvolebnú kampaň. Okrem spoločných odkazov mu "noviny" priamo vyjadrili podporu.

Členovia Matice sa podľa Smoleca môžu politicky angažovať a aj tak robia.
Krajcer vraví, že keby matičiar kandidoval ako nezávislý, bolo by to v poriadku, podľa Viskupiča to Matici
ubližuje.
Prečítajte si tiež:
Bývalého šéfa Matice slovenskej Markuša stíhajú za mrhanie peňazí
Na strane SNS
V matičných novinách dostáva veľa priestoru aj mimoparlamentná SNS, ktorá Smoleca podporila.
Noviny zverejnili v októbri rozhovor s predsedom strany Andrejom Dankom, informovali tiež, ako osobne
podporil kandidáta na primátora v Žiline.
"Slovenské národné noviny rovnako ako Matica prezentujú vlasteneckú politiku v čase prehnanej
globalizácie. Som rád, že strany ako Smer a SNS to podporujú," vraví Smolec.
S podporou SNS kandiduje na poslankyňu v bratislavskom Starom Meste aj Tkáčova manželka Dagmar
Tkáčová Vanečková.
K politike majú blízko
Tkáč je evidovaný ako spolupracovník ŠtB, bol podozrivý aj z plagiátorstva na Ekonomickej univerzite
v Bratislave.
Smolec bol v minulosti promečiarovským novinárom, zapletený bol aj do prezidentskej antikampane proti
Ivete Radičovej. Inzeráty proti nej si objednala SNS cez agentúru mrs, ktorá pracovala aj pre tím
bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča.
Agentúra robila aj pre niekdajšieho starostu Ružinova Slavomíra Drozda zo Smeru, ktorému robil
Smolec hovorcu. Agentúru vtedy vlastnila jeho priateľka.
Maticu výrazne podporuje štát, tento rok jej poslal približne 1,4 milióna eur.
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14. Matica nechce voliť menšiny
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 07/11/2014; 256/2014; s.: 2; Spravodajstvo; Matej Dugovič]
Správca Matice Maroš Smolec propaguje svoju kandidatúru na jej Facebooku
Matica tesne pred voľbami politizuje. Jej šéf Marián Tkáč tvrdí, že nie sú a politickí a tento údel majú už
od vzniku.
BRATISLAVA. Matica slovenská sa dva týždne pred komunálnymi voľbami zapojila do politiky. Hoci
podľa svojich stanov pôsobí ako nadstranícka, jej predseda Marián Tkáč v internetovej výzve vystríha
pred menšinovými stranami a odporúča voliť politikov, ktorí preferujú tradičné národné a kresťanské
hodnoty alebo sociálne istoty. Ešte aktívnejšie vstúpil do politiky správca Matice Maroš Smolec. V
Bratislave kandiduje za ružinovského poslanca s podporou Smeru, SNS a Strany zelených Slovenska.
Strany priamo nemenovali
"To už naozaj mohli rovno povedať, že odporúčajú voliť Smer, SNS, Mariana Kotlebu a KDH. Matici to
podľa mňa neprislúcha," vraví bývalý minister kultúry Daniel Krajcer. Poslanec Smeru a člen kultúrneho
výboru Peter Fitz tvrdí, že Matica by sa mala akýchkoľvek vyjadrení k politike zdržať. Tkáč tvrdí, že
Matica je nadstranícka, lebo žiadnu stranu nemenovali, no apolitickí byť nemôžu. Naráža napríklad na
vydávanie matičného týždenníka. "Zákon o Matici nám ukladá upevňovať slovenské vlastenectvo. Teda,
čo tu nie je v poriadku?" Matica podľa Lászloá Sólymo sa z Mosta-Hídu vyzýva, aby ľudia volili proti
menšinám. "Matica slovenská zostala ešte niekde v 19. storočí. Mala by si konečne uvedomiť, že
rozmanitosť tejto krajiny je výhoda, a nie nevýhoda a podľa toho sa aj správať." Predseda kultúrneho
výboru Dušan Jarjabek zo Smeru hovorí, že Matica apelovala na národné princípy, a to nie je problém.
"Národné cítenie by sme mali mať asi všetci rovnaké." Poslanec OĽaNO Jozef Viskupič označil
vyjadrenia za krátkozraké a zlé rozhodnutie vedenia. Tkáč tvrdí, že vstup do politiky je matičným údelom
už od jej vzniku.

Podporil sa sám
Smolec vedie aj matičné Slovenské národné noviny, cez ktoré si napríklad na facebookovej stránke robí
predvolebnú kampaň. Okrem spoločných odkazov mu "noviny" priamo vyjadrili podporu. Členovia Matice
sa podľa Smoleca môžu politicky angažovať a aj tak robia. Krajcer vraví, že keby matičiar kandidoval
ako nezávislý, bolo by to v poriadku, podľa Viskupiča to Matici ubližuje.
Na strane SNS
V matičných novinách dostáva veľa priestoru aj mimoparlamentná SNS, ktorá Smoleca podporila.
Noviny zverejnili v októbri rozhovor s predsedom strany Andrejom Dankom, informovali tiež, ako osobne
podporil kandidáta na primátora v Žiline. "Slovenské národné noviny rovnako ako Matica prezentujú
vlasteneckú politiku v čase prehnanej globalizácie. Som rád, že strany ako Smer a SNS to podporujú,"
vraví Smolec. S podporou SNS kandiduje na poslankyňu v bratislavskom Starom Meste aj Tkáčova
manželka Dagmar Tkáčová Vanečková.
K politike majú blízko
Tkáč je evidovaný ako spolupracovník ŠtB, bol podozrivý aj z plagiátorstva na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Smolec bol v minulosti promečiarovským novinárom, zapletený bol aj do prezidentskej
antikampane proti Ivete Radičovej. Inzeráty proti nej si objednala SNS cez agentúru mrs-, ktorá
pracovala aj pre tím bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Agentúra robila aj pre niekdajšieho
starostu Ružinova Slavomíra Drozda zo Smeru, ktorému robil Smolec hovorcu. Agentúru vtedy vlastnila
jeho priateľka. Maticu výrazne podporuje štát, tento rok jej poslal približne 1,4 milióna eur.
Matej Dugovič ©SME
"Matica slovenská zostala ešte niekde v 19. storočí. Mala by si uvedomiť, že rozmanitosť tejto krajiny je
výhoda."
László Sólymos, poslanec Mosta-Híd
FOTO:
K politike mali vždy blízko. Pred dvomi rokmi vymenoval Marián Tkáč za zakladajúceho člena Matice aj
vtedajšieho predsedu SNS Jána Slotu. FOTO - ARCHÍV TASR

Späť na obsah

15. Predstavujú sa vám kandidáti
[Téma: Ekonomická univerzita; Malacký hlas; 05/11/2014; 19/2014; s.: 2,3,4; VOĽBY DO
SAMOSPRÁVY – 2014 / INZERCIA; Redakcia]
Predstavujú sa vám kandidáti na poslancov do MsZ, ktorí využili možnosť bezplatného zverejnenia textu
– najviac 1800 znakov.
Ing. Mgr. Zuzana Baligová (42) volebný obvod č. 4 (okrsok 7 a 8) volebné číslo 1
Vyštudovala som Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa a Fakultu európskych štúdií a
regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vyše 20 rokov som pracovala ako
štátny zamestnanec v oblastí financií, neskôr v sociálnej oblasti. V súčasnosti pôsobím na obchodnej
akadémii a strednej odbornej škole ako učiteľka. Popri výkone poslaneckého mandátu vykonávam
funkciu podpredsedníčky komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo a predsedníčky Rady školy pri
Materskej škole v Malackách. O poslaneckú "stoličku" sa uchádzam už druhýkrát, pretože som
odhodlaná pokračovať v doterajších aktivitách. Mojou prioritou je každú záležitosť dotiahnuť do konca, o
čo som sa vždy aj snažila. Prioritne sa chcem opäť venovať sociálnej oblasti a zdravotníctvu ako i
rozvoju školstva pre deti predškolského veku. Považujem zároveň za dôležité, aby sa mesto
zodpovedne postavilo aj k rozvoju služieb a voľnočasových aktivít s dôrazom na želaný vývoj detí a
mládeže. Mojou túžbou je podporiť vznik spoločných podujatí detí, mladých ľudí a seniorov s cieľom
prekonávať medzigeneračné bariéry. Obyvateľom môjho obvodu ponúkam spoluprácu ako doteraz.
Chcem byť pre nich partnerom pre diskusiu a spojencom pri presadzovaní ich záujmov v miestnej
samospráve. Voľby nie sú pre mňa cieľom, ale skôr prostriedkom na to, aby som mohla ďalej budovať
komunálnu politiku spôsobom, ktorý prinášala osoh každému z nás. Rovnako som pripravená
presadzovať transparentnosť a zjednotenie pravidiel v mestských inštitúciách. V rozhodovaní chcem byť
naďalej nezávislá od politických kruhov. Podporujeme kandidáta na primátora mesta JUDr. Ing. Juraja

Říhu, PhD., volebné číslo 7
Tomáš Benda (30) volebný obvod č. 2 (okrsok 3 a 6), volebné číslo 1
Som vyštudovaný elektrotechnik a vo svojej pracovnej kariére som pracoval pre viaceré medzinárodné
spoločnosti doma i v zahraničí. Zaoberám sa problematikou technického zabezpečenia budov. V
súčasnosti pracujem v odvetví vykurovacej techniky na pozícii obchodno-technického manažéra.
Stotožnil som sa s programom iniciatívy Ľudia pre Malacky pre nasledujúce volebné obdobie. Páčia sa
mi konkrétne návrhy, ktoré je možno v určitom období zrealizovať, a tak skvalitniť život v meste. Svojimi
skúsenosťami a osobnými životnými postojmi by som tiež rád prispel k ich naplneniu. Dôležité je však
pozorne počúvať názory občanov, preto v prípade zvolenia zavediem systém pravidelných osobných
stretnutí. Moje rozhodnutie pridať sa k tímu ĽPM ovplyvnilo aj to, že dokázali premeniť predvolebné
sľuby z roku 2010 na konkrétne činy a predložili občanom odpočet práce. V prípade môjho zvolenia za
poslanca by som rád zúročil svoje odborné poznatky v rámci energetiky mesta a hospodárnosti
mestských budov. Mám nadšenie aktívne pomáhať malackej kultúre a športu. K tomu, aby sa deti viac
venovali športu, je potrebné, aby mesto zveľadilo a zabezpečilo verejné plochy, kde sa stretávajú rodiny
s deťmi, a dobudovalo športoviská. Preto sa zasadím o to, aby sa vytvoril systém ich postupnej
revitalizácie. V našom volebnom obvode sa chcem venovať riešeniu otázok spojených s infraštruktúrou,
parkovaním a zbližovaním komunít. Presadzujem osobný kontakt a aktívnu komunikáciu s obyvateľmi
obvodu. Pre posilnenie dôvery obyvateľov k mestu považujem za dôležité, aby sa vyskytnuté problémy
riešili aktívne. Podporujem kandidáta na primátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD., volebné číslo 7
Lucia Bolfová (27) volebný obvod č. 5 volebné číslo 1
Milí Malačania, dovoľte mi stručne sa predstaviť ako kandidátka na poslankyňu do mestského
zastupiteľstva v prichádzajúcich komunálnych voľbách. Moje meno je Lucia Bolfová, mám 27 rokov. V
Malackách žijem od narodenia aj so svojou rodinou. Študentské roky som strávila v zahraničí pri štúdiu
práva a ekonómie (Viedeň, Linz). Nikdy som sa však u našich susedov necítila ako doma a moje srdce
ma vždy ťahalo domov k rodine. Popri štúdiu som pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka, či už v
štátnom gymnáziu, alebo v súkromných jazykových školách. Aktuálne pracujem ako projektový manažér
vo firme zaoberajúcou sa zdravým životným štýlom a neustále sa venujem aj štúdiu jogy. Ak mi prejavíte
vašu dôveru, rada by som sa v rámci poslaneckého mandátu venovala najmä oblasti športu. Som
športovcom od útleho detstva. V žiackych rokoch som reprezentovala TJ Strojár Malacky vo
volejbalovom tíme. S dievčatami sme sa prebojovali aj na majstrovstvá Slovenskej republiky. Neskôr
som sa podieľala na organizovaní kurzov kubánskej salsy a vniesla som tak do Malaciek
latinskoamerické rytmy. Aktuálne sa venujem praktizovaniu jogy a chcem aj do životov Malačanov vniesť
rovnováhu. Prostredníctvom organizovaných hodín a workshopov so známymi učiteľmi je možné ľuďom
priblížiť jogovú filozofiu a prehĺbiť ich samotnú jogovú prax. Šport má pre mňa obrovský význam a
zastáva dôležité miesto v mojom živote. Jeden z mojich cieľov je, aby sa aj oblasti športu venovala taká
pozornosť, akú si zaslúži. Zo strany mesta by v otázke tejto témy nemalo ísť len o finančnú podporu.
Taktiež budem aktívne podporovať kroky k vytvoreniu lepších podmienok pre fungovanie športových
klubov, ale i jednotlivcov, ktorí reprezentujú naše mesto. Ukážme spolu, že nám na kvalite života v
Malackách záleží a ZMEŇME MALACKY!
Mária Briestenská (39) volebný obvod č. 2 volebné číslo 3
Narodila som sa v Malackách a v obvode č. 2 som prežila približne 30 rokov. Študovala som na Strednej
ekonomickej škole v Senici nad Myjavou, žila som pár rokov v zahraničí a venovala sa štúdiu cudzích
jazykov. Som členkou Divadla na hambálku, činovníčkou 69. Skautskeho zboru gen. M. R. Štefánika v
Malackách. Mám veľmi rada ľudí a veľmi špeciálny vzťah mám hlavne k deťom a hendikepovaným
ľudom. Pracujem v oblasti dopravy takmer 13 rokov. Je nevyhnutné riešiť zničené cesty, zvýšenú
prašnosť, hlučnosť, výpary a v neposlednom rade bezpečnosť. Už dlhodobo plánová výstavba obchvatu,
ktorá by riešením bola, ale dodnes sa nezrealizovala, je jedným z mojich cieľov. Až po jeho dobudovaní
by bolo možné odkloniť transportné vozidlá nad 7,5 t mimo mesta. Podporím budovanie cyklotrás,
osvetlenie priechodov pre chodcov, parkovanie v obytných zónach, ale aj bezpečnosť chodcov či lapače
prachu popri hlavných cestách. Mnohí si určite z minulosti dobre pamätajú dopravné ihrisko a učebňu,
aké sa v blízkej budúcnosti opäť plánujú vybudovať – túto myšlienku budem podporovať. Chystám sa
prispieť najmä k odstráneniu tých problémov, ktoré situácia s dopravou v našom meste spôsobila, a aj
riešením problému chýbajúcich parkovacích plôch. S tým, samozrejme, súvisí aj zachovanie,
zveľaďovanie a rozširovanie zelene a oddychových zón. Som jedna z vás, som Malačianka, ktorá chce
naše mesto spoločnými silami posunúť správnym smerom. Ďakujem vám za vašu dôveru.
Ladislav Čas (63) volebný obvod č. 1 volebné číslo 2
Milí Malačania, v prichádzajúcich komunálnych voľbách kandidujem na poslanca mesta Malacky, a preto
mi dovoľte, aby som sa vám v krátkosti predstavil. Oblasťou, ktorej sa v rámci mesta Malacky chcem
venovať v prípade môjho zvolenia, je šport. Volám sa Ladislav Čas a mám 63 rokov. Som ženatý, mám

dvoch synov a tri vnučky. Pracujem ako technik logistiky. Prečo kandidujem a čo chcem svojím
pričinením v Malackách zmeniť k lepšiemu? Možno si mnohí z vás spomínate, že v minulosti som už bol
poslancom mestského zastupiteľstva. Túto prácu preto dôverne poznám. Keďže sa celý svoj život
pohybujem v oblasti športu, práve šport sa stal mojou veľkou záľubou i životnou vášňou. Hrávam aktívne
tenis za TK Strojár Malacky, stretávam sa teda so športovcami, trénermi i funkcionármi, a práve preto
veľmi dobre viem, čo potrebujú, kde majú problémy. Zo skúseností mám predovšetkým konkrétne
predstavy, čo a ako by sa dalo zlepšiť – nedá sa to však len na úrovni občana, to nestačí pre reálne
zmeny. Treba to iniciovať práve v zastupiteľstve, ideálne ako poslanec. Práve preto som sa po
niekoľkých rokoch opäť rozhodol kandidovať v týchto komunálnych voľbách. MALACKÝ ŠPORT Ako
príklad mi dovoľte uviesť malacký futbal, kde som ako aktívny hráč prežil peknú časť svojho života. Dnes
už len s nostalgiou spomínam na druholigové zápasy, kde na futbal chodilo vyše tisíc ľudí. To je dnes
minulosťou. Aj preto by som veľmi rád pomohol hlavne v tejto oblasti a ponúkol ako záruku svoje
dlhoročné skúsenosti. Či už ide o oblasť masového alebo registrovaného športu. Samozrejme, to
najlepšie, najväčšia pozornosť a rovnako najviac financií by malo ísť pre deti a školskú mládež, lebo to je
základ našej budúcnosti, a teda neskorších úspechov pre naše mesto. Veď všetci Malačania dobre
vieme, že malacký šport a všetko, čo s ním súvisí, je predovšetkým otázkou jeho financovania. Máme tu
však firmy, podniky, podnikateľov, ktorých by bolo treba osloviť, a myslím si, dokonca som presvedčený,
že by boli viac ako ochotní pomôcť. Vieme, že Zámocký park nám dáva veľký priestor práve na masový
šport. Ak sa však pozrieme na futbalový štadión a vidíme, v akom stave sa nachádza, tak nás to ako
bývalých futbalistov nemôže nechať ľahostajnými. Ako športovci závidíme okolitým mestám v kraji ako je
Skalica, Senica, ktoré majú krásne kryté zimné štadióny, kde si chodia zahrať aj naše deti hokej... Je
potrebné a nevyhnutné to naozaj riešiť. A preto ZMEŇME MALACKY!
Ing. Richard Hájek (38) volebný obvod č. 6 (okrsok 11 a 12), volebné číslo 2
Som členom komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Vyštudoval som Lesnícku fakultu
vo Zvolene. K štúdiu ma priviedol môj pozitívny vzťah k prírode, ktorý sa u mňa vplyvom starého otca a
rodičov formoval už od detstva. Od roku 1999 pracujem vo Vojenských lesoch a majetkoch SR.
Spolupracujem na projektoch financovaných Európskou úniou a riešim aj problematiku životného
prostredia. Myslím, že občanom v našom meste nie je vzťah k prírode ľahostajný a je potrebné s nimi na
túto tému komunikovať. V ďalšom období chcem byť mestu nápomocný pri transformácii hospodárskych
lesov na mestské lesoparky. Mojou osobnou prioritou je vytvorenie atraktívneho lesoparku s množstvom
voľnočasových aktivít.
Mgr. Stanislava Havierniková (29) volebný obvod č. 4 volebné číslo 3
Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor virológia. Aktívne
som sa zúčastňovala na projektoch pri výskume rakoviny, pri príčinách vzniku rakoviny, na
vyhodnocovaní rizík pri srdcovocievnych ochoreniach. Myslím si, že občanom nie je ľahostajné ich
zdravie a je potrebné s nimi na túto tému komunikovať, poskytnúť im odborné a pravdivé informácie.
Preto je mojou osobnou prioritou zdravie, zdravotná starostlivosť a všetky témy, týkajúce sa skvalitnenia
života.
Ing. Gabriela Janíková (48) volebný obvod č. 6 (okrsok 11 a 12), volebné číslo 4
Som poslankyňou mestského zastupiteľstva za volebné obdobie 2010–2014, kandidovala som ako
nezávislý poslanec a člen občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky. Vyštudovala som Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave. Od roku 1993 podnikám v oblasti ekonomického, neskôr daňového
poradenstva ako samostatne zárobkovo činná osoba a od roku 2007 som členkou Slovenskej komory
daňových poradcov. Počas uplynulých štyroch rokov výkonu funkcie poslanca MsZ som sa snažila v
maximálnej miere porozumieť a následne usmerňovať z pozície predsedníčky Komisie pre financie a
rozpočet MsZ tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta a financovania mestských príspevkových a
rozpočtových organizácií. Mnohé z návrhov, ktoré naša komisia iniciovala, sa stretli s nezáujmom a
neboli prijaté, pričom hlavným dôvodom bola neochota mesta byť zásadovým, odvážnym, ale v prvom
rade dobrým hospodárom. Mnohé adresne pomenované pochybenia boli prehliadnuté a nik za ne
neniesol hmotnú ani morálnu zodpovednosť. Napriek tejto kontraproduktívnej skúsenosti sa pokúsim
kandidatúrou opätovne zaradiť medzi členov mestského zastupiteľstva a pomôcť naplniť ambiciózny
volebný program kandidáta Juraja Říhu, mestu pod jeho vedením ponúknuť svoje ekonomické
vedomosti a chuť zabojovať o lepšie hospodárenie nášho mesta, ktoré sa prejaví v kvalitnejšom,
krajšom, bezpečnejšom, transparentnejšom a možno aj lacnejšom živote v Malackách. Verím, že v
ďalšom období budem mestu nápomocná najmä pri nastavovaní efektívneho financovania rozvoja mesta
– obnove verejného osvetlenia, zateplenia mestských budov prostredníctvom energetického partnerstva
a zefektívnenia financovania mestských organizácií.
Ing. Martin Johanes (32) volebný obvod č. 6 volebné číslo 5
Dovoľte mi, milí Malačania, stručne predstaviť seba i svoju víziu pri príležitosti kandidovania na poslanca

v 6. volebnom obvode v nadchádzajúcich komunálnych voľbách v Malackách. Narodil som sa, prežil
úžasné detstvo a stále bývam v Malackách. Po skončení štúdií na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, kde som sa špecializoval na podnikový manažment a účtovníctvo podnikov, až doteraz
pracujem v oblasti auditu, ktorý sa stal postupne aj mojou vášňou. Spolu s mojimi kolegami pomáhame
spoločnostiam, aby svoje účtovné závierky a aj samotné účtovníctvo mali v súlade so zákonmi.
Súčasťou našej práce je aj odhaľovanie indícií možných podvodov a krádeží. Malacky majú štvrté
najvyššie sadzby dane z nehnuteľností na Slovensku. Z 1 eur príjmu dane z nehnuteľnosti ide na mzdy
zamestnancov mesta 96 centov. Na základe výskumu inštitútu INEKO zameraného na porovnanie
finančného zdravia a hospodárnosti 138 municipalít so štatútom mesta sme skončili na 115. mieste.
Sľuby. Ak dovolíte, žiadne vám nedám, pretože sám som z nich neskutočne otrávený. Čo však môžem
ponúknuť, je nový, svieži a nezávislý pohľad na stav mestského rozpočtu a financií. Mojím cieľom je
spoločne sa pokúsiť znižovať výdavky mesta, prehodnotiť predražené verejné obstarávania a začať sa
správať k "mauackému budeláru" ako zodpovedný hospodár. Pretože mať správne nastavené
financovanie je základ každej rodiny, mesta, firmy, štátu. Preto vás s pokorou žiadam o mandát v
najbližších voľbách. Zmeňme Malacky!
Juraj Jurkovič (38) volebný obvod č. 5 volebné číslo 5
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa vám aj touto cestou v krátkosti predstavil ako kandidát na
poslanca do malackého mestského zastupiteľstva. Volám sa Juraj Jurkovič. Dlhodobo sa zaoberám
podnikaním. Tak ako každý podnikateľ, potrebujem čo najviac informacií. V našom meste mi chýba
veľmi veľa dostupných informácii o jeho hospodárení, a teda aj o hospodárení mestského úradu. Ako
občania nájdeme uverejnené iba tie zmluvy, ktoré je mesto podľa zákona zverejňovať povinné, ale
chýbajú v nich dodatky, projektové dokumentácie, ktoré sú často veľmi dôležité. Hospodárenie mesta je
takto dosť nepriehľadné. Preto sa budem snažiť v prípade môjho zvolenia za poslanca do MsZ o kroky,
ktoré povedú k zverejňovaniu aj nepovinných informácií, a takto by som zároveň chcel bojovať proti
možnej korupcii. Každý máme právo byť informovaný o našich peniazoch. Zmeňme Malacky!
Jaroslav Kvaššay (29) volebnom obvode č. 1 volebné číslo 6
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa vám aj touto cestou v krátkosti predstavil ako kandidát na
poslanca do malackého mestského zastupiteľstva. Kandidujem pre vás vo volebnom obvode č. 1.
Dlhodobo sa zaoberám podnikaním v oblasti stavebníctva, pochádzam z rodiny, kde je práve oblasť
stavebníctva priam tradíciou. Ako otec svojich dvoch detí považujem za dôležité zapájať sa do diania v
meste, ide predsa o budúcnosť nás všetkých, a najmä mladej generácie. Chcem taktiež priložiť ruku k
dielu, a preto kandidujem. Zmeňme Malacky!
Mgr., Mgr. Martin Macejka (32) volebný obvod č. 4 volebné číslo 6
Vážení Malačania, dovoľte mi aj touto cestou predstaviť sa vám ako kandidát na poslanca do mestského
zastupiteľstva. Volám sa Martin Macejka. Vyštudoval som históriu, občiansku a etickú výchovu na
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a právo na Právnickej fakulte TU v Trnave. Moja profesionál-na i
voľnočasová činnosť sa venuje Malackám. V súčasnosti pracujem ako historik v Mestskom centre
kultúry Malacky v Múzeu Michala Tillnera a externe učím na Gymnáziu sv. Františka Assiského v
Malackách. Počas dvoch volebných období som bol členom komisie kultúry, resp. komisie pre kultúru a
cestovný ruch pri malackom mestskom zastupiteľstve. Od konca roku 2013 som poslancom za malacký
obvod v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja, kde pôsobím aj v komisii kultúry. Od roku
2007 píšem kroniku mesta Malacky. V roku 2010 som napísal knihu Malacky na starých pohľadniciach,
okrem toho som sa podieľal na ďalších publikáciách. Najnovšia, Dejiny športu v Malackách, bola vydaná
pred niekoľkými týždňami. Som redaktorom internetového portálu www.malackepohlady.sk, kde píšem
články prevažne s tematikou malackej histórie. Som aktívnym členom občianskeho združenia Malacké
pohľady (predtým MLOK), ktoré v uplynulých rokoch prispelo k zveľaďovaniu Malaciek. Vo všetkých
uvedených oblastiach som získal skúsenosti, ktoré môžem zúročiť ako poslanec mestského
zastupiteľstva. Chcem prispieť k rozvoju mesta najmä v oblastiach, v ktorých som doma: kultúra, história
s cestovným ruchom a školstvo. Zmeňme Malacky!
Ing. Milan Ondrovič, PhD. (35) volebný obvod č. 6 (okrsok 11 a 12), volebné číslo 9
Vyštudoval som Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity odbor mestské inžinierstvo. Získal
som doktorát z dopravných stavieb. Pôsobím na Slovenskej technickej univerzite. Úzko spolupracujem s
Fakultou architektúry a Ústavom manažmentu a priestorového plánovania. Som spoluautorom mnohých
územných plánov miest a obcí na Slovensku. V roku 2014 som bol nominovaný na cenu za urbanizmus.
V rokoch 2011–2014 som pôsobil ako mestský poslanec a predseda komisie MsZ pre územný rozvoj,
dopravu a životné prostredie. Po štyroch rokoch zastupovania verejnosti v poslaneckej lavici a vedenia
komisie pre územný rozvoj dopravu a životné prostredie, do ktorej sa mi podarilo dostať odborníkov z
oblasti architektúry, stavebníctva, katastra, lesníctva a ochrany životného prostredia, mám pocit z dobre
vykonanej práce. Toto obdobie však bolo poznačené aj trpkou chuťou nefungujúcej spolupráce s

primátorom, ktorý mal takmer vždy vlastnú hlavu, a naše názory sa často rozchádzali. Rovnako bolo
moje pôsobenie turbulentné aj pre častú výmenu vedúcich oddelenia územného rozvoja a životného
prostredia. Napriek tomu sa nám podarilo pripraviť viacero projektov, ktoré čakajú na realizáciu. Preto
mám motiváciu uchádzať sa o vašu dôveru opätovne. V ďalšom období chcem byť mestu nápomocný pri
realizácii programu, ktorý si vytýčil náš kandidát na primátora Juraj Říha, najmä v oblastiach dopravy a
územného rozvoja. Viem, že mám čo mestu ponúknuť. Mojou prioritou je vytvorenie atraktívneho
lesoparku s množstvom voľnočasových aktivít, obnova hromadnej dopravy a podpora rozvoja cyklistickej
infraštruktúry. Chcel by som iniciovať medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorá stanoví zásady pre
rozvoj centra mesta.
Pavol Masaryk (30) volebný obvod č. 5 volebné číslo 6
Vážení spoluobčania, volám sa Pavol Masaryk a chcel by som sa vám v krátkosti predstaviť ako
kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva v Malackách. V prípade, ak sa stanem poslancom
nášho mesta, rád by som sa zameral najmä na oblasť rozvoja infraštruktúry a taktiež na spoluprácu s
neziskovými organizáciami. Mám 30 rokov a od svojho narodenia žijem v tomto obvode aj so svojou
rodinou. Rád by som napísal niečo o mojich úspechoch a skúsenostiach z osobného a profesijného
života. Za svoj úspech v študentskom období pokladám predovšetkým založenie občianskeho združenia
zameraného na protidrogovú prevenciu mládeže na základných a stredných školách v okrese Malacky.
Počas môjho pôsobenia sa nám podarilo ako prvému združeniu v okrese získať grant z európskeho
projektu MLÁDEŽ. Zo získaného grantu sme organizovali besedy na základných školách a kultúrne
podujatia pre mládež v meste Malacky. Po doštudovaní som sa s mojou prácou v rámci občianskeho
združenia rozlúčil a začal som sa naplno venovať profesijnému životu. Po absolvovaní strednej školy
som pracoval v obchodnom dome s elektronikou v Malackách, kde som pôsobil 5 rokov v pozícii
zástupcu vedúceho. S mnohými z vás som sa tam pravdepodobne stretával. Práca pre túto spoločnosť
mi dala veľa skúseností v oblasti obchodu, nákupu a práce s ľuďmi. Aktuálne, už tretí rok, pôsobím na
pozícii obchodného manažéra v spoločnosti zaoberajúcej sa prácou s kovmi. Mnou nadobudnuté
poznatky by som rád zúročil v prospech ľudí žijúcich v meste Malacky. Osobne nechcem dávať žiadne
veľké sľuby. Chcem ponúknuť moje skúsenosti, chuť niečo zmeniť a ochotu spolupracovať na
projektoch, ktoré zlepšia život v našom meste. Skúsme to spoločne. Zmeňme Malacky!
Kristián Orth (24) volebný obvod č. 4 volebné číslo 9
Vážení spoluobčania, touto cestou by som sa vám v rámci spoločnej občianskej iniciatívy ZMEŇME
MALACKY chcel predstaviť ako kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva v Malackách. Volám
sa Kristián Orth, mám 24 rokov a od narodenia žijem v Malackách. Študoval som na Gymnáziu na Ulici
1. mája. Medzi moje záľuby patrí rybolov, história a šport. V minulosti som aktívne hrával basketbal za
TJ Strojár Malacky a futbal za ŠK Malacky. Aj z tohto dôvodu by som sa pri plnení úlohy poslanca
mestského zastupiteľstva chcel venovať podpore športu, najmä mládežníckeho, ktorý má v Malackách
hlboké korene a v posledných rokoch jeho pozícia zoslabla. Mladí športovci si totiž zaslúžia oveľa viac
pozornosti poslancov mestského zastupiteľstva, ako majú v súčasnosti. Už niekoľko rokov pracujem v
oblasti financií, preto by som sa chcel zamerať aj na boj s korupciou a boj proti predraženým projektom
mesta. Financie mesta sú totiž financiami všetkých jeho občanov a mali by byť využívané v ich záujme a
čo najtransparentnejšie a najrozvážnejšie. Zmeňme Malacky!
Bc. Danica Pompošová (40) volebný obvod č. 3 volebné číslo 8
Milí Malačania, volám sa Danica Pompošová, mám 40 rokov a v nadchádzajúcich komunálnych voľbách
pre vás kandidujem na poslankyňu do mestského zastupiteľstva. Som rodenou Malačankou a 22 rokov
pracujem vo sfére zdravotníctva. Moje rozhodnutie ísť kandidovať súviselo s oblasťami, ktoré by som
ako poslankyňa rada pomohla riešiť, prednostne v oblasti malackého zdravotníctva, ale aj v iných
oblastiach. V prvom rade ide o parkovanie – obyvatelia s trvalým pobytom zadarmo, návštevníci platené
parkovisko alebo záchytné parkovisko na bývalom detskom dopravnom ihrisku; zavedenie poplatku za
vstup do ambulancií v malackej nemocnici – prečo? Všetci si predsa platíme verejné zdravotné
poistenie! O voľné byty v centre mesta – sú, napriek tomu sa stavajú nové byty na úrodnej
poľnohospodárskej pôde; nezamestnaných navrhujem zahrnúť viac do verejnoprospešných prác;
obmedzenie herní a kasín v Malackách; celoročné farmárske trhy – je zdraviu škodlivé, keď ľudia kupujú
zeleninu, ktorá je vedľa vietnamského oblečenia, ktoré je napustené formaldehydom a ftalátmi. Vyššie
uvedené je len zlomkom z toho, čo by bolo pre Malacky dobré. Zmeňme Malacky!
PhDr. Ing. Lucia Vidanová (33) volebný obvod č. 2 (okrsok 3 a 6), volebné číslo 13
Vyštudovala som Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakultu
európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pracujem v
neziskovej organizácii Vstúpte na pozícii zástupkyne riaditeľky. Od roku 2006 som členkou Klubu
regionálnych a firemných médií Slovenského syndikátu novinárov. Desať rokov zblízka sledujem dianie v
malackej komunálnej politike a v samospráve. Je načase posunúť sa "dovnútra" a zúžitkovať poznatky,

ktoré som získala ako novinárka a občianska aktivistka. Ak sa budem mať možnosť oprieť
Pokračovanie na 4. strane
Dokončenie z 3. strany
o poslanecký mandát – o podporu a dôveru, ktorú dostanem od Malačanov – naplno a zodpovedne to
využijem. Jednou z mojich mét je presadiť zavedenie modelu participatívneho (občianskeho) rozpočtu.
Budem podporovať kroky k vytvoreniu ešte lepších podmienok na spoluprácu medzi samosprávou a
občianskym sektorom. Chcem, aby začala aktívne pracovať aj komisia pre pamätihodnosti mesta,
pretože v Malackách sa mnohé zničilo, a to, čo nám zostalo, si musíme o to zodpovednejšie chrániť.
Moje terajšie pôsobisko ma s pribúdajúcimi skúsenosťami prirodzene posúva do oblasti sociálnych vecí
a pomoci ľuďom so znevýhodnením k podpore projektov zvyšujúcich kvalitu ich života v meste.
Podporujem kandidáta na primátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD., volebné číslo 7.
Barbora Zajačková (31) volebný obvod č. 3 volebné číslo 11
Vážení Malačania, ani mne situácia v našom meste nie je ľahostajná, a veľa zmien i cieľov sa dá
ovplyvniť práve z poslaneckých lavíc. Práve preto kandidujem na poslankyňu malackého mestského
zastupiteľstva. Výber správnych ľudí je veľmi dôležitý. Dovoľte mi preto zopár riadkov o sebe. Volám sa
Barbora Zajačková. Malacky sú pre mňa detstvom, dospievaním, spájajú sa mi s gymnaziálnymi
štúdiami, po ktorých som sa venovala štúdiu anglického jazyka a spoločenských vied, vyštudovala som
politológiu na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Ako zakladateľka a predsedníčka
celoslovenskej pacientskej organizácie (ASTUS, o. z.) sa podrobne venujem otázkam občianskeho
sektora, pacientom a pomoci znevýhodneným skupinám ľudí (zdravotne, sociálne, inak). Aktívne sa
zapájam do riešenia otázok týkajúcich sa inklúzie (integrácie) v školstve. Niekoľko rokov skúseností v
oblasti médií mi umožnili šíriť informácie o témach, ktoré v spoločnosti dobre nepočuť. Poznatky,
skúsenosti a kontakty s uznávanými odborníkmi, rodinami z rôznych občianskych komunít ma utvrdili v
mojom presvedčení, že vždy má zmysel bojovať. Fakt, že v Malackách (a okolí) pre deti so zdravotným
znevýhodnením chýba predškolské zariadenie či terapeutické centrum, dospelým zariadenie s
celoročným pobytom, je pre mňa výzvou. Mám pripravený koncept voľnočasového terapeutického centra
pre deti so špeciálnymi potrebami. Nehovoriac o ostatných oblastiach, ktoré je v prospech Malačanov
nevyhnutné riešiť. V prípade zvolenia svoj mandát poslankyne prijmem od vás – spoluobčanov pokorne
a predovšetkým ako symbol našej vzájomnej dôvery. Bude to pre mňa záväzok a zároveň nápomocný
nástroj k zrealizovaniu jednotlivých vízií a plánov v našom meste. Zmeňme Malacky!
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16. Predstavujú sa vám kandidáti na primátora mesta Malacky
[Téma: Ekonomická univerzita; Malacký hlas; 05/11/2014; 19/2014; s.: 5; VOĽBY DO SAMOSPRÁVY –
2014 / INZERCIA; red]
Ing. Jozef Halcin kandidát na primátora, volebné číslo 2
Vážení Malačania, volebné aktivity sú už v plnom prúde a niektorí z protikandidátov zvolili štýl kampane
formou boja alebo vyhľadávaním chýb svojich "súperov". Tento štýl mi vôbec nie je po vôli a práve preto
som zvolil spôsob komunikácie s vami bez intríg a nenávisti. Mojím cieľom je ľuďom pomáhať spoločne s
ľuďmi, ktorým skutočne záleží na Malackách. Preto všetok čas venujem pozitívnym aktivitám a
projektom, ktoré by som rád pre Malacky zrealizoval. Kým niektorí naháňajú negatíva protikandidátov
alebo vysielajú agentov provokatérov aj na facebookové stránky, ja spolu s priateľmi zostavujem reálny
plán toho, aby boli Malacky moderné, zdravé a bezpečné. Ako iste viete, nenarodil som sa v Malackách.
Žijem tu však už dvanásť rokov a žijem tu tak, že je jasne vidieť, že Malacky nosím v srdci ako srdcom
Malačan. Od roku 2008 realizujem aktivity pre deti, mladé rodiny a seniorov v našom meste. Do roku
2010 ako aktivista a člen komisie pre ochranu verejného poriadku a od roku 2010 ako poslanec
mestského zastupiteľstva v našom meste. Sú za mnou jasné výsledky mojej práce a dôkazy, že mi na
Malackách skutočne záleží. Dôkazom je tiež fakt, že mnohí ste mi dali svoj hlas ako poslancovi, a v
súčasnosti aj to, že mi mnohí prejavujete svoju priazeň a podporu v nastávajúcich komunálnych voľbách.
Do týchto volieb vstupujem ako skúsený človek, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam regionálneho
rozvoja, prevencie kriminality a príprave a realizácii projektov financovaných z eurofondov. A práve
týmito skúsenosťami, ako aj dobrým menom a úctou k vám sa uchádzam o vašu dôveru – váš hlas vo
voľbách. Nesľubujem nesplniteľné, ponúkam odbornosť, slušnosť a ruku čestného človeka k spolupráci.
Viac informácií o mne nájdete na mojom profile www.srdcommalacan.sk.
Ing. Marian Novota, PhD. kandidát na primátora, volebné číslo 4
Mám 46 rokov, od narodenia bývam v Malackách a s manželkou máme dve deti. Som šťastný, že mám

dobre fungujúcu rodinu a meno NOVOTA bolo vždy zárukou pracovitosti a obetavosti. Nie som nezrelý
mladík a nemám za sebou žiadne politické pozadie. Nie som bábkou v rukách "mocných" a ani človek
poznačený korupciou. Som občanom Malaciek, ktorého korene tu siahajú min. do 17. storočia. Možno
práve preto mám k rodnému mestu veľmi silné väzby a záleží mi na tom, akým smerom sa bude uberať
a ako sa nám v ňom bude žiť. Absolvoval som MTF STU a v roku 2012 obhájil titul "philosophiae doctor".
Som autorom viacerých vedeckých prác a mnohých publikácií. Dlhé roky som pracoval pre ZSE a
niekoľko rokov pre Orange a T-mobile. V súčasnosti riadim firmu pôsobiacu v oblasti IT. Som sekretárom
pre implementáciu projektov v Asociácii pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov. Založil som
MSS (profil na fb – Malacký skrášľovací spolok). Primátorská stolička je zapožičaným nástrojom na
napĺňanie vôle občanov a nie prostriedkom na vlastné obohatenie. Som si vedomý vážnosti postu
primátora a hĺbky jeho zodpovednosti. Predstupujem preto pred vás s pokorou a vysokým morálnym
kreditom. Ponúkam svoje skúsenosti, široké spektrum vedomostí, organizačné a riadiace schopnosti.
Viem načúvať a poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné. Nestačí mať len dobré nápady, je potrebné
vedieť motivovať ľudí okolo seba k tomu, aby sa pretavili v činy. V živote som si musel všetko tvrdo
vybojovať a nič som nedosiahol zadarmo. Žijem v súlade s morálnymi zásadami, ktoré sú mojou vierou.
Kto ma pozná, dobre vie, že o problémoch nielen hovorím, ale ich aj aktívne riešim. Chcem, aby naše
mesto prekvitalo, aby boli naplnené potreby občanov každej jej časti a aby prežili šťastný a spokojný
život.
Ing. Peter Rusňák, PhD. kandidát na primátora, volebné číslo 6
Prečo kandidujem na post primátora mesta? Veľmi mi záleží na našom meste a želám si, aby bolo
fungujúcim, bezpečným a moderným domovom pre nás všetkých. Do tejto vízie by som rád vložil svoju
energiu a skúsenosti. Mám za sebou už niekoľko úspešných pracovných výziev. Tak ako pre každého z
vás, aj pre mňa je dôležité zázemie, ktorým je šťastná rodina. Pretože ju mám, s jej podporou môžem
svoju pozitívnu energiu naplno venovať práci pre rodné mesto a jeho obyvateľov. To je to, na čom mi
záleží. Zodpovednému prístupu k práci a precíznosti som sa naučil počas niekoľkoročného pôsobenia v
Nemecku. Neskôr, na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, som ako hlavný štátny radca
v sekcii potravinárstva často musel riešiť situácie, na ktoré som nemal vopred napísaný návod. Od roku
2009 som riaditeľom TSÚP. Manažérske skúsenosti mi dávajú odvahu siahať na post najvyššieho
manažéra mesta aj preto, že nechcem len riadiť, ale aj počúvať ľudí a spolupracovať s odborníkmi.
Malacky mám veľmi rád! Práve tu, v jeho uliciach a na ihriskách som ako malý chlapec s kamarátmi
zbieral tie najkrajšie spomienky. Rád spomínam, ako sme si z parkovísk vytvárali ľadové plochy a plnili si
hokejové sny. Aj pre naše deti chcem, aby dostali čo najviac priestoru na zdravý rozvoj. Malacky si
vážim aj ako mesto so zaujímavou históriou a pamiatkami. V obľube mám najmä Malacký kaštieľ a
Zámocký park. Naše mesto má tie najlepšie predpoklady na dynamický rast. Potenciál na zlepšenia
vidím najmä v oblastiach dopravy, zdravotníctva, školstva a kultúry. Pretože úlohou dobrého primátora je
spájať ľudí, prichádzam s myšlienkou pozitívnej zmeny klímy. Len v pokojnej spolupráci môžeme z
Malaciek vytvoriť mesto, ktoré bude skutočne dobrým miestom pre život.
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., kandidát na primátora, volebné číslo 7
Vyštudoval som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a Národohospodársku fakultu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Poslancom mestského zastupiteľstva som od roku 2006 a posledné štyri roky
predsedom mestskej komisie pre správu majetku a legislatívu. V súčasnosti pracujem na Ministerstve
financií SR, kde vediem oddelenie zaoberajúce sa financovaním miest a obcí v SR. Milí Malačania,
uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbe primátora mesta poznajúc jeho silné aj slabé stránky a s cennou
8-ročnou skúsenosťou poslanca mestského zastupiteľstva. Mojou voľbou Malacky nestratia drahocenný
čas. Využijem ho na plnenie svojich a predovšetkým vašich predstáv o tom, ako by naše mesto a život v
ňom mal v nasledujúcich rokoch vyzerať. Chcem, aby sme všetci žili v meste, na ktoré sa môžeme
spoľahnúť. Ak dostanem od vás poverenie, mám jasný plán, ako vytvoriť ochranu rodín v sociálnej núdzi
a posilniť aktívnu starobu našich seniorov, ako zvýšiť podporu športu a zlepšiť vzťah mestského úradu a
občianskeho sektora. Mám v rukách devízu – tím šikovných ľudí, ktorí venujú mestu svoj čas, energiu a
nápady. Aj preto si trúfam predložiť vám odvážny volebný program a uchádzať sa o mandát napĺňať ho.
Sú v ňom reálne návrhy v kľúčových oblastiach dopravy, bytovej výstavby či obnovy chodníkov a ciest.
Uchádzam sa o vašu dôveru ako občiansky kandidát. Tak, ako som aj pred ôsmimi rokmi začínal.
Chcem byť primátorom celého mesta, nielen skupiny ľudí či jedného obvodu. Malacky mám veľmi rád,
narodil som sa tu a prežil celý svoj doterajší život. O to viac si želám, aby mesto za môjho vedenia dalo
Malačanom to, čo potrebujú, čo od mesta očakávajú. Viem, čo treba urobiť. Chcem vás preto poprosiť o
podporu a o to, aby ste 15. novembra prišli voliť.
JUDr. Jozef Walter, kandidát na primátora, volebné číslo 8
Vážení spoluobčania, vstupujeme do ďalších komunálnych volieb, keď pôjdeme vyjadriť svoju vôľu a
vybrať si svojho primátora a zástupcov do mestského zastupiteľstva nášho mesta. Každý hlas, ktorý
odovzdáte, je nielen prejavom sympatií, ale svojím hlasom prenechávate niekomu svoje starosti o naše
mesto. Ako rodený Malačan, ktorý od narodenia žije v tomto meste, sa uchádzam o post primátora a

poslanca ako nezávislý kandidát. Nezávislosť v mojom prípade znamená skutočné slobodné
rozhodovanie a jediní, komu sa budem zodpovedať, sú občania Malaciek. Veľa občanov mesta ma
pozná ako skúseného, schopného a sociálne založeného človeka, ktorý vždy podá pomocnú ruku a
dokáže pomôcť, o čom sa mnohí osobne presvedčili. V komunálnej politike nie som žiadnym nováčikom,
mám v nej prakticky 25-ročné skúsenosti a veľmi dobrý prehľad. Počas uvedeného obdobia som pri
mestskom zastupiteľstve pôsobil v rôznych komisiách, kde som sa aktívne podieľal na dotváraní a
posudzovaní rôznych materiálov. Uchádzam sa o vašu dôveru, aby som vám – občanom Malaciek
– mohol zároveň odovzdať svoje bohaté životné skúsenosti získané v riadiacich postoch v cementárni
Rohožník, pri transformácii ekonomiky a právneho systému a ktoré chcem tiež využiť v prospech rozvoja
mesta. Pričiním sa o dobre fungujúci, spravodlivý a slušný mestský úrad. Chcem, aby mesto bolo
ekologickejšie a bezpečnejšie, kde sa bude každý jeho občan cítiť ako vo vlastnom dome. Svojimi
skúsenosťami a schopnosťami chcem dokázať všeobecnú spokojnosť občana, aby občan mohol
povedať, som hrdým Malačanom. Budem presadzovať vaše záujmy a nesklamem vás.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3 z roku 2005 o poskytovaní priestoru na
predvolebnú kampaň zo strany Mesta Malacky a podľa Smernice k predvolebnej kampani v mestských
médiách pre komunálne voľby 2014 dostali všetky kandidujúce subjekty, t. j. kandidáti na poslancov a
kandidáti na primátora rovnaký priestor v dvojtýždenníku Malacký hlas. Všetkým kandidátom na
primátorov a poslancov, ktorí o to požiadali, zverejňujeme bezplatný text s dĺžkou najviac 1800 znakov.
-red-
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17. Na dôchodok si odkladajú cez poistku
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 07/11/2014; 257/2014; s.: 12; RODINA; rag]
Životné poistenie môže zarobiť na dôchodok. Ak vieme, ako na to. Inak z neho získame v lepšom
prípade to, čo doň vložíme. Živnostníkom sa však oplatí investovať doň časť peňazí. Na úspory mu
nesiahne exekútor.
Napriek tomu, že najväčšie výnosy dosiahnu ľudia pri investovaní do fondov či akcií, samostatné
sporenie na dôchodok má len 15 percent zo všetkých, čo si sporia na dôchodok mimo povinného
poistenia (nielen živnostníkov). Až 53 percent ľudí v prieskume Nadácie Partners označilo, že si na
dôchodok sporia cez životné poistenie.
Ak poistenie, tak ktoré si vybrať?
So sporením je spojené aj kapitálové, aj investičné životné poistenie. "Prvé má garantovaný úrok – v
súčasnosti 1,9 percenta ročne, v druhom peniaze smerujú do klientom vybraných podielových fondov,"
vysvetľuje Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity. Laicky povedané, čo sa do kapitálového životného
poistenia vloží, to sa pri dožití konca poistného obdobia získa späť. Škriniar považuje investičné životné
poistenie pri sporení na dôchodok za menšie zlo. "Tým, že si môžeme vyberať fondy, môžeme rozložiť
riziko," vysvetľuje. Fondy si však menia len ľudia, ktorí sa v tom aspoň trochu orientujú. V takomto
prípade môžu na investičnom životnom poistení zarobiť. Môžu z neho dostať viac, ako doň vložia. Ak sa
nezaujímajú o to, do ktorých fondov poisťovňa investuje, môžu aj prerobiť.
Úspory chránené pred exekúciou
Sporenie cez životné poistenie má však pre živnostníkov jednu veľkú výhodu. Nevzťahuje sa naň
exekúcia. Preto sa živnostníci môžu zamyslieť aj nad takouto diverzifikáciou sporenia na dôchodok. (rag)
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18. Generálny tajomník OECD predniesol správu o stave SR
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 07/11/2014; Investujeme.sk; Redakcia]
Ešte stále nie sme vonku z krízy. Aj keď sú ukazovatele v roku 2014 celkom povzbudivé, nemali by sme
byť prehnane optimistickí. Dochádza síce k postupnému zotavovaniu v Spojených štátoch, no v rámci
Európskej únie očakávame lepší rast až v ďalšom roku. Slovensko však dosahuje viaceré pozitívne
ukazovatele. Skonštatoval to na prednáške na Ekonomickej univerzite v Bratislave Ángel Gurría,
generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Vo svojej správe následne ocenil, že Slovensko úspešne podporuje rast svojho HDP. Podarilo sa

markantne znížiť deficit, stúpla dôveryhodnosť krajiny na trhoch. "Už nie je treba robiť nič dramatické a
nečakajú vás také ťažké reformy ako v minulosti. Očakávania na rok 2015 sú veľmi dobré, no nesmiete
zaspať na vavrínoch," upozornil.
Kritická totiž zostáva veľmi vysoká nezamestnanosť. Týka sa aj mladých ľudí, kde má Slovensko jednu z
najvyšších nezamestnaností v OECD. A nejde len o kvantitu, ale aj o kvalitu pracovných miest. Treba
preto zlepšiť vzdelávací systém a efektivitu verejného sektora. Stále je relatívne nízka ochota sťahovať
sa za prácou, pričom zostávajú veľké regionálne rozdiely. "Bratislava je šiesty najbohatší región v
Európe. Druhý najbohatší región – západné Slovensko, je však až na 239. mieste. To je obrovská
priepasť," upozornil Gurría.
Slovensko bude mať problém aj s rastúcim počtom dôchodcov, čo bude stáť štátny rozpočet významné
finančné prostriedky. Týka sa to aj výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré porastú exponenciálne.
Netreba zabúdať ani na výzvy ako je vymožiteľnosť práva. "Vaša budúcnosť je v zvyšovaní vzdelanosti,
ktorá podporí konkurencieschopnosť Slovenska. Vy máte vedomosti, schopnosti a môžete ich využiť v
prospech vašej krajiny," prihovoril sa na záver Ángel Gurría študentom EU v Bratislave.
Podľa ministra financií Petra Kažimíra je reforma vzdelávania jednou z priorít vlády. Ako ďalej
poznamenal, "odporúčania OECD sú veľmi dobre definované. Slovenská ekonomika sa zotavuje, pričom
stúpa aj spotreba domácností. To je veľmi dôležité. Pokračujeme v konsolidácii verejných financií,
chceme sa koncentrovať aj na podporu zamestnanosti a, samozrejme, vzdelávacieho systému."
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19. OECD chváli Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:30; 09/11/2014; Týždeň; z domova]
Miroslav Kohút, moderátor: "Slovensko si v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii v Európe vedie dobre,
no čaká nás ešte veľa práce. Také je hodnotenie šéfa Organizácie pre hospodársku spoluprácu o rozvoj
Ángela Gurríu, ktorý dnes navštívil Bratislavu."
Redaktor: "Slovenská ekonomika závisí najmä od toho, ako sa darí veľkým európskym štátom, napríklad
Nemecku či Francúzsku. Vzhľadom na to, že väčšina európskych krajín zhoršuje svoje výhľady a bude
rásť na úrovni jedného percenta, je výkon našej ekonomiky pozoruhodný. OECD nám predpovedá dva a
pol až trojpercentný rast v najbližších rokoch."
Ángel Gurría, generálny tajomník OECD: "V tomto ťažkom kontexte si vediete dobre, musíte zaberať
dvakrát tak silno, pretože situácia ide proti vám. Ale ide vám to dobre, možno aj vďaka silným ramenám
vášho premiéra."
Redaktor: "OECD ale nezostala len pri chválení, rezervy vidí vo vysokej nezamestnanosti, nepružnom
školstve či vo výbere daní. Vláda o problémoch vie a chce ich riešiť."
Robert Fico, predseda vlády (Smer-SD): "Na Slovensku sme zaznamenali podstatne lepší výber daní.
Prebieha na Slovensku významná reforma ESO, ktorá spája miestnu štátnu správu do veľmi efektívnych
celkov. Spúšťame veľmi vážnu reformu takzvaného duálneho vzdelávania, kde chceme priblížiť naše
vzdelanie predovšetkým odborného charakteru k potrebám praxe."
Redaktor: "Ángel Gurría odprezentoval správu OECD aj na Ekonomickej univerzite, ktorá s
organizáciou aktívne spolupracuje."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľmi dôležitá pre študentov, pre univerzitu
a najmä pre doktorandov. Doktorandi, ktorí odchádzajú už tretí rok do OECD, prichádzajú s novými
prácami, s novými myšlienkami."

Späť na obsah

20. názor - Bez klamania telom
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 10/11/2014; 258/2014; s.: 29; názory; Vladimír Bačišin]
Vladimír Bačišin ekonóm, Paneurópska vysoká škola
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tak ako každý rok aj tento predstavila na
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave svoj pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky. Ide o

medzivládnu organizáciu 34 hospodársky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie
a trhovej ekonomiky. Vznikla v roku 1961, zakladajúci dokument bol podpísaný 14. decembra 1960.
Správa OECD pripúšťa, že od začiatku svetovej hospodárskej krízy prudko stúpol dlh Slovenska. Okrem
iného konštatuje, že naša ekonomika rastie najmä vďaka priemyslu v západnej časti republiky. Jej
stredná a východná časť zaostávajú. Pre obyvateľov krajiny, ale aj politikov to nie je nič nové. Mnohé
vlády sľubovali, že odstránia regionálne rozdiely. Nestalo sa tak. Nechcú, alebo nevedia. A možno aj
chcú, no nevedia. Po každých voľ bách sa zabúda na zaostalé okresy, ale nezabúda sa na tých, čo
spolupracovali s koaličnými stranami.
Predložená správa hovorí aj o tom, že Slovensko zaostáva v efektívnosti verejného sektora, najmä
pokiaľ ide o elektronizáciu služieb štátnej správy a elektronické obstarávanie. Prax v zamestnávaní vo
verejnej správe viedla k tomu, že sa opakuje veľká obmena zamestnancov. Aj tu OECD predpokladá, že
si domyslíme príčinu fluktuácie: politika.
Každá vládna moc chce zamestnať skoro všetkých členov svojich strán, resp. strany. To však
nezaručuje kvalitu kádrov. Vo Veľkej Británii efektívnosť riadenia štátu zabezpečujú štátni tajomníci, ktorí
majú mandát od parlamentu. To, že to nie je najlepšie riešenie, ukázal známy televízny seriál Áno, pán
minister (premiér), kde vidieť, ako sa štátni tajomníci ulievajú, klamú telom, a pritom vytvárajú dojem, že
ťažko pracujú.
OECD odporúča zlepšiť stav verejných financií. Ináč povedané, mali by sme menej míňať. Vláda by
mala na viac rokov určiť maximálne možné výdavky. Okrem toho sa musí zlepšiť výber daní. Svojho
času to mal zaručiť nový informačný systém. Bolo by treba, aby poslanci, ktorí kritizovali predchádzajúcu
vládu Ivety Radičovej, skontrolovali stav súčasného systému.
Nejde o opatrenia na jedno volebné obdobie, no každá vláda môže s niečím začať a ďalšia v tom
pokračovať. Najlepšie je nekopírovať rozpočtové pravidlá minulých vlád, ktoré si neuvedomovali, že
mnohé príjmy majú jednorazový charakter. Ide o veľmi jednoduchú úvahu. Slovenské elektrárne sa
nedajú privatizovať dva razy, dá sa len predať zvyšný balík akcií. Preto je zrejme najlepšie rozpočet
začať konštruovať na zelenej lúke.
Správa tiež pripomína, že sa treba zaoberať zaostávajúcimi regiónmi. Odporúča, aby do nich smerovalo
viac eurofondov. Presun ľudí za prácou by sa zlepšil nájomné bývanie. Tomu by určite pomohli zmeny v
daňovom systéme, ktoré by mali nabádať podnikateľov stavať nájomné byty.
Medzinárodná organizácia radí lepšiu prácu s personálom vo verejnom sektore, ale aj jeho
modernizáciu. Mala by sa znížiť regulácia v službách, pre ktoré sa poskytujú vo vybraných profesiách
licencie živnostenského úradu. OECD si všíma aj súdny systém. Ten by sa mal zreformovať tak, aby bol
efektívny a nezávislý. Jeden študent raz na prednáške ilustroval situáciu na súdoch výrokom: "Nestačí
byť dobrým právnikom, treba mať dobré známosti na súdoch."
Pre dobrý vývoj ekonomiky nie sú potrebné klebety, ohováranie, fámy či donášanie, typické takmer pre
všetky sektory spoločnosti. Nájdeme ich vo vede, v školstve, ale aj kade–tade vo firmách a
organizáciách iného typu. Existuje o tom vtip: "Stretli sa dvaja pedagógovia a neohovárali tretieho."
Namiesto pedagógov si možno dosadiť akúkoľvek inú profesiu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Správa OECD odporúča Slovensku zlepšiť stav verejných financií. Ináč povedané, mali by sme menej
míňať.

Späť na obsah

21. Bez klamania telom
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 09/11/2014; Názory; Vladimír Bačišin ekonóm Paneurópska
vysoká škola]
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tak ako každý rok aj tento predstavila na
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave svoj pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky.
Ide o medzivládnu organizáciu 34 hospodársky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy
demokracie a trhovej ekonomiky. Vznikla v roku 1961, zakladajúci dokument bol podpísaný 14.
decembra 1960.
Správa OECD pripúšťa, že od začiatku svetovej hospodárskej krízy prudko stúpol dlh Slovenska. Okrem
iného konštatuje, že naša ekonomika rastie najmä vďaka priemyslu v západnej časti republiky. Jej

stredná a východná časť zaostávajú. Pre obyvateľov krajiny, ale aj politikov to nie je nič nové. Mnohé
vlády sľubovali, že odstránia regionálne rozdiely. Nestalo sa tak. Nechcú, alebo nevedia. A možno aj
chcú, no nevedia. Po každých voľbách sa zabúda na zaostalé okresy, ale nezabúda sa na tých, čo
spolupracovali s koaličnými stranami.
Predložená správa hovorí aj o tom, že Slovensko zaostáva v efektívnosti verejného sektora, najmä
pokiaľ ide o elektronizáciu služieb štátnej správy a elektronické obstarávanie. Prax v zamestnávaní vo
verejnej správe viedla k tomu, že sa opakuje veľká obmena zamestnancov. Aj tu OECD predpokladá, že
si domyslíme príčinu fluktuácie: politika.
Každá vládna moc chce zamestnať skoro všetkých členov svojich strán, resp. strany. To však
nezaručuje kvalitu kádrov. Vo Veľkej Británii efektívnosť riadenia štátu zabezpečujú štátni tajomníci, ktorí
majú mandát od parlamentu. To, že to nie je najlepšie riešenie, ukázal známy televízny seriál Áno, pán
minister (premiér), kde vidieť, ako sa štátni tajomníci ulievajú, klamú telom, a pritom vytvárajú dojem, že
ťažko pracujú.
OECD odporúča zlepšiť stav verejných financií. Ináč povedané, mali by sme menej míňať. Vláda by
mala na viac rokov určiť maximálne možné výdavky. Okrem toho sa musí zlepšiť výber daní. Svojho
času to mal zaručiť nový informačný systém. Bolo by treba, aby poslanci, ktorí kritizovali predchádzajúcu
vládu Ivety Radičovej, skontrolovali stav súčasného systému.
Nejde o opatrenia na jedno volebné obdobie, no každá vláda môže s niečím začať a ďalšia v tom
pokračovať. Najlepšie je nekopírovať rozpočtové pravidlá minulých vlád, ktoré si neuvedomovali, že
mnohé príjmy majú jednorazový charakter. Ide o veľmi jednoduchú úvahu. Slovenské elektrárne sa
nedajú privatizovať dva razy, dá sa len predať zvyšný balík akcií. Preto je zrejme najlepšie rozpočet
začať konštruovať na zelenej lúke.
Správa tiež pripomína, že sa treba zaoberať zaostávajúcimi regiónmi. Odporúča, aby do nich smerovalo
viac eurofondov. Presun ľudí za prácou by zlepšil nájomné bývanie. Tomu by určite pomohli zmeny v
daňovom systéme, ktoré by mali nabádať podnikateľov stavať nájomné byty.
Medzinárodná organizácia radí lepšiu prácu s personálom vo verejnom sektore, ale aj jeho
modernizáciu. Mala by sa znížiť regulácia v službách, pre ktoré sa poskytujú vo vybraných profesiách
licencie živnostenského úradu. OECD si všíma aj súdny systém. Ten by sa mal zreformovať tak, aby bol
efektívny a nezávislý. Jeden študent raz na prednáške ilustroval situáciu na súdoch výrokom: "Nestačí
byť dobrým právnikom, treba mať dobré známosti na súdoch."
Pre dobrý vývoj ekonomiky nie sú potrebné klebety, ohováranie, fámy či donášanie, typické takmer pre
všetky sektory spoločnosti. Nájdeme ich vo vede, v školstve, ale aj kade-tade vo firmách a organizáciách
iného typu. Existuje o tom vtip: "Stretli sa dvaja pedagógovia a neohovárali tretieho." Namiesto
pedagógov si možno dosadiť akúkoľvek inú profesiu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Zdielať článok na Facebook
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22. Sberbank prijala mladých absolventov tréningového programu
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 07/11/2014; Sberbank]
Absolventi, ktorí prešli dvojmesačným tréningovým programom v Sberbank Slovensko, si vybojovali
pracovnú zmluvu. Od novembra môžete nové posily stretnúť na pobočkách v Bratislave, Nitre či Banskej
Bystrici.
Mladí ľudia absolvovali náročný teoretický a praktický program v septembri a októbri. Jedenásti nastúpili
do pracovného pomeru už od novembra, dvanásty sa do tímu pridá pravdepodobne na budúci rok. Pre
absolventku Ekonomickej univerzity Luciu Janišovú z Bratislavy to je prvé zamestnanie. "Mám už za
sebou brigády v oblasti administratívy. No zistila som, že účtovníctvo určite nie je pre mňa. Práca v
banke je omnoho záživnejšia. Každý klient je iný, zapáčilo sa mi to," hovorí Lucia.
Čerství pobočkoví pracovníci počas dvoch tréningových mesiacov absolvovali množstvo úloh. V prvej
polovici najmä teoretické školenia o produktoch a procesoch v banke. Druhú polovicu stáže zažili už
priamo na pobočke Sberbank Slovensko a v Call centre. Na konci kurzu úspešne zvládli záverečné
testovanie. "Dozvedel som sa veľmi veľa nových a praktických informácií. Samého ma prekvapil môj
progres. Veľmi sa mi páčila tímovosť na pobočke, všetci nám ústretovo pomáhali," teší sa Martin

Šujanský z obce Číž, ktorý nové vedomosti bude môcť uplatniť na pobočke v Banskej Bystrici.
Náročný štart má pred sebou aj Tomáš Smolárik z Komjatíc, ktorý ešte stále študuje na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podarilo sa mu dostať do tímu úplne novej
pobočky v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall, ktorá sa otvára 13. novembra. Keďže pobočka má
predĺžené otváracie hodiny až do 9-ej večer, môžem si nakombinovať služby aj školu, hovorí Tomáš.
"Novým kolegom srdečne blahoželáme a držíme im palce. Tešíme sa, že boli úspešní. Počas
tréningového programu veľmi dobre spolupracovali a snažili sa. Cítime zodpovednosť za mladých ľudí,
ktorým často po skončení vysokej školy chýba prax a je pre nich ťažšie nájsť si uplatnenie na trhu práce.
Určite v podobných aktivitách budeme pokračovať a plánujeme v budúcnosti otvoriť ďalší trainee
program pre záujemcov," poznamenáva riaditeľka ľudských zdrojov Sberbank Slovensko Miroslava
Jandorfová.
Zdroj - Sberbank
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23. Ekonomická univerzita v Bratislave: Vzdelávanie na svetovej úrovni
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 11/11/2014; 259/2014; s.: 3; Život študenta; Dr.h.c. prof. Ing.
Rudolf Sivák, PhD.]
Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje svojim absolventom kvalitné vzdelanie na úrovni
porovnateľnej s tými najlepšími svetovými univerzitami. 0 možnostiach štúdia, zahraničných stážach a
uplatnení absolventov EU na trhu práce hovoríme s rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom,
PhD.
Čím je Ekonomická univerzita v Bratislave výnimočná?
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU) je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou svojho druhu na
Slovensku. Ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a
manažérskych študijných programoch na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu.
Aké fakulty, odbory a špecializácie nájdu študenti na vašej univerzite?
Vzdelávanie poskytujeme na siedmich fakultách, z nich šesť je ekonomického zamerania a jedna fakulta
je zameraná na oblasť aplikovaných cudzích jazykov. Zabezpečujeme vzdelávanie takmer vo všetkých
študijných odboroch podskupiny 3.3 Ekonómia a manažment v rámci sústavy študijných odborov SR.
Celkovo EU v Bratislave ponúka 19 študijných programov bakalárskeho štúdia, 32 študijných programov
inžinierskeho, resp. magisterského štúdia, a 16 študijných programov doktorandského štúdia. Z tejto
ponuky je šesť študijných programov na 2. stupni štúdia zabezpečovaných kompletne v cudzích
jazykoch. Študenti majú na univerzite možnosť študovať približne 80 odborných predmetov v cudzích
jazykoch JK v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a španielčine.
Zaviedli ste nový odbor Ekonomika a právo. Čím je tento odbor výnimočný a aký je oň záujem?
Nový študijný program Ekonómia a právo realizuje v tomto roku Národohospodárska fakulta EU
vspolupráci s Právnickou fakultou UK. Ide o bakalársky študijný program, na ktorý sa prihlásilo približne
150 uchádzačov. Týmto programom sa realizuje myšlienka prepájania štúdia dvoch atraktívnych
vedných disciplín. Tak chceme pripraviť ekonomicko-právne zameraného absolventa, ktorý bude
schopný v praxi úspešne aplikovať poznatky zoboch týchto disciplín.
Mnohí mladí ľudia slovenským univerzitám nedôverujú a zvažujú štúdium v zahraničí. Ako obstojí EU v
porovnaní so zahraničnými univerzitami podobného typu?
O štúdium na EU v Bratislave je trvalý záujem a absolventi našej univerzity sú žiadaní na trhu práce v
SR aj vrámci Európskej únie. Študijné programy, ktoré možno na univerzite študovať, sú kompatibilné so
študijnými programami obdobne zameraných univerzít v krajinách Európskej únie, ale aj viných
vyspelých štátoch sveta. Univerzita sa nachádza v procese medzinárodnej akreditácie, ktorú realizuje
Association to Advance Collegiate Schools of Business. Táto asociácia patrí medzi tri najuznávanejšie
agentúry na svete, ktoré realizujú medzinárodnú akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti
ekonómie a manažmentu.
Akú možnosť absolvovať zahraničnú stáž majú vaši študenti?
EU má uzatvorené zmluvy o partnerstve so zahraničnými univerzitami, ale aj zmluvy o spolupráci s

rozhodujúcimi inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe. Medzinárodná spolupráca našej
univerzity je naozaj rozsiahla. V rámci programu ERASMUS+ spolupracujeme s viac ako 260-timi
univerzitami a vysokými školami na celom svete a rámcové dohody o spolupráci máme podpísané s 82
zahraničnými univerzitami. EU umožňuje študentom získať dvojitý diplom z piatich renomovaných
zahraničných univerzít 7K z Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Thajska. Ročne posielame na
študijné pobyty v zahraničí približne 450 študentov a rovnaký počet zahraničných študentov študuje v
rámci programu ERASMUS každoročne u nás. Významná je aj skutočnosť, že naši doktorandi môžu
časť doktorandského štúdia absolvovať v rámci študijných pobytov v OECD v Paríži, a to na základe
zmluvy o spolupráci medzi EU v Bratislave a OECD.
Ako sa študenti EU uplatňujú na trhu práce?
Úspešnosť uplatnenia našich absolventov na trhu práce je veľmi dobrá. Viac ako 93 % z nich sa
zamestná do pol roka po ukončení štúdia. Absolventi nachádzajú uplatnenie najmä v odboroch, ktoré
vyštudovali, a možno všeobecne konštatovať, že EU v Bratislave pripravuje absolventov pre
hospodársku prax a nie pre úrady práce.
Kedy sa začínajú najbližšie prijímacie pohovory na vašu univerzitu?
Prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sa v roku 2015 uskutočnia v termíne 15. - 19. júna. Prihlášku
je možné si na príslušnú fakultu podať do 31. marca 2015. Na druhý stupeň štúdia sa budú prijímacie
skúšky konať v termínoch stanovených jednotlivými fakultami. Prihlášku je možné podať do 15. apríla
2015.
Všetky infonnácie o možnostiach Štúdia a o prijímacom konaní sú zverejnené na stránke www.euba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomická univerzita v Bratislave

Späť na obsah

24. Zuzana Mošková získala v Budapešti medzinárodný titul Miss Eden
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenský východ; 03/11/2014; 45/2014; s.: 5; Spravodajstvo; (im)]
Patrí jej raj. Zuzana Mošková sa prvýkrát postavila na mólo v Budapešti a okamžite zažiarila. V
maďarskej metropole sa vo finále 12. ročníka Miss Eden predstavilo tridsaťsedem dievčat z Maďarska,
Rumunska a Slovenska a najvyšší titul získala práve rodáčka z Nižného Hrušova.
NIŽNÝ HRUŠOV. O súťaži sa 23-ročná študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave dozvedela od
známeho. Skôr, ako sa však prihlásila a absolvovala semifinále, pomohla si informáciami z Googlu, kde
si naštudovala históriu súťaže a úroveň minulých ročníkov.
Šaty z recyklovateľného materiálu
"Na prvú ponuku zúčastniť sa sme s kamarátkou povedali "nie", lebo nie sme typy pre tieto súťaže, ale
nakoniec sme sa nechali presvedčiť," usmievala sa Zuzana Mošková. Okrem klasických disciplín –
promenáda v plavkách a prehliadka kolekcie večerných šiat – si musela každá z finalistiek navrhnúť a
vyrobiť šaty z recyklovateľných materiálov. Aj v tomto prípade si pomohla internetom, ktorý jej ponúkol
množstvo inšpirácii. Nakoniec sa rozhodla pre sukňu zo sáčkov do košov a tričko z igelitových tašiek.
"Hoci nie som veľmi umelecký typ, bola to zábava, od hľadania modelu, cez voľbu materiálu až po
celkové zhotovenie. Priznám sa však, že toto oblečenie nie je vôbec pohodlné. Stále som si musela
dávať pozor, aby sa niečo neroztrhlo a zároveň som myslela na to, aby to počas prehliadky vyzeralo
dobre," vysvetlila Zuzana.
Miss Eden
Všetky účastníčky súťaže strávili v Maďarsku dva dni, ktoré si vyplnili nácvikom choreografií, ale aj
slávnostnou večerou, športovými aktivitami, či relaxom vo wellnes. Finále bolo na programe v nedeľu v
Budapešti a na jeho konci čakalo na Zuzanu obrovské prekvapenie – titul Miss Eden. "O to viac som
bola prekvapená, o čo menej som verila, že súťaž v Budapešti môže vyhrať Slovenka. Predsa len v
porote sedel iba jeden Slovák, ostatní boli domáci," povedala. Napriek úspechu šarmantná Zuzana
nemá v pláne pokračovať v ďalších súťažiach. Ako priznala, hoci to bola zaujímavá skúsenosť, viac si ju
zopakovať netúži.
(im)
Foto:

Zuzana Mošková z Nižného Hrušova v okrese Vranov nad Topľou získala v Budapešti medzinárodný
titul Miss Eden.
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25. Naša pôda je stále ohrozená
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 05/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Erik
Kapsdorfer]
Aktualizované: 2014-11-10 14:30:37
Pred minuloročnou konferenciou Agroprogress ste nám v rozhovore povedali, že situácia v slovenskom
agrosektore je kritická. Prehĺbila sa táto kríza alebo ste, naopak, zaznamenali isté oživenie?
Posledných dvanásť mesiacov nebolo pre poľnohospodárov jednoduchých, no zatiaľ sme
nezaznamenali žiadne zásadné problémové prípady či krachy podnikov. Osobne stále vnímam sektor
ako veľmi perspektívny, no v mnohých aspektoch v kritickom stave.
Ako bezpečne podnikať v poľnohospodárstve? Prihláste sa na HNkonferenciu Agroprogress 2014.
Čo sú tieto najkritickejšie miesta nášho agrobiznisu?
Dlhodobá podkapitalizácia podnikov a takmer žiadne rezervy na prekonanie výkyvov a kríz, personálna
téma starnúcej generácie manažérov a menšieho záujmu mladej generácie, ako aj v mnohých
podnikoch neujasnené vlastnícke vzťahy, a tým pádom aj medzery v dôraze kladenom na náklady,
efektivitu.
Sú už naši poľnohospodári o niečo lepší manažéri?
Je to vysoko individuálna téma, ale určite môžem povedať, že prístup k riadeniu firmy či ľudí sa
každoročne zlepšuje. Nie je ani iná cesta, zmena podmienok, klímy, častejšie a výraznejšie výkyvy nútia
všetkých podnikateľov zlepšovať sa.
V minulom rozhovore ste naznačovali, že v tomto roku môže dôjsť k veľkému výpredaju pôdy. Došlo k
nemu?
Obchod s pôdou je stále každodennou témou, či pre podnikateľov, ktorí na nej hospodária a priebežne
nakupujú, ako aj subjekty, ktoré sa cielene zaoberajú iba nákupom pôdy. Pred účinnosťou zákona sme
cítili zvýšenú aktivitu a intenzitu, čo bolo vidieť aj vo zvýšenom čerpaní úverov na pôdu. Ale ani po
dátume účinnosti nemožno povedať, že by obchodovanie s pôdou ustalo.
Do ktorých regiónov sa sústreďovali tieto obchody?
Dlhodobo vnímame ako zaujímavé regióny východ a juh Slovenska, čo je často spôsobené aj
prítomnosťou zahraničných subjektov.
Pomohol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov? Ozývali sa hlasy, že môže
priniesť úplne opačný výsledok, než aký očakávali jeho tvorcovia.
Posledný zákon, ako aj všetky predchádzajúce pokusy o ochranu pôdy, vnímam rozpačito. Keď už ísť
ochranárskym spôsobom, mám vždy pocit, že všetky opatrenia boli pár rokov neskôr, ako by sa žiadalo
a zároveň neboli nikdy nepriestrelné, vždy v sebe skrývali možnosti, ako ich obísť. Výnimkou nie je ani
aktuálny zákon, kde všetci profesionáli, ktorí sa špecializujú sa na nákup pôdy vo veľkom, vedia presne
ako nakúpiť aj po 1. júni 2014.
Je teda vlastníctvo pôdy slovenskými subjektmi aj naďalej reálne v ohrození?
Jednoznačne áno. Znova budem zdôrazňovať financie. Priemerne hospodáriaci podnik nemá dostatok
vlastných zdrojov navyše, respektíve dostatočnú kapacitu v hrubých príjmoch či zdroji splácania úveru,
aby mohol realizovať nákup pôdy nielen kozmeticky, ale strategicky.
Niektorí slovenskí farmári majú obavy, že skôr či neskôr slovenské poľnohospodárstvo úplne ovládnu
veľké podniky, ktoré majú vybudovanú úplnú výrobno-odbytovú vertikálu. Hrozí slovenskému
agrosektoru podobný osud, aký postihol slovenské médiá, a teda, že sa tu vytvorí niekoľko silných
hráčov, ktorí pohltia slabších?

V každom odvetví prebieha zápas medzi drobnými firmami a veľkými, často aj nadnárodnými
spoločnosťami, ktorý končí viac či menej prijateľnou koncentráciou.
Ako vnímate zámery agrorezortu, ktoré sú orientované na podporu malých a rodinných farmárov?
Tieto aktivity vnímam skôr v kontexte témy nezamestnanosť ako rozvoj agrorezortu. Pýtam sa, podnik s
tromi tisícmi hektármi, kde pracuje otec, manželka, deti, nie je rodinná farma? Štruktúra slovenských
podnikov je už jednoducho nastavená a za posledných 50 rokov sa nejako vyvinula a tieto zámery s ňou
úplne nekorešpondujú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa program uchytí, už len vzhľadom na otázku
získavania či prideľovania pôdy pre takto začínajúcich farmárov.
Jedna z tém tohtoročného Agroprogressu znie: Je vplyv štátu a EÚ na elimináciu rizík v
poľnohospodárstve dostatočný? Akú odpoveď na túto otázku máte vy?
Určite nie je. Dlhodobo sa sústreďuje na prevádzkové dotácie či stimuly do investícií, bez zásadného
pohľadu, či ju ten či onen podnik potrebuje, či je to v súlade so súčasným trendom, respektíve či je dobrý
alebo zlý rok. A na druhej strane, v čase kríz a výkyvov či poveternostných katastrof záchranné
mechanizmy nefungujú, respektíve absentujú úplne.
Čo považujete momentálne za najväčšie riziká v poľnohospodárstve?
Asi sa budem opakovať, no je to slabá finančná situácia podnikov, ktorá je výsledkom dlhodobého
vývoja a niekoľkých stratových rokov. Tá ich robí zraniteľnými a poskytuje im absolútnu rezervu na
prekonanie iba dvoch-troch ťažkých rokov za sebou. Bolo by zaujímavé vidieť výsledky stresových
testov agrosektora na 3-ročnú krízu, aké aktuálne absolvovali európske finančné inštitúcie.
Rok 2014 sa označuje ako prechodný rok. Doznieva staré a začína sa nové programovacie obdobie
Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Odrazilo sa to v útlme investícií do
poľnohospodárstva?
Môžem potvrdiť, že veľa subjektov pozastavilo či obmedzilo svoje investície, ak neboli nevyhnutné.
Úplne prirodzene čakali a čakajú na nový Program rozvoja vidieka a podľa toho upravia svoje investičné
plány na najbližšie roky. Nebolo to vidieť iba na strane investorov, ale aj možných dodávateľov strojov,
technológií či stavebných prác, ktorí mali určite menej práce a spoliehali sa na nové obdobie. Na druhej
strane, aj v prechodnom roku bolo uzatváraných dosť výziev, na ktoré podniky reagovali a veľa investícií
aktuálne prebieha a budú finišovať do júna 2015.
Viac o podnikaní v agrosektore sa dozviete na konferencii Agroprogress 2014.
Kto je Radovan Mik
Vyštudoval odbor financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2000
pracuje v Tatra banke. V začiatkoch takmer 10-ročnej profesionálnej praxe sa venoval oblasti faktoringu
a financovania dlhodobých pohľadávok, od roku 2001 sa špecializuje výlučne na problematiku
agrosektora a financovania poľnohospodárskych podnikov na pozícii vedúceho oddelenia alternatívneho
financovania a podpory europrojektov.
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26. Ľudia chceli skúsiť všetko. Ale vrátili sa k nám
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 12/11/2014; 217/2014; s.: 11,12; HN plus; Petra Jamrichová]
ESÁ BIZNISU
V seriáli HN Esá slovenského biznisu vám prinášame profily kľúčových slovenských firiem. Dnes o
automobilovom trhu s generálnym riaditeľom Mercedes-Benz Slovakia Andrejom Glatzom.
ROZHOVOR
Generálny riaditeľ Mercedes-Benz Andrej Glatz pre HN aj o konkurenčnom boji s BMW a Audi.
Petra Jamrichová
Dlhé roky platilo, že na kvalitu nemeckých áut nesiaha nik. Ázijské značky však napredujú míľovými
krokmi. Nie je ohrozená pozícia Nemcov?

Tri nemecké prémiové značky, teda Mercedes-Benz, Audi a BMW, nie sú až v takom veľkom ohrození, v
akom sa nachádzajú automobilky pôsobiace v strednej triede. Toto je segment, ktorý sa musí ázijskej
konkurencii veľmi brániť. Najskôr tu boli Japonci, potom Kórejčania a do sveta prerazia aj Číňania. Oni
majú naozaj veľký potenciál a ten využijú.
Aj v luxuse?
To si nemyslím. V našom segmente platí, že nemecké technológie sú nemecké technológie. Okrem toho
značky z prémiového segmentu sú stále najinovatívnejšie, hoci pred pár rokmi nám tu na chvíľu prebrali
vedenie japonské firmy. Inovácie a progres však majú v rukách opäť nemecké automobilky.
Pri inovatívnosti je prémiový segment veľmi zaujímavý. Vysvetlím – o Mercedese je známe, že je to
práve on, kto dáva na trh ako prvý najnovšie technológie, no až BMW či Audi to dotiahne do dokonalosti.
V žiadnom sektore, a v automobilovom to platí trojnásobne, nemôžete preskočiť dva schody naraz. Pri
inováciách už vôbec. To znamená, že niekto musí postaviť prvý schod, čo ho stojí nemalé prostriedky. A
je logické, že iná spoločnosť ten schod zoberie a postaví druhý, aby my sme mohli spraviť tretí. Je len a
len dobré, že v prémiovom segmente sú tri značky. Naháňame sa v tom, kto robí lepšie autá. Každým
modelom chceme dokázať, že my a naše vozidlá sú tie najlepšie. A to je plus pre zákazníka.
Mercedes bol jedným z prvých, kto na trh nasadil auto, ktoré vie samo jazdiť. Sadli by ste si do takéhoto
vozidla a dali sa viezť?
Zodpovedný je stále vodič. Rovnako, kým na cestách budete môcť vidieť samostatne jazdiaci automobil,
musí to povoliť legislatíva. To ešte chvíľu potrvá.
Ale nebáli by ste sa prenechať všetko len na auto?
Ja veľmi rád šoférujem, málokedy sa vôbec nechám odviezť iným vodičom. Mercedesu by som však
veril a nemal by som problém sadnúť si a dať sa raz za čas zviezť, keď by to zákony umožňovali. Všetky
veci, čo naša automobilka dala na trh, zatiaľ fungovali a nebol s nimi problém.
Konkurenčný boj medzi automobilkami je tvrdý. V prémiovom segmente zrejme o to viac, keďže tu ak si
raz získate zákazníka a staráte sa o neho, nemá potrebu ísť inde...
Ale nie vždy to tak bolo. Po páde komunistického režimu chceli Slováci vyskúšať všetko, čo dovtedy na
trhu nemali. A tak raz si kúpili naše auto, potom išli ku konkurencii. Drvivá väčšina našich súčasných
zákazníkov vyskúšala v minulosti aj iné značky, no ja som rád, že sa vrátili a dnes sú opäť u nás. Chcem
však zdôrazniť, že kvalita všetkých troch značiek je vysoká a rovnako porovnateľná. Veľakrát o tom, kde
si zákazník nakoniec kúpi vozidlo, rozhodujú služby. A tu sme už od začiatku určovali trendy. Ako prví
sme na Slovensku zaviedli 24-hodinové služby, máme šesťročný servis, ako aj zákonné a havarijné
poistenie na 3 roky v cene vozidla.
Pokračovanie na strane 12
Dokončenie zo strany 11
Ale o to si sumu za auto nezvýšite?
Myslíte si? To by nám neprešlo, najmä nie dnes, v dobe internetu, keď si každý vie pozrieť, koľko stojí
daný model v Nemecku, Česku či Poľsku. Takže nie, cena o naše služby zvýšená nie je.
Na Slovensku sa oficiálne ročne predá okolo 70-tisíc áut. Štatistiky sú však skreslené kvôli reexportu
(auto zakúpené v slovenskom ,showroome‘ neostáva u nás, ale putuje ďalej do zahraničia, kde sa
predáva ako nové). Ako je to u vás?
My reexport nerobíme, aj keď zvyšné dve prémiové značky ho robia a podľa mňa až v príliš veľkej miere.
A hoci takýto vývoz vozidiel nerobíme, aj tak sme jednotkou v predaji áut spomedzi luxusných značiek
na Slovensku. Ak očistíme predaje o reexporty, ovládame 45 percent trhu.
V celosvetovom meradle ste však trojkou.
To je pravda, ale je to iba preto, že našej konkurencii sa viac darí v Číne.
Takže pred pár rokmi, keď si BMW a Volkswagen, respektíve ich Audi, uvedomili, že Čína má veľký
potenciál, u vás to tak nebolo?

Toto nie je otázka na mňa. Stratégiu celej spoločnosti MercedesBenz ja neovplyvňujem a nerád by som
sa k tomuto vyjadroval. Ale chcem povedať, že jedna vec sú počty predaných áut, druhá vec sú tržby. A
v tomto meradle bude rok 2014 pre koncern Mercedes najúspešnejší v histórii.
Vráťme sa k reexportu. Ako ste dokázali zabrániť, aby ho vaši predajcovia nerobili?
Treba si zodpovedať jednu otázku. Prečo by predajca napríklad z Nemecka kupoval auto u slovenského
dílera? Kupuje ho iba vtedy, keď je pre neho výhodné, pričom Slováci sú tak nútení predávať až takmer
pod cenu. My touto cestou ísť nechceme. A rovnako platí aj to, že keď v Nemecku kúpite niektorý model
Mercedesu lacnejšie ako u nás, napríklad o desať percent, stále sa to neopláca práve kvôli vyššie
spomínaným benefitom, ktoré ponúkame. Tie v konečnom dôsledku zvýhodňujú nákup modelu na
Slovensku.
Aký máte potom systém benefitov? Lebo reexport sa robí preto, aby si díleri zvýšili predaje, vďaka čomu
budú mať lepšie benefity. Tie sa prerozdeľujú na základe podielu predajcu v regióne.
U nás sú celosvetovo zavedené dílerské marže, ktoré sa pohybujú rôzne. Takisto sú určené dohody o
cieľovom predaji.
Potom však reexport nemôžete úplne vylúčiť.
Vylučujem ho. Čísla o predajoch hovoria samy za seba, reexport u nás nie je.
Celosvetové koncerny z roka na rok zvyšovali predaje, až prišla kríza. Dnes je svet prerozdelený. Sú
krajiny, kde je enormný dopyt po vozidlách, no sú aj krajiny, kde je to presne naopak.
Podľa mňa je jeden celosvetový obrovský problém. A to, že žiaden koncern, nielen automobilové,
nedovolí, aby ste na ďalší rok plánovali menšiu produkciu a predaje, ako ste mali v danom roku. To
nepovažujem za normálne. Čítal som životopis Reinholda Messnera (jeden z najúspešnejších
horolezcov na svete – pozn. red.), ktorý povedal, že dva roky sa pripravoval na výstup a rovnako dlho sa
pripravoval na zostup. Koncerny nepoznajú dnes zostupy, stagnácie, chcú len rast. A tak je tu
nadvýroba, čo je príčinou následného tlaku na znižovanie cien v automobilkách, u ich dodávateľov,
predajcov. Tam niekde sa stráca aj kvalita.
Je to tak i pri Mercedese?
U nás je to presne naopak. My nadprodukciu nemáme, máme nedostatok automobilov. Na niektoré naše
modely sa čaká aj šesť mesiacov.
Ale aj váš koncern chce z roka na rok rásť.
Samozrejme.
A to je podľa vás chybné.
Podľa môjho názoru áno, no výrobný závod má zrejme iný názor, keďže nesie zodpovednosť za svojich
pracovníkov, ktorým chce garantovať prácu. Existujú mnohí výrobcovia, ktorí nerastú, pričom svoju
pozíciu na trhu majú stabilnú a darí sa im v ziskovosti. Lebo platí, že je lepšie predať sto kusov za
normálnu cenu ako stodvadsať za podhodnotenú sumu.
Čo je normálna a čo podhodnotená cena? Pri prémiovom segmente sa platí aj za značku. Majú
Mercedesy adekvátnu hodnotu?
Samozrejme, platí sa i za značku. Tak ako vo všetkom. Lebo aj značka je tá, čo vám garantuje kvalitu.
Ide o ponuku a dopyt. Sú prémiové značky, ktoré si držia svoju hodnotu.
Aké marže majú vaše autá? Tvrdí sa, že luxus má marže na úrovni niekoľkých desiatok percent.
Tomu neverte, to nie je ani zďaleka. O tom sa nám ani nesníva. O presnom maržovom systéme by som
však nerád rozprával.
Aké plány máte na Slovensku v otváraní nových showroomov či prijímaní nových zamestnancov?
V súčasnosti máme 14 predajní, teraz staviame ešte showroom v Dunajskej Strede a Martine a plány na
otváranie ďalších už nemáme. To znamená, že v každom kraji máme minimálne jedno servisnopredajné
stredisko a to nám stačí.

Kto je Andrej Glatz
Rodený Košičan, vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a do roku 1976 tam pôsobil ako
odborný asistent na katedre ekonomiky. Potom bol vedúcim správy majetku TJ Slávia SVŠT. V rokoch
1984 a 1985 pôsobil vo firme W. Gottschligg GmbH. Generálnym riaditeľom spoločnosti Motor-Car
Wiesenthal & Co sa stal v roku 1990. Od marca 2005 bol generálnym riaditeľom spoločnosti
DaimlerChrysler Automotive Slovakia a od januára 2008 je šéfom spoločnosti MercedesBenz Slovakia.
Je čestným predsedom Slovenskej jazdeckej federácie, predsedom JK Slávia STU a honorárnym
generálnym konzulom Peruánskej republiky na Slovensku.
DOTAZNÍK
Aký bol váš prvý deň na súčasnej pozícii?
V decembri 1989 som viedol rozhovor s grófom Duglasom o zastúpení Mercedesu pre Bratislavu. To bol
začiatok všetkého. V roku 1990 sme otvorili zastúpenie v Bratislave a od roku 1993, po rozdelení
republiky, sme získali zastúpenie pre Slovensko. Dnes mám už šiestu vizitku a som stále na tom istom
mieste.
Aký bol váš doteraz najťažší deň v práci?
Ťažkých dní bolo veľa, ale ani jeden najťažší. Keď niečo robíte s chuťou, vždy nájdete cestu, ako ďalej.
Pamätáte si moment, keď ste zistili, že ste o niečom rozhodli a vaše rozhodnutie nebolo správne?
Určite bolo veľa rozhodnutí, ktoré sa ukázali neskôr ako nie ideálne. Myslím si však, že každý, kto o
niečom rozhoduje, nie je neomylný a spraví aj krok mimo. Dôležité je, aby sa to dalo napraviť. Z tohto
pohľadu si nespomínam na zásadnú chybu.
Čo by ste robili, ak by ste sa nestali tým, čím ste dnes?
To neviem. Keďže som mal veľa priateľov z prostredia koní, už v roku 1989 sme rozmýšľali nad tým, čo
budeme predávať, a padali naozaj rôzne návrhy komodít. Keď som ako chlapec v Košiciach videl prvý
Mercedes, povedal som si, že keď raz budem veľký, taký by som chcel mať. Ten detský sen sa mi splnil.
Naozaj si neviem iné predstaviť.
Kľúčoví ľudia vo vedení Mercedes-Benz Slovakia
Július Šabo, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti Motor-Car Bratislava
V súčasnej pozícii je od marca 2005, ale v Mercedese je už od roku 1990 a za to obdobie prešiel
rôznymi manažérskymi funkciami od vedúceho predaja osobných automobilov až po konateľa
spoločnosti. Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte EUBA.
Peter Wágner, vedúci popredajných služieb
Pre Mercedes-Benz pracuje od samého začiatku, teda od roku 1990, na poste vedúceho popredajných
služieb. V počiatkoch sa okrem toho venoval aj servisnej operatíve. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu
technickú, odbor konštrukcia motorových vozidiel. Predtým pracoval na rôznych pozíciách v bratislavskej
BAZ-ke a v KORT-e.
Peter Ondriáš, vedúci predaja nákladných a úžitkových vozidiel
V súčasnej pozícii vedúceho predaja nákladných a úžitkových vozidiel je od roku 1995. Do spoločnosti
však nastúpil v roku 1992 a venoval sa predaju osobných vozidiel. Ukončil štúdium na Katedre
spaľovacích motorov a lodí Slovenskej vysokej školy technickej. Od roku 1988 pracoval v správe
prevádzky a údržby budov BAZ, š. p.
Ingrid Janečková, riaditeľka marketingu a komunikácie
Na pozícii je od roku 1999. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor obchod a
marketing. Zastávala viaceré posty na marketingu spoločností Motor-Car Wiesenthal & Co., Bratislava i
DaimlerChrysler Automotive Slovakia. Pôsobila tiež v podniku zahraničného obchodu a v reklamnej
agentúre. Marketingu a komunikácií sa venuje viac ako 20 rokov.
Vývoj počtu zamestnancov

09 103
10 99
11 101
12 101
13 102
14 103
Vývoj ziskov (v mil. eur)
09 0,285
10 2,56
11 2,455
12 2,204
13 2,853
14 2,9
Vývoj počtu predaných vozidiel
09 2 220
10 2 377
11 2 597
12 2 612
13 3 080
14 3350
Vývoj tržieb (v mil. eur)
09 125,77
10 147,1
11 159,15
12 156,68
13 179,14
14 192,9
Je dobré, že v prémiovom segmente sú tri značky. Naháňame sa v tom, kto robí lepšie autá.
Foto:
"My reexport nerobíme, aj keď zvyšné dve prémiové značky ho robia," hovorí Glatz.
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27. Ľudia chceli skúsiť všetko. No vrátili sa k nám
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 12/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Petra
Jamrichová]
Dlhé roky platilo, že na kvalitu nemeckých áut nesiaha nik. Ázijské značky však napredujú míľovými
krokmi. Nie je ohrozená pozícia Nemcov?
Tri nemecké prémiové značky, teda Mercedes-Benz, Audi a BMW, nie sú až v takom veľkom ohrození, v
akom sa nachádzajú automobilky pôsobiace v strednej triede. Toto je segment, ktorý sa musí ázijskej
konkurencii veľmi brániť. Najskôr tu boli Japonci, potom Kórejčania a do sveta prerazia aj Číňania. Oni
majú naozaj veľký potenciál a ten využijú.
Aj v luxuse?
To si nemyslím. V našom segmente platí, že nemecké technológie sú nemecké technológie. Okrem toho
značky z prémiového segmentu sú stále najinovatívnejšie, hoci pred pár rokmi nám tu na chvíľu prebrali
vedenie japonské firmy. Inovácie a progres však majú v rukách opäť nemecké automobilky.
Pri inovatívnosti je prémiový segment veľmi zaujímavý. Vysvetlím – o Mercedese je známe, že je to
práve on, kto dáva na trh ako prvý najnovšie technológie, no až BMW či Audi to dotiahne do dokonalosti.
V žiadnom sektore, a v automobilovom to platí trojnásobne, nemôžete preskočiť dva schody naraz. Pri
inováciách už vôbec. To znamená, že niekto musí postaviť prvý schod, čo ho stojí nemalé prostriedky. A

je logické, že iná spoločnosť ten schod zoberie a postaví druhý, aby my sme mohli spraviť tretí. Je len a
len dobré, že v prémiovom segmente sú tri značky. Naháňame sa v tom, kto robí lepšie autá. Každým
modelom chceme dokázať, že my a naše vozidlá sú tie najlepšie. A to je plus pre zákazníka.
Mercedes bol jedným z prvých, kto na trh nasadil auto, ktoré vie samo jazdiť. Sadli by ste si do takéhoto
vozidla a dali sa viezť?
Zodpovedný je stále vodič. Rovnako, kým na cestách budete môcť vidieť samostatne jazdiaci automobil,
musí to povoliť legislatíva. To ešte chvíľu potrvá.
Ale nebáli by ste sa prenechať všetko len na auto?
Ja veľmi rád šoférujem, málokedy sa vôbec nechám odviezť iným vodičom. Mercedesu by som však
veril a nemal by som problém sadnúť si a dať sa raz za čas zviezť, keď by to zákony umožňovali. Všetky
veci, čo naša automobilka dala na trh, zatiaľ fungovali a nebol s nimi problém.
Konkurenčný boj medzi automobilkami je tvrdý. V prémiovom segmente zrejme o to viac, keďže tu ak si
raz získate zákazníka a staráte sa o neho, nemá potrebu ísť inde...
Ale nie vždy to tak bolo. Po páde komunistického režimu chceli Slováci vyskúšať všetko, čo dovtedy na
trhu nemali. A tak raz si kúpili naše auto, potom išli ku konkurencii. Drvivá väčšina našich súčasných
zákazníkov vyskúšala v minulosti aj iné značky, no ja som rád, že sa vrátili a dnes sú opäť u nás. Chcem
však zdôrazniť, že kvalita všetkých troch značiek je vysoká a rovnako porovnateľná. Veľakrát o tom, kde
si zákazník nakoniec kúpi vozidlo, rozhodujú služby. A tu sme už od začiatku určovali trendy. Ako prví
sme na Slovensku zaviedli 24-hodinové služby, máme šesťročný servis, ako aj zákonné a havarijné
poistenie na 3 roky v cene vozidla.
Ale o to si sumu za auto nezvýšite?
Myslíte si? To by nám neprešlo, najmä nie dnes, v dobe internetu, keď si každý vie pozrieť, koľko stojí
daný model v Nemecku, Česku či Poľsku. Takže nie, cena o naše služby zvýšená nie je.
Na Slovensku sa oficiálne ročne predá okolo 70-tisíc áut. Štatistiky sú však skreslené kvôli reexportu
(auto zakúpené v slovenskom, showroome‘ neostáva u nás, ale putuje ďalej do zahraničia, kde sa
predáva ako nové). Ako je to u vás?
My reexport nerobíme, aj keď zvyšné dve prémiové značky ho robia a podľa mňa až v príliš veľkej miere.
A hoci takýto vývoz vozidiel nerobíme, aj tak sme jednotkou v predaji áut spomedzi luxusných značiek
na Slovensku. Ak očistíme predaje o reexporty, ovládame 45 percent trhu.
V celosvetovom meradle ste však trojkou.
To je pravda, ale je to iba preto, že našej konkurencii sa viac darí v Číne.
Takže pred pár rokmi, keď si BMW a Volkswagen, respektíve ich Audi, uvedomili, že Čína má veľký
potenciál, u vás to tak nebolo?
Toto nie je otázka na mňa. Stratégiu celej spoločnosti Mercedes-Benz ja neovplyvňujem a nerád by som
sa k tomuto vyjadroval. Ale chcem povedať, že jedna vec sú počty predaných áut, druhá vec sú tržby. A
v tomto meradle bude rok 2014 pre koncern Mercedes najúspešnejší v histórii.
Vráťme sa k reexportu. Ako ste dokázali zabrániť, aby ho vaši predajcovia nerobili?
Treba si zodpovedať jednu otázku. Prečo by predajca napríklad z Nemecka kupoval auto u slovenského
dílera? Kupuje ho iba vtedy, keď je pre neho výhodné, pričom Slováci sú tak nútení predávať až takmer
pod cenu. My touto cestou ísť nechceme. A rovnako platí aj to, že keď v Nemecku kúpite niektorý model
Mercedesu lacnejšie ako u nás, napríklad o desať percent, stále sa to neopláca práve kvôli vyššie
spomínaným benefitom, ktoré ponúkame. Tie v konečnom dôsledku zvýhodňujú nákup modelu na
Slovensku. Aj keď si zoberiete inzeráty na jazdené automobily našej značky, tak sa tam píše: predám
Mercedes kúpený na Slovensku. Je to pre vozidlo pridaná hodnota, keďže benefit sa nevzťahuje na
zákazníka, ale na vozidlo.
Aký máte potom systém benefitov? Lebo reexport sa robí preto, aby si díleri zvýšili predaje, vďaka čomu
budú mať lepšie benefity. Tie sa prerozdeľujú na základe podielu predajcu v regióne.
U nás sú celosvetovo zavedené dílerské marže, ktoré sa pohybujú rôzne. Takisto sú určené dohody o
cieľovom predaji.

Potom však reexport nemôžete úplne vylúčiť.
Vylučujem ho. Čísla o predajoch hovoria samy za seba, reexport u nás nie je.
Celosvetové koncerny z roka na rok zvyšovali predaje, až prišla kríza. Dnes je svet prerozdelený. Sú
krajiny, kde je enormný dopyt po vozidlách, no sú aj krajiny, kde je to presne naopak.
Podľa mňa je jeden celosvetový obrovský problém. A to, že žiaden koncern, nielen automobilové,
nedovolí, aby ste na ďalší rok plánovali menšiu produkciu a predaje, ako ste mali v danom roku. To
nepovažujem za normálne. Čítal som životopis Reinholda Messnera (jeden z najúspešnejších
horolezcov na svete – pozn. red.), ktorý povedal, že dva roky sa pripravoval na výstup a rovnako dlho sa
pripravoval na zostup. Koncerny nepoznajú dnes zostupy, stagnácie, chcú len rast. A tak je tu
nadvýroba, čo je príčinou následného tlaku na znižovanie cien v automobilkách, u ich dodávateľov,
predajcov. Tam niekde sa stráca aj kvalita.
Je to tak i pri Mercedese?
U nás je to presne naopak. My nadprodukciu nemáme, máme nedostatok automobilov. Na niektoré naše
modely sa čaká aj šesť mesiacov.
Ale aj váš koncern chce z roka na rok rásť.
Samozrejme.
A to je podľa vás chybné.
Podľa môjho názoru áno, no výrobný závod má zrejme iný názor, keďže nesie zodpovednosť za svojich
pracovníkov, ktorým chce garantovať prácu. Existujú mnohí výrobcovia, ktorí nerastú, pričom svoju
pozíciu na trhu majú stabilnú a darí sa im v ziskovosti. Lebo platí, že je lepšie predať sto kusov za
normálnu cenu ako stodvadsať za podhodnotenú sumu.
Čo je normálna a čo podhodnotená cena? Pri prémiovom segmente sa platí aj za značku. Majú
Mercedesy adekvátnu hodnotu?
Samozrejme, platí sa i za značku. Tak ako vo všetkom. Lebo aj značka je tá, čo vám garantuje kvalitu.
Ide o ponuku a dopyt. Sú prémiové značky, ktoré si držia svoju hodnotu.
Aké marže majú vaše autá? Tvrdí sa, že luxus má marže na úrovni niekoľkých desiatok percent.
Tomu neverte, to nie je ani zďaleka. O tom sa nám ani nesníva. O presnom maržovom systéme by som
však nerád rozprával.
Aké plány máte na Slovensku v otváraní nových showroomov či prijímania nových zamestnancov?
V súčasnosti máme 14 predajní, teraz staviame ešte showroom v Dunajskej Strede a Martine a plány na
otváranie ďalších už nemáme. To znamená, že v každom kraji máme minimálne jedno servisno-predajné
stredisko a to nám stačí.
V predaji bude rok 2015 aký?
Dnes nikto nevie, ako sa vyvinie situácia v Rusku. Tá sa môže dotknúť našich firiem, ak sa im pohorší,
odrazí sa to na ekonomike Slovenska, čo ide ruka v ruke s nákupmi vozidiel. Som optimista, pevne
verím, že k nepríjemnostiam nedôjde. Inak ja som vždy hovoril, že na Slovensku sa vzhľadom na počet
obyvateľov bude raz ročne predávať 100-až 120-tisíc nových automobilov. Dobrou ilustráciou sú
Rakúšania. Tých je asi osem či deväť miliónov a tam sa predá ročne 330-tisíc nových vozidiel.
Kedy sa bude u nás predávať toľko vozidiel, keď dnes to nie je ani 70-tisíc?
To neviem (smiech).
Kto je Andrej Glatz
Rodený Košičan, vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a do roku 1976 tam pôsobil ako
odborný asistent na katedre ekonomiky. Potom bol vedúcim správy majetku TJ Slávia SVŠT. V rokoch
1984 a 1985 pôsobil vo firme W. Gottschligg GmbH. Generálnym riaditeľom spoločnosti Motor-Car
Wiesenthal & Co sa stal v roku 1990. Od marca 2005 bol generálnym riaditeľom spoločnosti

DaimlerChrysler Automotive Slovakia a od januára 2008 je šéfom spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
Je čestným predsedom Slovenskej jazdeckej federácie, predsedom JK Slávia STU a honorárnym
generálnym konzulom Peruánskej republiky na Slovensku.
Kľúčoví ľudia vo vedení Mercedes-Benz Slovakia
1. Július Šabo, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti Motor-Car Bratislava
V súčasnej pozícii je od marca 2005, ale v Mercedese je už od roku 1990 a za to obdobie prešiel
rôznymi manažérskymi funkciami od vedúceho predaja osobných automobilov až po konateľa
spoločnosti. Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte EUBA.
2. Peter Wágner, vedúci popredajných služieb
Pre Mercedes-Benz pracuje od samého začiatku, teda od roku 1990, na poste vedúceho popredajných
služieb. V počiatkoch sa okrem toho venoval aj servisnej operatíve. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu
technickú, odbor konštrukcia motorových vozidiel. Predtým pracoval na rôznych pozíciách v bratislavskej
BAZ-ke a v KORT-e.
3. Peter Ondriáš, vedúci predaja nákladných a úžitkových vozidiel
V súčasnej pozícii vedúceho predaja nákladných a úžitkových vozidiel je od roku 1995. Do spoločnosti
však nastúpil v roku 1992 a venoval sa predaju osobných vozidiel. Ukončil štúdium na Katedre
spaľovacích motorov a lodí Slovenskej vysokej školy technickej. Od roku 1988 pracoval v správe
prevádzky a údržby budov BAZ, š. p.
4. Ingrid Janečková
Od apríla 1999 riadi marketing a komunikáciu importu, obchodu a servisu Mercedes-Benz a ďalších
dodávaných značiek. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor obchod a marketing.
Zastávala viaceré posty na marketingu spoločností Motor-Car Wiesenthal & Co., Bratislava i
DaimlerChrysler Automotive Slovakia. Pôsobila tiež v podniku zahraničného obchodu a v reklamnej
agentúre. Marketingu a komunikácií sa venuje viac ako 20 rokov.
Dotazník: Andrej Glatz, generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
Aký bol váš prvý deň na súčasnej pozícii?
V decembri 1989 som viedol rozhovor s grófom Duglasom o zastúpení Mercedesu pre Bratislavu. To bol
začiatok všetkého. V roku 1990 sme otvorili zastúpenie v Bratislave a od roku 1993, po rozdelení
republiky, sme získali zastúpenie pre Slovensko. Dnes mám už šiestu vizitku a som stále na tom istom
mieste.
Aký bol váš doteraz najťažší deň v práci?
Ťažkých dní bolo veľa, ale ani jeden najťažší. Keď niečo robíte s chuťou, vždy nájdete cestu, ako ďalej.
Pamätáte si moment, keď ste zistili, že ste o niečom rozhodli a vaše rozhodnutie nebolo správne?
Určite bolo veľa rozhodnutí, ktoré sa ukázali neskôr ako nie ideálne. Myslím si však, že každý, kto o
niečom rozhoduje, nie je neomylný a spraví aj krok mimo. Dôležité je, aby sa to dalo napraviť. Z tohto
pohľadu si nespomínam na zásadnú chybu.
Čo by ste robili, ak by ste sa nestali tým, čím ste dnes?
To neviem. Keďže som mal veľa priateľov z prostredia koní, už v roku 1989 sme rozmýšľali nad tým, čo
budeme predávať a padali naozaj rôzne návrhy komodít. Ja som však mal už od detstva sen, keď som
ako chlapec v Košiciach videl prvý Mercedes, že keď raz budem veľký, taký by som chcel mať. Ten
detský sen sa mi splnil. Naozaj si neviem iné predstaviť.
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28. Kandidátka Iveta Lacová: Prečo som sa rozhodla kandidovať za poslanca
Revúcej
[Téma: Ekonomická univerzita; revuca.dnes24.sk; 11/11/2014; Revúca; Redakcia]

KOMENTÁR - Volám sa Iveta Lacová, rod. Adamská. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v
Bratislave. Viac ako 20 rokov pracujem v domácich firmách v oblasti reklamy a marketingu. Mám tu
rodinu, priateľov a mnoho známych.
V Revúcej plánujem ostať a preto mám mimoriadny záujem, aby sa kvalita života v Revúcej zdvihla, aby
sme boli hrdí, že žijeme práve v Revúcej! Nesmierne si vážim ľudí, ktorí tu ostali, ktorí tu pracujú a
podnikajú. V prípade zvolenia za poslanca budem podporovať nasledovné priority.
1. Prácu pre obyvateľov Revúcej
Naše mesto sa vyľudňuje. Ak chcú ľudia zabezpečiť slušný život pre svoje rodiny, sú nútení cestovať za
prácou do zahraničia. Mladí ľudia po ukončení škôl ani neuvažujú, že by sa vrátili domov!
• Vytvorenie podmienok pre príchod investorov, ktorí zamestnajú našich ľudí a tak im umožnia
pozdvihnúť životnú úroveň a tak zabezpečiť aj ekonomický rozvoj mesta.
• Podpora domácich podnikateľov a výrobcov.
2. Zviditeľnenie Revúcej – podpora rozvoja cestovného ruchu
Budem podporovať rozvojové aktivity v oblasti služieb, turizmu a cestovného ruchu. Vzhľadom na
vzácne prírodné bohatstvo a bohatú históriu má Revúca potenciál stať sa turistickou destináciou!
• Zvyšovanie návštevnosti mesta prostredníctvom kvalitných kultúrnych, rekreačných a športových
aktivít.
• Vybudovanie plážového kúpaliska s komplexnými službami a dobudovanie krytého zimného štadióna.
• Vybudovanie turistických chodníkov, oddychových zón a cyklotrás.
3. Zelená pre mladých
Zapojme študentov do života mesta, vypočujme ich názory a vytvorme podmienky pre užitočné trávenie
voľného času!
• Navrhujem zriadenie ŠTUDENTSKEJ RADY ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu
vedenia mesta.
• Poskytnutie priestorov pre zaujímavé aktivity mladých (tanečné, hudobné skupiny, folklórne súbory,
stretnutia s osobnosťami, kluby mládeže).
• Podpora kultúrnych, športových a iných podujatí, organizovaných študentami (študentské plesy,
súťaže, hudobné vystúpenia).
4. Rozvoj športu
Podpora športovcov a športových klubov, ktoré šíria dobré meno Revúcej, vybudovaním modernej
multifunkčnej športovej haly a výraznou propagáciou športových podujatí a úspechov revúckych
športových klubov. Vytvorme podmienky aj pre amatérskych športovcov, ktorí chcú svoj voľný čas
vyplniť športom.
5. Zapojenie seniorov do života mesta
Seniori majú cenné zručnosti a životné skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať všetkým vekovým skupinám
obyvateľstva. Vytvorme im priestor pre aktívny život!
• Prostredníctvom vzdelávacích, prevenčných a pohybových aktivít zvýšenie kvality ich života
(prednášky, športové a kultúrne podujatia).
• Vytvorenie priestoru k sebarealizácii revúckych seniorov v oblasti dobrovoľníckych aktivít (fit park pre
seniorov, remeselné dielne, pomoc pri budovaní zelených oddychových zón, …).
(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Jeho názory sa nemôžu spájať so
stanoviskami a postavením siete portálov Global 24.
Zdroj - Dnes24.sk
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29. POHĽAD NA TRIEDENIE ODPADU ZO STRANY OBČANOV A SAMOSPRÁVY NA
SLOVENSKU
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 10/11/2014; 11/2014; s.: 3,4,5; Minimalizácia, zhodnocovanie a
zneškodňovanie; Michal Stričík]
Michal Stričík*1
Slovenská republika si v oblasti nakladania s odpadom stanovila cieľ zvýšiť podiel materiálového
zhodnocovania odpadu. V tejto súvislosti bol na Ekonomickej univerzite Bratislava,
Podnikovohospodárska fakulta Košice uskutočnený prieskum zameraný na separovanie komunálneho
odpadu občanmi a na nakladanie s komunálnym odpadov v mestách a obciach na Slovensku.
Vychádzajúc zo zistených výsledkov sa v našom príspevku zameriame na porovnanie dvoch
dotazníkových prieskumov. Prezentované výsledky vychádzajú zo 475 odpovedí dotazníkového
prieskumu získaných od občanov a 551 odpovedí, ktoré nám zaslali z oslovených miest a obcí
Slovenska. Primárne informácie boli získané prostredníctvom realizácie dvoch elektronických
prieskumov, pričom boli použité on-line formuláre zo služby Google Dokumenty.
V prvom prieskume sme zisťovali záujem občanov o separovanie komunálneho odpadu na východnom
Slovensku. Respondenti sa o možnosti vyplnenia dotazníka dozvedeli prostredníctvom regionálnych
novín Michalovčan a regionálnej televízie MISTRÁL, resp. sme ich oslovili osobne alebo kontaktovali
prostredníctvom e-mailu. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 475 respondentov.
Priemerná domácnosť mala 4 členov. Dotazník bol rozdelený do dvoch častí, kde prvá časť sa týkala
všeobecných údajov o respondentoch a druhá časť obsahovala otázky k problematike separácie
komunálneho odpadu. Zhromažďovanie údajov bolo uskutočnené v mesiaci marec 2011.
Druhý dotazníkový prieskum zameraný na nakladanie s komunálnym odpadom v mestách a obciach na
Slovensku sme realizovali v januári 2012. V rámci dotazníkového prieskumu sme oslovili všetky mestá a
obce Slovenska. Ako zdroj kontaktov nám slúžili internetové stránky, a to v prvom kole www.e-obce.sk, v
druhom kole www.google.sk a telefónny zoznam a v treťom finálnom zhrnutí www.mesta-obce.sk a
www.portal. gov.sk.
Z celkového počtu 2 891 obcí a miest Slovenska bol dotazník doručený 2 829 obciam a mestám. Na
základe spätnej väzby môžeme konštatovať, že v prvom a druhom kole distribúcie dotazníka respondenti
prijali (otvorili) 1 002 e-mailov s dotazníkmi a vrátili nám 551 vyplnených dotazníkov (19 % z celkového
počtu obcí a miest Slovenska a 55 %-ná návratnosť prijatých e-mailov).
Dotazník nebol zaslaný tým mestám a obciam, ktoré nemali zverejnené mailové adresy, a mestským
častiam hlavného mesta Bratislavy a Košíc. Týmto mestám sme zaslali len kontaktný e-mail na magistrát
v súvislosti s ich zodpovednosťou a stanovením pravidiel pre nakladanie s odpadom na území mesta.
Na otázku, či je v meste, resp. obci organizovaný zber komunálneho odpadu, nám občania viac ako 96
% miest a obcí odpovedali, že sa separovaný zber u nich organizuje. Len necelé 4 % miest a obcí nemá
tento systém zavedený (ako to vyplýva z tabuľky 1).
Podľa odpovedí respondentov - zástupcov samosprávy je separovaný zber organizovaný v takmer 99 %
miest a obcí a túto zákonnú povinnosť si neplní takmer 1,5 % samospráv.
V rámci identifikovania jednotlivých zložiek komunálneho dopadu, ktoré separujú občania a jednotlivé
samosprávy, sme pri vzájomnom porovnaní zistili údaje, ktoré sú zachytené v tabuľke 2.
Pozitívne môžeme hodnotiť, že najviac respondentov zastupujúcich obce (mesta) uviedlo, že v ich obci
je zavedený separovaný zber plastov a skla. Relatívne rozšírený je aj zber papiera.
Napriek vytvoreným možnostiam separovania komunálneho odpadu v mestách a obciach je zapojenosť
občanov do separácie jednotlivých zložiek KO pomerne nízka. Pri vhodne vytvorených podmienkach je
najväčšia zapojenosť občanov hlavne pri separácií plastov a skla.
Naopak, najhoršie výsledky v zapojenosti občanov do separovania KO boli dosiahnuté v prípade
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kovov a predovšetkým nebezpečného odpadu.
Pri zisťovaní poplatku za vývoz KO na osobu boli zistené výsledky, ktoré sú obsahom tabuľky 3.
Vnímanie výšky poplatku mohli respondenti vyjadriť nielen číselne, ale aj slovne. Získané odpovede sú

spracované v tabuľke 4.
Na základe vyhodnotenia tejto otázky môžeme konštatovať, že 60 % občanov a 57 % zástupcov
samosprávy považuje poplatok za vývoz komunálneho odpadu za primeraný. Za vysoký ho považuje 37
% respondentov - občanov, ale len necelé 4 % zástupcov miest a obcí. Naopak, ako nízku vnímajú
výšku poplatku necelé 3 % respondentov - občanov, ale až 39 % respondentov zastupujúcich jednotlivé
samosprávy. V ďalšej časti sme na základe odpovedí občanov a zástupcov samospráv zisťovali, či sú
občania miest a obcí dostatočne motivovaní k separovanému zberu. V názore na motiváciu k
separovaniu komunálneho odpadu sme zistili najväčšiu disproporciu pri kladnom postoji. K tomuto
postoju sa prikláňalo až 47 % predstaviteľov samospráv, ale na druhej strane len 13 % občanov
potvrdilo, že sú dostatočne motivovaní k separovaniu. Motiváciu k separovaniu KO nepovažuje za
dostatočnú takmer 34 % zástupcov samospráv a viac ako 48 % respondentov občanov. Viac ako 38 %
respondentov - občanov a takmer 20 % zástupcov samospráv nevedelo posúdiť existujúci stav motivácie
občanov k separovaniu komunálneho odpadu. Pri zisťovaní faktorov, ktoré by zvýšili motiváciu občanov
k separácii odpadov, respondenti uviedli tieto najčastejšie odpovede:
- zníženie poplatku za odvoz odpadov, bonusy vo forme zliav v obchode, knižnici, MHD,
- masívna propagácia separovaného zberu ( akcie, prednášky, bilboardy, média...),
- dostatočné množstvo kontajnerov a vriec na separovaný odpad pre občanov,
- častejší vývoz separovaného odpadu,
- zodpovednejší prístup pracovníkov verejnoprospešných služieb,
- bezplatné poskytovanie vriec na separovaný odpad občanom,
- nízke ceny výrobkov zo separovaného odpadu.
S mnohými motivačnými faktormi sa stotožnili aj respondenti zastupujúci samosprávy, keď sa až 70 %
sa vyjadrilo, že najvhodnejšia je finančná motivácia vo forme nižšieho poplatku pre tých, ktorí separujú.
Až 38 % respondentov považuje za dôležitú kontrolu dodržiavania platných VZN o odpadoch, a to
vrátane udeľovania pokút za ich porušovanie. Ako významný motivačný faktor sa javí aj lepšia
propagácia napr. prostredníctvom miestneho rozhlasu, televízie a letákov, čo uviedlo 18 %
respondentov, ako aj prednášky a osvetová činnosť, ktoré považuje za dôležité 16 % respondentov.
Veríme, že prezentované výsledky pomôžu pri úprave systému nakladania s odpadmi a prijímaní
motivačných opatrení, ktoré by prispeli k zlepšeniu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom s
cieľom zvýšiť podiel materiálneho zhodnocovania tohto odpadu.
Tabuľka 1: Organizovanie separovaného zberu
Dotazník Odpovede uvedené v dotazníku
áno nie spolu
Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna
početnosť Relatívna početnosť
Občania 458 96,42 % 17 3,58% 475 100,00%
Samospráva 543 98,55% 8 1,45% 551 100,00%
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov a samospráv
* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice,
Tel: 055 - 7223111, e-mail: michal.stricik@ euke.sk
Tabuľka 2: Vzájomné porovnanie separovaných komodít
Komodita Občania Samospráva
Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna početnosť Relatívna početnosť
Papier 307 74,70% 511 92,74%
Sklo 333 81,02% 544 98,73%
Plasty 374 91,00% 545 98,91 %
Kovy 165 40,15% 367 66,61 %
BRKO 72 17,52 % 195 35,39%
Elektrozariadenia UN UN 483 87,66 %
Nebezpečný odpad 93 22,63% 366 66,42 %
Iné 8 1,94% 134 24,32%
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov a samospráv
Graf 1: Separované komodity Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov
a samospráv
Tabuľka 3: Porovnanie cenového vnímania výšky poplatku za KO občanmi s údajmi z miest a obcí

Dotazník Výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu v eur/rok-1
mesto obec priemer
Občania 28,13 16,02 22,09
Samospráva 17,49 10,69 11,31
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov a samospráv
Tabuľka 4: Subjektívne vnímanie výšky poplatku za vývoz KO
Dotazník Výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu
vysoká primeraná nízka
Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna
početnosť Relatívna početnosť
Občania 100 37,04% 162 60,00 % 8 3,96 %
Samospráva 21 3,81 % 314 56,99% 216 39,20%
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov a samospráv
Graf 2: Vnímanie výšky poplatku za vývoz KO občanmi a samosprávou
Zdroj - Dotazníkový prieskum občanov a dotazníkový prieskum samosprávy
Tabuľka 5: Motivácia k separovanému zberu KO z pohľadu občanov a samospráv
Dotazník Motivácia občanov k separovaniu komunálneho odpadu
áno nie neviem posúdiť
Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna početnosť Relatívna početnosť Absolútna
početnosť Relatívna početnosť
občania 62 13,05% 230 48,42 % 183 38,53%
samospráva 257 46,64% 185 33,58 % 109 19,78%
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu občanov a samospráv
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30. Ďurišová prestúpila z Pezinka do Paneurópy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rimavskosobotské ECHO; 11/11/2014; 11/2014; s.: 10; ŠPORT INZERCIA; JÚLIUS GEĽO]
Odchovankyňa VK Iskra Hnúšťa je stále v najvyššej súťaži
Tretím pôsobiskom Petry Ďurišovej v kariére sa stala Paneurópa Bratislava. S volejbalom začínala v
Hnúšti a pokračovala v Pezinku. Anabázu vo VTC jej bude pripomínať bronz.
JÚLIUS GEĽO
HNÚŠŤA. Odchovankyňa VK Iskra Hnúšťa Petra Ďurišová zmenila klub. Zostala však vo volejbalovej
extralige žien. Dres VTC Pezinok vymenila za VŠK Paneurópa Bratislava. "Cítila som, že je čas na
zmenu. Keďže som v Pezinku veľa príležitostí nedostávala, využila som šancu, ktorá sa mi naskytla,"
hovorí dvadsaťjedenročná Ďurišová. V Pezinku strávila dve sezóny. V tej prvej hrávala prvú juniorskú
ligu Západ a pripísala si na konto už aj štarty v najvyššej súťaži žien. Vlani si vybojovali Pezinčanky v
extralige bronzové medaily, bola súčasťou tohto tímu. Letnú prípravu odštartovala Petra ešte vo VTC,
ale potom prešla do Panuerópy. "Tá bronzová medaila je stále to najcennejšie, čo som kedy v športe
dosiahla. Dúfam, že v Paneurópe sa nám podarí zaznamenať rovnaký alebo možno aj väčší úspech.
Predstavitelia klubov sa napokon dohodli na mojom prestupe. Bolo to tak výhodnejšie najmä pre mňa,"
uviedla študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodala, že spoluhráčky ju prijali viac než
dobre. "Je to pre mňa nový začiatok. So všetkými si rozumiem. Som tu spokojná. Od pôsobenia v
Paneurópe si sľubujem asi len jediné, a to konečne si viac zahrať." Trénerom VŠK sa pred touto
sezónou stal ostrieľaný Igor Prieložný. "Potvrdzujem, že je odborníkom. Je to veľký pohoďák a srdciar,
môžeme s ním veľa dosiahnuť. Dúfam, že sa v ňom nesklamem, ale teraz mám z neho naozaj veľmi
dobrý pocit. Tréningy sú často náročné, ale už sme si pomaly na to zvykli. Každý jeden sa líši od toho
druhého," vyjadrila sa univerzálna hráčka Ďurišová.
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31. PO VOĽBÁCH - KAM A AKO PÔJDE UKRAJINA?
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 12/11/2014; 39/2014,40/2014; s.: 4; KOMENTÁRE
DOMOV ZAHRANIČIE; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
FRANTIŠEK ŠKVRNDA
Nejasnosti okolo bližšej i vzdialenejšej budúcnosti Ukrajiny zostávajú aj po parlamentných voľbách.
Vyhrali v nich proeurópske (prozápadné) sily. Po krátkych ťahaniciach sa očakáva zostavenie vlády, v
ktorej by mal dominovať proprezidentský Blok P. Porošenka. Novú vládu čaká ťažká úloha najmä v
sociálno-ekonomickej oblasti - tohtoročná zima môže byť pre Ukrajinu fatálny problém, a to nielen pre
plyn, o ktorom, zdá sa, došlo už k dohode. Peniaze chýbajú všade a ťažko pochopiť, že v štáte, ktorý sa
nachádza na pokraji bankrotu, sa stále ráta s vynakladaním veľkých súm na antiteroristickú operáciu.
Skúsme sa pozrieť na voľby cez prizmu politickej či parlamentnej matematiky. V čase písania komentára
oficiálne výsledky ústredná volebná komisia zatiaľ nevydala, pričom bola ešte v hre možnosť
opätovného prepočítavania hlasov v niektorých obvodoch. Budeme sa opierať o neoficiálne výsledky po
prerátaní už vyše 99 % odovzdaných hlasov. Ukrajinský parlament - Najvyššia rada - má mať podľa
ústavy 450 poslancov. Z nich je polovica volená na základe celoštátnych listín politických strán, pričom
kvórum je tak ako na Slovensku 5 %. Druhá polovica sa volí v jednomandátových obvodoch. V novom
parlamente zostane neobsadených až 27 miest (ide zrejme o 10 na Kryme, 9 v Doneckej, 6 v Luhanskej
oblasti a 2 v Sevastopole, ktorý mal zvláštny štatút). Na Ukrajine je zaregistrovaných 229 politických
strán a hnutí. Voliči si mohli vybrať z 29 celoštátnych listín strán a hnutí, resp. z nich vytvorených blokov.
Kvórum prekročilo len šesť (Národný front, Blok P. Porošenka, Svojpomoc, Opozičný blok, Radikálna
strana a Vlasť). Došlo vlastne iba k jednému prekvapeniu - že Blok P. Porošenka nevyhral, ako sa to
očakávalo v prieskumoch. Nízky počet hlasov pre nacionalistov a extrémistov sa predpokladal, ale
smutní sú najmä stúpenci Slobody (všeukrajinského združenia vedeného O. Ťahnybokom, jedným z
hlavných organizátorov nepokojov). V parlamente (Najvyššej rade) bude však štatisticky v tejto časti
zastúpených len asi 77,5% voličov, ktorí odovzdali svoje hlasy. Ak zohľadníme, že na voľbách sa
zúčastnilo 52,42 % oprávnených voličov, ide teda o vyjadrenie názoru (vôle) necelých 41 % ukrajinského
obyvateľstva, ktoré má hlasovacie právo. Ak aj od tohto odrátame odhadom tak 2 - 3 milióny osôb, ktoré
nevolili na Kryme a v Doneckej a Luhanskej oblasti, tento ukazovateľ neprekročí 46% vyjadrenej vôle
voličov. Situácia v jednomandátových obvodoch je však značne neprehľadná. V Najvyššej rade bude
zasadať 96 nezávislých poslancov, z ktorých takmer dve tretiny boli alebo stále sú v spojení so Stranou
regiónov, ktorá nezostavila celoštátnu kandidátku. Medzi nezávislými poslancami sú aj viacerí, ktorí sú
napojení na oligarchov či sami patria medzi nich. Ide napríklad o S. Tarutu. Blok P. Porošenka získal v
týchto obvodoch 69 kresiel, čím sa stal so 132 poslancami najsilnejšou frakciou. Národný front získal len
18 miest, čo ho odsunulo podľa počtu poslancov (82) na druhé miesto v novom parlamente. Sloboda
vyhrala v šiestich obvodoch, čo zďaleka nenahradí neúspech celoštátnej kandidátky. Ďalšie strany celkom šesť (vrátane už štyroch spomenutých, ktoré získali mandáty na celoštátnych kandidátkach) majú už len po jednom či dvoch poslancoch. A ešte dve zaujímavosti: zo 6 kresiel v Zakarpatskej oblasti
tri získali bratia Balogovci a štvrté ich bratanec. V novom parlamente nebude zastúpený ani jeden
komunistický poslanec. Parlament zostane, tak ako to je typické pre samostatnú Ukrajinu, rozdrobený,
ťažko vypočíťateľný, plný priestoru na intrigy a politické hry. Iste politicky, právne i mravne je lepšie, keď
sa vláda dostane k moci takýmto spôsobom ako nejakým vojenským alebo parlamentným pučom.
Napriek všetkým výhradám je nový parlament formálne legitímny, ale otázku jeho nízkeho potenciálu pri
riešení problémov to neodstránilo. Ide o déjá vu - názvy niektorých blokov a strán sú síce nové, ale
mnoho poslancov z minulosti je tam znovu. Vážnym problémom zostáva, do akej miery bude pokračovať
vonkajšie zasahovanie zo Západu do vývoja na Ukrajine a do akej miery nová ukrajinská parlamentná a
vládna moc bude chcieť a mať aj schopnosti riešiť problémy štátu a jeho obyvateľov vlastnými silami a
nespoliehať sa na pomoc zvonku. Okrem nepredvídateľnosti ekonomického vývoja vznikajú aj dve ďalšie
otázky. Prvá spočíva v tom, či a ako bude pokračovať občianska vojna a boje na východe Ukrajiny, čo,
žiaľ, stále hrozí. Druhá súvisí s tým, či Ukrajina bude inklinovať viac k USA alebo k EÚ. Treba však
dodať, že nie je vylúčený ani scenár, že zo sklamania po dlhšom čase môže dôjsť k odklonu od nich.
Napokon, nemožno obísť ani názory, že ide o akúsi prechodnú moc. Šance na prežitie sa jej dávajú
maximálne na dva - dva a pol roka.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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32. Po voľbách – kam a ako pôjde Ukrajina?
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 13/11/2014; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Nejasnosti okolo bližšej i vzdialenejšej budúcnosti Ukrajiny zostávajú aj po parlamentných voľbách.
Vyhrali v nich proeurópske (prozápadné) sily. Po krátkych ťahaniciach sa očakáva zostavenie vlády, v
ktorej by mal dominovať proprezidentský Blok P. Porošenka.

Novú vládu čaká ťažká úloha najmä v sociálno-ekonomickej oblasti – tohtoročná zima môže byť pre
Ukrajinu fatálny problém, a to nielen pre plyn, o ktorom, zdá sa, došlo už k dohode. Peniaze chýbajú
všade a ťažko pochopiť, že v štáte, ktorý sa nachádza na pokraji bankrotu, sa stále počíta s
vynakladaním veľkých súm na antiteroristickú operáciu.
Skúsme prejsť údaje o výsledkoch volieb prizmou politickej či parlamentnej matematiky. V čase písania
komentára oficiálne výsledky Ústredná volebná komisia zatiaľ nevydala, pričom bola ešte v hre možnosť
opätovného prepočítavania hlasov v niektorých obvodoch. Budeme sa opierať o neoficiálne výsledky po
prepočítaní už vyše 99 % odovzdaných hlasov.
Ukrajinský parlament Najvyššia rada – má mať podľa ústavy 450 poslancov. Z nich je polovica volená na
základe celoštátnych listín politických strán, pričom kvórum je tak, ako na Slovensku 5 %. Druhá
polovica sa volí v jednomandátových obvodoch. V novom parlamente zostane neobsadených až 27
miest (ide zrejme o 10 na Kryme, 9 v Doneckej, 6 v Luhanskej oblasti a 2 v Sevastopole, ktorý mal
zvláštny štatút).
Na Ukrajine je zaregistrovaných 229 politických strán a hnutí. Voliči si mohli vybrať z 29 celoštátnych
listín strán a hnutí, resp. z nich vytvorených blokov. Kvórum prekročilo len šesť (Národný front, Blok P.
Porošenka, Svojpomoc, Opozičný blok, Radikálna strana a Vlasť). Došlo vlastne len k jednému
prekvapeniu – že Blok P. Porošenka nevyhral, ako sa to očakávalo v prieskumoch. Nízky počet hlasov
pre nacionalistov a extrémistov sa predpokladal, ale smutní sú najmä stúpenci Slobody (všeukrajinského
združenia vedeného O. Ťahnybokom, jedným z hlavných organizátorov nepokojov).
V parlamente (Najvyššej rade) bude však štatisticky v tejto časti zastúpených len asi 77,5 % voličov,
ktorí odovzdali svoje hlasy. Ak zohľadníme, že na voľbách sa zúčastnilo 52,42 % oprávnených voličov,
ide teda o vyjadrenie názoru (vôle) necelých 41 % ukrajinského obyvateľstva, ktoré má hlasovacie
právo. Ak aj od tohto odpočítame odhadom tak 2 – 3 milióny osôb, ktoré nevolili na Kryme a v Doneckej
a Luhanskej oblasti, ani tak tento ukazovateľ neprekročí 46 % vyjadrenej vôle voličov.
Situácia v jednomandátových obvodoch je však značne neprehľadná. V Najvyššej rade bude zasadať 96
nezávislých poslancov, z ktorých takmer dve tretiny boli alebo stále sú v spojení so Stranou regiónov,
ktorá nezostavila celoštátnu kandidátku. Medzi nezávislými poslancami sú aj viacerí, ktorí sú napojení
na oligarchov, či sami patria medzi nich. Ide napr. o S. Tarutu.
Blok P. Porošenka získal v týchto obvodoch 69 kresiel, čím sa stal so 132 poslancami najsilnejšou
frakciou. Národný front získal len 18 miest, čo ho odsunulo podľa počtu poslancov (82) na druhé miesto
v novom parlamente. Sloboda vyhrala v šiestich obvodoch, čo zďaleka nenahradí neúspech celoštátnej
kandidátky.
Ďalšie strany – celkom šesť (vrátane už štyroch spomenutých, ktoré získali mandáty na celoštátnych
kandidátkach) – majú už len po jednom či dvoch poslancoch. A ešte dve zaujímavosti. Zo 6 kresiel v
Zakarpatskej oblasti tri získali bratia Balogovci a štvrté ich bratranec. V novom parlamente nebude
zastúpený ani jeden komunistický poslanec.
Parlament zostane tak, ako to je typické pre samostatnú Ukrajinu, rozdrobený, ťažko vypočítateľný, plný
priestoru pre intrigy a politické hry. Iste politicky, právne i mravne je lepšie, keď sa vláda dostane k moci
takýmto spôsobom než nejakým vojenským alebo parlamentným pučom. Napriek všetkým výhradám je
nový parlament formálne legitímny, ale otázku jeho nízkeho potenciálu pri riešení problémov to nerieši.
Ide o déj vu – názvy niektorých blokov a strán sú síce nové, ale mnoho poslancov z minulosti je tam
znovu.
Vážnym problémom zostáva do akej miery bude pokračovať vonkajšie zasahovanie – zo Západu – do
vývoja na Ukrajine a do akej miery nová ukrajinská parlamentná a vládna moc bude chcieť a mať aj
schopnosti riešiť problémy štátu a jeho obyvateľov vlastnými silami a nespoliehať sa na pomoc zvonku.
Okrem nepredvídateľnosti ekonomického vývoja vznikajú aj dve ďalšie otázky. Prvá spočíva v tom, či a
ako bude pokračovať občianska vojna a boje na východe Ukrajiny, čo žiaľ stále hrozí. Druhá súvisí s
tým, či Ukrajina bude inklinovať viac k USA alebo k EÚ. Treba však dodať, že nie je vylúčený ani scenár,
že zo sklamania po dlhšom čase môže dôjsť k odklonu od nich. Napokon nemožno obísť ani názory, že
ide o akúsi prechodnú moc. Šance na prežitie sa jej dávajú maximálne na dva – dva a pol roka.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Vyšlo v Literárnom týždenníku 39 – 40/2014
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33. Chyba nežnej revolúcie? Že bola nežná
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/11/2014; 219/2014; s.: 10,11; november story; Petra Jamrichová]
FINANČNÍK, KTORÝ USPEL PO REVOLÚCII | Biznismen Pavol Krúpa využil zmeny na rozbeh vlastnej
spoločnosti.
Keď padol komunistický režim, bol v maturitnom ročníku. Na obdobie boja za slobodu spomína s
nostalgiou v hlase - bol jedným z tých študentov, ktorí vyzvali celú školu demonštrovať. "Bude sloboda a
bude nám lepšie. Toto bolo nielen moje krédo, ale azda všetkých Slovákov, ktorí chceli prevrat. Odrastal
som na vysielačkách Hlas Ameriky a Slobodná Európa, tak som tušil, čo sa za železnou oponou
schováva. Vedel som, prečo štrngám kľúčmi," vraví známy slovenský biznismen Pavol Krúpa, majiteľ
investičnej skupiny Arca Capital.
Mnohí Slováci, predovšetkým zo staršej generácie, no nielen tí, tvrdia, že by radi vrátili komunizmus. Že
ľuďom vtedy bolo lepšie...
Ten, kto tvrdí, že mu počas totality bolo lepšie, asi mu lepšie naozaj bolo. Pred revolúciou mal také
podmienky na život, ktoré mu jednoducho vyhovovali. S nenávisťou voči kapitalizmu som sa stretol aj ja,
prevažuje u dôchodcov...
Je to logické. Ide o skupinu ľudí, ktorá najviac utrpela pri transformácií ekonomiky.
Veď to. Väčšina z nich žije od dôchodku do dôchodku, každý deň úpenlivo rozmýšľa nad tým, či si môže
kúpiť lieky alebo napríklad potraviny. Dôchodca v ruke obráti každé euro aj desaťkrát, kým ho pustí.
Pravdou je, že k dôchodcom sa spoločnosť zachovala veľmi nekorektne a macošsky. Túto časť
obyvateľstva zanedbali všetky postkomunistické krajiny. Sú to ľudia, ktorí počas svojho aktívneho života
niečo budovali a tvorili hodnoty, ktoré neskôr niekto lacno sprivatizoval a zbohatol na tom.
Tesne pred revolúciou ste boli študentom. Mali ste aj džínsy z Tuzexu?
Mal, ale keďže mi rodičia peniaze nedávali, musel som si na ne zarobiť sám. Keď som mal nejakých 13
či 14 rokov, na čiernom trhu som menil podstatne výhodnejšie československé koruny za zloté. Potom to
už bolo jednoduché - za vymenené peniaze som v Poľsku kupoval veci, ktoré som potom na Slovensku
v zisku predával. A tak som si zarobil na svoje prvé džínsy.
Takže ste vlastne boli vekslákom i vy?
Vlastne áno, ale bol som takým socialistickým vekslákom (smiech). Nemenil som totiž československé
koruny za bony (legendárne platidlo, ktorým ako jediným sa dalo platiť v Tuzexe. Vlastnilo ho len pár
vyvolených a tým ostatným ho predávali za podstatne drahšie veksláci (pozn. red.), ale koruny za zloté.
Chodil som nakupovať aj do Maďarska, tam boli lacné krémy či športová obuv a športové potreby.
Aké marže ste si na tovar dávali?
To si už veľmi nepamätám, no nebol som zdierač. Viem, že som si niečo privyrobil aj cez kamarátovho
otca. On bol kamionista a predával mi dovezené videokazety. Jeho cena bola 80 korún, ja som ich
predával za 110.
Pád režimu ste prežili ako maturant. Ako si na to spomínate?
To je pravda, pred 25 rokmi som to bol ja, kto vyviedol celú strednú priemyselnú školu strojnícku pred
budovu a všetkých som motivoval, aby sme šli demonštrovať a bojovať za slobodu. Vtedajšie vedenie
školy sa mi dokonca vyhrážalo, že mi to na maturite spočíta. A viete o tom, že som bol aj v tajných
kresťanských spolkoch?
To som nevedela. V takýchto spolkoch ste nevedeli, kto vás kedy môže udať tajným. Sledovala vás či
vašu rodinu ŠtB?
Poviem to takto - môj brat bol prokurátor, ktorý v roku 1987 alebo 1988 odmietol vstup do komunistickej
strany, ja som zas desať rokov miništroval. Na nejakom zozname ľudí, ktorí by mali byť sledovaní, sme
figurovať mohli, no ani raz nás nikto priamo nenavštívil.
Kedy ste si uvedomili, že chcete byť biznismenom - že nechcete pre niekoho pracovať, ale vy budete
zamestnávať ľudí?
U mňa nenastal taký moment, že by som sa jedného dňa prebral a povedal si, ja budem pracovať akurát
tak na seba a pre seba. V porevolučnom období, keď som ťažko manuálne robil na jednej stavbe, som si

uvedomil, že robiť rukami nebudem a nechcem. Začal som rozmýšľať, ako využijem svoje "kšeftovacie"
schopnosti. Objavil som čaro výpredajov, ktoré v tom období štartovali v Rakúsku. Tak som u našich
susedov nakúpil na jar napríklad zimné bundy, odložil som si ich, aby som tento tovar potom u nás
počas sezóny predal za pôvodné ceny. Na Slovensku po roku 1989 výpredaje neexistovali. Neskôr ma
očarili finančné služby. S mojím obchodným partnerom a kamarátom Petrom Krištofovičom sme začali
predávať životné poistenia. To mi dalo základy finančnej gramotnosti a naučilo ma to tiež manažovať
ľudí. Neskôr sme sa začali zaoberať prvou vlnou kupónovej privatizácie, v ktorej sme skupovali akcie.
A práve to je obdobie, keď sa k majetku dostali najmä vyvolení. O týchto časoch sa dá povedať, že štart
bol pre všetkých rovnaký, no len vyvolení vedeli, kde je štartovacia čiara.
Keby ma zastihla kupónka o niečo neskôr, viac by som využil príležitosti, ktoré ponúkla. Pravdou však je,
že boli ľudia, ktorí mali kontakty a patrične to využili, no využili ju aj tí, čo známosti nemali, no vedeli sa
obracať.
Vy ste kontakty mali?
To áno, no všetko som si vydrel sám. Pokiaľ som pochopil, že je lepšie balíky s akciami kumulovať ako
len pre niekoho ich spracúvať, tak tí druhí boli už dávno inde.
Vráťme sa ešte k novembru 1989. Bojovalo sa za slobodu slova, pohybu, podnikania. Za čo najviac ste
bojovali vy?
Bude sloboda a bude nám lepšie. Toto bolo nielen moje krédo, ale azda všetkých Slovákov, ktorí chceli
prevrat. Odrastal som na vysielačkách Hlas Ameriky a Slobodná Európa, tak som tušil, čo sa za
železnou oponou schováva. Vedel som, prečo štrngám kľúčmi, hoci som netušil, ako to celé dopadne a
že možno neskôr z toho budem mať problémy. Na námestí som bol každý deň.
A ste spokojný s tým, kam sa Slovensko posunulo?
Áno, keď si odmyslím temné mečiarovské obdobie. Dnes sme sa ako krajina a ľudia poučili z vlastných
chýb, ktoré sme spravili a podľa mňa sme na tom v našej histórii celkovo najlepšie.
Aj keď je reč o korupcii?
Viete čo, áno. Korupcia nie je len na Slovensku. V rovnakom, niekde možno miernejšom, inde v ešte
horšom stave, je aj v iných krajinách. Aj v Spojených štátoch či v západnej Európe. Korupcia sama
osebe problém nie je, problém je v politikoch. Vysvetlím to. Keby boli politici a funkcionári čestní, nebrali
a nečakali by úplatky, korupcia by tu priestor nemala. Musím však povedať, že nežná revolúcia mala
jednu zásadnú chybu. Že bola nežná.
Ako to myslíte?
K tým, ktorí mali byť po páde totality tvrdo potrestaní, tak sme k nim pristupovali veľmi nežne.
Ide o zarytých komunistov? Povedzme si na rovinu, dnes mnohí sedia vo vláde.
Hovorím o pohlavároch, ktorí desiatky rokov robili problémy, udávali, prenasledovali. Voči nim sme boli
zbytočne nežní. A to sa následne prenieslo do celej spoločnosti aj historicky. Mám na mysli to, že keď
politik nedodrží zákon, nevieme ho dnes odsúdiť a potrestať.
Petra Jamrichová
"Za vymenené peniaze som v Poľsku kupoval veci, ktoré som u nás v zisku predával. Zarobil som si aj
na džínsy."
"V porevolučnom období som si uvedomil, že robiť rukami nebudem a nechcem. Tak som začal
rozmýšľať, ako využijem svoje "kšeftovacie" schopnosti."
Kto je Pavol Krúpa
Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Ešte na vysokej škole si zarábal predajom finančných
a poisťovacích produktov. V 90. rokoch skupoval akcie firiem, figuroval aj v spoločnosti All Finance
Services. Z nej v roku 2003 vznikla spoločnosť Arca Capital, v ktorej má Pavol Krúpa väčšinový podiel.
Pôsobí vo viacerých firmách na Slovensku, v Česku a na Ukrajine..
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34. V. Klaus očakával, že naša spoločnosť bude po revolúcii slobodnejšia
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 14/11/2014; TASR]
Bývalá hlava ČR je presvedčená, že 25. výročie Nežnej revolúcie by nemali Slováci a Česi len pasívne
sláviť a nostalgicky na ňu spomínať.
Z prednášky exprezidenta Českej republiky Václava Klausa (na snímke) na tému 25 rokov od pádu
komunizmu. Podujatie sa uskutočnilo v Aule Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave 14. novembra
2014. Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 14. novembra (TASR) – Nie je možné porovnávať súčasnú situáciu so stavom pred 25 rokmi,
iba vtedajšie očakávania s dnešnou realitou.
Uviedol to dnes bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus v rámci prednášky o 25 rokoch od pádu
komunizmu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od zásadnej systémovej zmeny v roku
1989 podľa vlastných slov očakával viac slobody.
"Priznám sa, že teraz prežívam medzeru medzi očakávaniami a realitou. Myslel som si, že naša
spoločnosť, nielen ekonomika, bude slobodnejšia, že tam bude menej štátu, pletenia sa do našich
životov, ako to vidíme dnes," zdôvodnil Klaus.
Galéria: Václav Klaus: 25 rokov od pádu komunizmu
Z prednášky exprezidenta Českej republiky Václava Klausa (na snímke) na tému 25 rokov od pádu
komunizmu. Podujatie sa uskutočnilo v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave 14. novembra 2014.
Foto: TASR/Michal Svítok
Česi a Slováci by nemali len pasívne sláviť
Bývalá hlava ČR je presvedčená, že 25. výročie Nežnej revolúcie by nemali Slováci a Česi len pasívne
sláviť a nostalgicky na ňu spomínať. "Mali by sme brániť zabúdaniu a cítiť povinnosť vzpierať sa stále sa
opakujúcim dezinterpretáciám tohto unikátneho obdobia, ktoré majú dobový politický kontext," vyzval.
Klaus považuje za potrebné analyzovať obdobie pred pádom komunizmu, bez pochopenia ktorého podľa
neho nie je možné vysvetliť, prečo sa komunizmus skončil tak relatívne jednoducho a pokojne, bez toho,
aby sa bránil. "Komunizmus sa rozpadol, nebol porazený. V tej záverečnej fáze bol už len prázdna
škrupina a čakalo sa na poslednú kvapku, ktorá povedie k jeho koncu," povedal.
Česi majú dodnes tendenciu pliesť si voľnosť so slobodou
Zároveň sa domnieva, že Česi majú dodnes tendenciu pliesť si voľnosť so slobodou a očakávať
prosperitu bez vlastného výkonu. "Ľudia chceli koniec komunizmu, slobodu a prosperitu, aké videli na
západe. Možno chceli viac voľnosť než slobodu v politickom zmysle slova. A tiež neviem, či vedeli, že
prosperita bez práce a vlastného cieľavedomého úsilia nie je možná," konštatoval exprezident.
Ako dodal, ČR sa po radikálnej a razantnej liberalizačnej a deregulačnej fáze na začiatku dostáva do
fázy novej regulácie. Pripomenul, že krajina sa pokúsila o tzv. českú cestu. "To nebol žiadny
nacionalizmus, ale pokus nestratiť sa vo svete, neurýchľovať prijímanie zahraničných štandardov bez
vytvorenia patričných ekonomických podmienok," zdôraznil Klaus s tým, že sa to stretlo so silným
odporom zvnútra i zvonka.
Táto cesta však podľa neho začala v Česku zlyhávať. Ideové strety a politické súboje vystriedali osobné
nepriateľstvá a rastúca sila nových, údajne nepolitických strán. "Patrí k tomu aj nepretržité nastoľovanie
náhradných tém, najmä falošného moralizovania, ktorého vyvrcholením je bezprecedentná hra o
korupciu," zhodnotil. "Nesmierne silne pôsobí vplyv Európskej únie a ideologického europeizmu,
presadzujúceho zdieľanú suverenitu a likvidujúceho demokraciu," uzavrel.
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35. Silný vplyv EÚ a ideologického europeizmu podľa bývalého českého prezidenta
Klausa likviduje demokraciu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 14/11/2014; Správy]
Peter Kolárik, moderátor: "Bývalý český prezident Václav Klaus v rámci prednášky o 25 rokoch od pádu
komunizmu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave povedal, že nie je možné porovnávať

súčasnú situáciu so stavom pred 25 rokmi, iba vtedajšie očakávania s dnešnou realitou. Dodal, že od
zásadnej systémovej zmeny v roku 1989 očakával viac a myslel si, že spoločnosť bude slobodnejšia, a
že štát bude menej zasahovať do životov svojich občanov. V tejto súvislosti upozornil, že európske štáty
sa dostávajú do fázy novej regulácie. Silný vplyv Európskej únie a ideologického europeizmu podľa neho
likviduje demokraciu."
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36. Profesor Václav Klaus o komunizme
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 14/11/2014; Noviny o 12:00; z domova; Anton Adamčík]
Dana Strculová, moderátorka: "Václav Klaus si užíva svoj exprezidentský dôchodok písaním kníh a
prednáškami. Dnes napríklad prednášal študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave na aktuálnu
tému - dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu. Mal plnú aulu a presne tak, ako ho poznáme, aj tentoraz
sršal vtipom a štipľavými poznámkami, samozrejme, aj na adresu Európskej únie."
Anton Adamčík, redaktor: "Český exprezident Václav Klaus bol predstavený v tejto aule študentom ako
profesor Václav Klaus. Ihneď v úvode na adresu študentov zavtipkoval, že z celého jeho životopisu ich
najviac zaujali jeho športové aktivity. Jadrom jeho prednášky bolo dvadsaťpäť rokov od pádu
komunizmu. Tvrdí, že komunizmus nikto neporazil, že ho ani nebolo potrebné. Komunizmus sa podľa
neho rozpadol sám. A teda aj akékoľvek konšpiračné teórie o riadenej revolúcii sú absolútnym
nezmyslom. Poznamenal, že ešte dnes si ľudia pletú voľnosť so slobodou a porovnávajú
neporovnateľné. Porovnávať vraj môžeme iba naše vtedajšie očakávania s realitou dneška. Aj tentoraz
sa dotkol tematiky Európskej únie. Je známy vyhláseniami, že Európsku úniu je potrebné zrušiť tak ako
komunizmus. Upozornil aj na to, že prvého novembra vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a málokto
si uvedomuje jej tragický dosah na obyvateľov Európy."

Späť na obsah

37. Profesor Václav Klaus o komunizme
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 14/11/2014; Noviny o 17:00; zo zahraničia; Anton Adamčík]
Mária Ölvedyová, moderátorka: "Václav Klaus si užíva svoj exprezidentský dôchodok písaním kníh a
prednáškami. Dnes napríklad prednášal študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Téma bola
aktuálna - dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu. Aj teraz sršal vtipom a štipľavými poznámkami,
samozrejme, aj na adresu Európskej únie."
Anton Adamčík, redaktor: "Český exprezident Václav Klaus bol predstavený v tejto aule študentom ako
profesor Václav Klaus. Ihneď v úvode na adresu študentov zavtipkoval, že z celého jeho životopisu ich
najviac zaujali jeho športové aktivity."
Václav Klaus, exprezident ČR: "Zdá sa, že tie ostatné veci sú v podstate irelevantné."
Anton Adamčík: "Jadrom jeho prednášky bolo dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu. Tvrdí, že
komunizmus nikto neporazil, že ho ani nebolo potrebné. Komunizmus sa podľa neho rozpadol sám. A
teda aj akékoľvek konšpiračné teórie o riadenej revolúcii sú absolútnym nezmyslom. Poznamenal, že
ešte dnes si ľudia pletú voľnosť so slobodou a porovnávajú neporovnateľné. Porovnávať vraj môžeme
iba naše vtedajšie očakávania s realitou dneška. Aj tentoraz sa dotkol tematiky Európskej únie. Je
známy vyhláseniami, že Európsku úniu je potrebné zrušiť tak ako komunizmus."
Václav Klaus: "Tú Európsku úniu nie je možné opravovať nejakými dielčími jednotlivými vecami, že ona
potrebuje skutočne zmenu, ak chcete, od podlahy."
Anton Adamčík: "Upozornil aj na to, že prvého novembra vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a
málokto si uvedomuje jej tragický dosah na obyvateľov Európy."
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38. Klaus: Komunizmus bola už len prázdna škrupinka
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 14/11/2014; Spravodajstvo; ČTK]
Česi si podľa bývalého českého prezidenta Václava Klausa priali pád komunizmu a prosperitu, už menej
vraj ale chceli k zvýšeniu životnej úrovne prispieť vlastnou prácou.

Bývalý český prezident Václav Klaus.
Autor: SITA, Jozef Jakubčo

Vyplynulo to z Klausovho prejavu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde vystúpil s prednáškou
venovanou 25. výročiu od pádu komunizmu. Klaus tiež vyhlásil, že v Česku dochádza k posilňovaniu
neštandardnej politiky.
"Ľudia vtedy chceli koniec komunizmu, chceli slobodu a prosperitu. Možno chceli viac voľnosť než
slobodu v politickom zmysle. Neviem, či k prosperite chceli prácu, výkon, svoje vlastné cieľavedomé
úsilie, respektíve či vedeli, že bez toho prosperita nie je možná. V Česku nás to pletenie si voľnosti so
slobodou a aj to očakávanie prosperity bez vlastného výkonu prenasleduje dodnes," tvrdí Klaus.
V Česku podľa neho dochádzalo a dochádza k posilňovaniu a k víťazstvu neštandardnej politiky, a to v
podobe zmiznutia ideových stretov a premeny politických súbojov na osobné nepriateľstvo. "Patrí k tomu
aj vznik a rastúca sila nových, údajne či zdanlivo nepolitických strán, vlastne nestrán," uviedol Klaus
pred študentmi bratislavskej univerzity, ktorá mu pred desiatimi rokmi udelila čestný doktorát.
Exprezident tiež uviedol, že komunistický režim v Československu sa v roku 1989 zrútil sám.
"Komunizmus sa rozpadol, nebol porazený, aj keď sa k tomu, že bol porazený, hocikto hlási.
Komunizmus v záverečnej fáze už bola len prázdna škrupina a čakalo sa na posledné ťuknutie, ktoré by
viedlo k jeho koncu," vyhlásil.
Počas prednášky bývalý český prezident poukázal aj na to, že politické zmeny po nežnej revolúcii boli
oveľa jednoduchšie než transformácia ekonomiky. "Politická transformácia vyžadovala jedinú vec, a to
uvoľniť vstup do politickej arény.
Ekonomická transformácia vyžadovala budovanie inštitúcií. Nebolo možné spoliehať sa, že vedľa starej
ekonomiky samovoľne a dostatočne rýchlo vyrastie nová," povedal český exprezident, ktorý bol
spoluautorom transformácie hospodárstva v Československu na začiatku 90. rokov.

Zdielať článok na Facebook
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39. Európania hĺbku krízy ešte nepocítili, varuje Klaus
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 15/11/2014; Silvia Takácsová]
BRATISLAVA - Bývalý český prezident Václav Klaus je známy aj ako makroekonóm. Nedávno vyhlásil
na adresu Európskej únie, že táto inštitúcia sa nedá reformovať, a preto je potrebné ju zrušiť, podobne
ako komunizmus.
Václav Klaus prednášal študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dotkol sa nielen témy
Europskej únie, ale aj spomienky na komunizmus.
"Povedal som, že Európsku úniu nie je možné opravovať dielčimi vecami, že ono to potrebuje zmenu
takpovediac ´od podlahy´," obhajoval svoje stanovisko Klaus.
Zrejme to, že je Únia nereformovateľná rovnako ako komunizmus, mu "ušlo".
"To prirovnanie je príliš pritiahnuté. Porovnávať Európsku úniu s komunizmom, v hocijakom kontexte, je
absolútne nepatričné," vysvetľuje historik a politológ Miroslav Kusý.
Padol sám
Slovenským študentom však exprezident neprednášal o Únii, ale hlavnou témou bolo dvadsaťpäť rokov
od pádu komunizmu. Klaus tvrdí, že komunizmus nikto neporazil, že to nebolo potrebné.
Komunizmus sa totiž rozpadol sám, čo vyvracia akékoľvek konšpiračné teórie o riadenej revolúcii
nejakou skupinou.

"Som si myslel, že ten komunizmus tak zdiskreditoval štát, že sa to už nikdy nezopakuje, ale mýlil som
sa," priznal bývalý prezident.
Klaus radí
Klaus sa svojich poslucháčov spýtal, či vedia, čo sa udialo 1. novembra 2014. Keďže študenti mlčali,
odpovedal za nich.
Do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva. Málokto si však podľa neho uvedomuje, aký bude mať dopad
na obyvateľov Európy. "Ľudia v Európskej únii ešte necítia hĺbku krízy," dodal.
"Netreba však rezignovať. Nenechajte sa zatlačiť do defenzívy," radí exprezident.
Autor Silvia Takácsová
Zdroj - noviny.sk, TV JOJ - Anton Adamčík
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40. Klaus: Po revolúcii som čakal väčšiu slobodu
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 14/11/2014; HNonline, Svet; TASR]
Nie je možné porovnávať súčasnú situáciu so stavom pred 25 rokmi, iba vtedajšie očakávania s
dnešnou realitou. Uviedol to dnes bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus v rámci prednášky o
25 rokoch od pádu komunizmu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od zásadnej systémovej
zmeny v roku 1989 podľa vlastných slov očakával viac slobody.
"Priznám sa, že teraz prežívam medzeru medzi očakávaniami a realitou. Myslel som si, že naša
spoločnosť, nielen ekonomika, bude slobodnejšia, že tam bude menej štátu, pletenia sa do našich
životov, ako to vidíme dnes," zdôvodnil Klaus.
Bývalá hlava ČR je presvedčená, že 25. výročie Nežnej revolúcie by nemali Slováci a Česi len pasívne
sláviť a nostalgicky na ňu spomínať. "Mali by sme brániť zabúdaniu a cítiť povinnosť vzpierať sa stále sa
opakujúcim dezinterpretáciám tohto unikátneho obdobia, ktoré majú dobový politický kontext," vyzval.
Klaus považuje za potrebné analyzovať obdobie pred pádom komunizmu, bez pochopenia ktorého podľa
neho nie je možné vysvetliť, prečo sa komunizmus skončil tak relatívne jednoducho a pokojne, bez toho,
aby sa bránil. "Komunizmus sa rozpadol, nebol porazený. V tej záverečnej fáze bol už len prázdna
škrupina a čakalo sa na poslednú kvapku, ktorá povedie k jeho koncu," povedal.
Zároveň sa domnieva, že Česi majú dodnes tendenciu pliesť si voľnosť so slobodou a očakávať
prosperitu bez vlastného výkonu. "Ľudia chceli koniec komunizmu, slobodu a prosperitu, aké videli na
západe. Možno chceli viac voľnosť než slobodu v politickom zmysle slova. A tiež neviem, či vedeli, že
prosperita bez práce a vlastného cieľavedomého úsilia nie je možná," konštatoval exprezident.
Ako dodal, ČR sa po radikálnej a razantnej liberalizačnej a deregulačnej fáze na začiatku dostáva do
fázy novej regulácie. Pripomenul, že krajina sa pokúsila o tzv. českú cestu. "To nebol žiadny
nacionalizmus, ale pokus nestratiť sa vo svete, neurýchľovať prijímanie zahraničných štandardov bez
vytvorenia patričných ekonomických podmienok," zdôraznil Klaus s tým, že sa to stretlo so silným
odporom zvnútra i zvonka.
Táto cesta však podľa neho začala v Česku zlyhávať. Ideové strety a politické súboje vystriedali osobné
nepriateľstvá a rastúca sila nových, údajne nepolitických strán. "Patrí k tomu aj nepretržité nastoľovanie
náhradných tém, najmä falošného moralizovania, ktorého vyvrcholením je bezprecedentná hra o
korupciu," zhodnotil. "Nesmierne silne pôsobí vplyv Európskej únie a ideologického europeizmu,
presadzujúceho zdieľanú suverenitu a likvidujúceho demokraciu," uzavrel.
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41. Václav Klaus - Komunizmus a EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 14/11/2014; Veľké noviny TV JOJ; z domova; Anton
Adamčík]

Ján Mečiar, moderátor: "Václav Klaus, bývalý prezident Českej republiky a známy makroekonóm
nedávno vyhlásil na adresu Európskej únie, že táto inštitúcia sa nedá reformovať a preto je potrebné ju
zrušiť podobne ako komunizmus."
Adriana Kmotríková, moderátorka: "Dnes Václav Klaus prednášal študentom Ekonomickej univerzity a
dotkol sa aj témy Európskej únie. Ale hlavnou bola téma - Dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu."
Ján Mečiar: "No a my sme sa ho spýtali, či si nemyslí, že takýmto prirovnaním predsa len trochu
prestrelil."
Anton Adamčík, redaktor: "Podobné slová o Európskej únii Václav Klaus zopakoval aj dnes. Po
prednáške v diskusii so študentmi Ekonomickej univerzity tu v Bratislave."
Václav Klaus, exprezident ČR (preklad z češtiny): "Ja som vravel niečo iného."
Anton Adamčík: "Takto sa bránil našej otázke, že či si nemyslí, že to s tým komunizmom predsa len
trochu prestrelil."
Václav Klaus: "Ja som vravel, že tú Európsku úniu nie je možné opravovať nejakými dielčimi jednotlivými
vecami, že ona potrebuje skutočne zmenu, ak chcete od podlahy."
Anton Adamčík: "No a k tomu dosť nešťastne ako príklad uviedol, že je nereformovateľná rovnako ako
bol aj komunizmus. Že prestrelil, si myslí aj expremiér Mikuláš Dzurinda a rovnako aj politológ Miroslav
Kusý."
Mikuláš Dzurinda, expremiér vlády SR: "Skúsenosť vyvracia slová pána exprezidenta Klausa. Slovenská
skúsenosť ukazuje, že dokážeme presadiť veci v Európe."
prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., historik a politológ: "Určite porovnávať Európsku úniu s komunizmom v
hocijakom kontexte je proste absolútne nepatričné."
Anton Adamčík: "Cieľom dnešnej prednášky Václava Klausa však nebola Európska únia, ale téma
dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu. Tvrdí, že komunizmus nikto neporazil. Že to nebolo ani potrebné.
Komunizmus sa podľa neho rozpadol sám, o zároveň vyvracia akékoľvek konšpiračné teórie o riadenej
revolúcii nejakou utajenou skupinou."
Václav Klaus: "Ja som myslel, že ten komunizmus tak zdiskreditoval tú úlohu štátu, že už niečo také sa
nemôže opakovať a v tom zmysle musím povedať, že som sa mýlil."
Anton Adamčík: "Napriek tomu varoval pred hádzaním flinty do žita."
Václav Klaus: "..."
Anton Adamčík: "Václav Klaus ale nehovoril iba vážne. Ihneď v úvode napríklad zavtipkoval na adresu
študentov."
Václav Klaus: "Všimol som si, že vás najviac zaujala tá športová kariéra. To znamená, zdá sa, že tie
ostatné veci sú v podstate irelevantné."
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42. Európania hĺbku krízy ešte nepocítili, varuje Klaus
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 16/11/2014; Európske Noviny; red]
Václav Klaus. PHOTO: Flickr.
BRATISLAVA – Bývalý český prezident Václav Klaus je známy aj ako makroekonóm. Nedávno vyhlásil
na adresu Európskej únie, že táto inštitúcia sa nedá reformovať, a preto je potrebné ju zrušiť, podobne
ako komunizmus.
Václav Klaus prednášal študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dotkol sa nielen témy
Europskej únie, ale aj spomienky na komunizmus.
"Povedal som, že Európsku úniu nie je možné opravovať dielčimi vecami, že ono to potrebuje zmenu
takpovediac ´od podlahy´," obhajoval svoje stanovisko Klaus.

Zrejme to, že je Únia nereformovateľná rovnako ako komunizmus, mu "ušlo".
"To prirovnanie je príliš pritiahnuté. Porovnávať Európsku úniu s komunizmom, v hocijakom kontexte, je
absolútne nepatričné,"vysvetľuje historik a politológ Miroslav Kusý.
Padol sám
Slovenským študentom však exprezident neprednášal o Únii, ale hlavnou témou bolo dvadsaťpäť rokov
od pádu komunizmu. Klaus tvrdí, že komunizmus nikto neporazil, že to nebolo potrebné.
Komunizmus sa totiž rozpadol sám, čo vyvracia akékoľvek konšpiračné teórie o riadenej revolúcii
nejakou skupinou.
"Som si myslel, že ten komunizmus tak zdiskreditoval štát, že sa to už nikdy nezopakuje, ale mýlil som
sa," priznal bývalý prezident.
Klaus radí
Klaus sa svojich poslucháčov spýtal, či vedia, čo sa udialo 1. novembra 2014. Keďže študenti mlčali,
odpovedal za nich.
Do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva. Málokto si však podľa neho uvedomuje, aký bude mať dopad
na obyvateľov Európy. "Ľudia v Európskej únii ešte necítia hĺbku krízy," dodal.
"Netreba však rezignovať. Nenechajte sa zatlačiť do defenzívy," radí exprezident.
Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.
Related
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43. Klaus: Očakával som, že naša spoločnosť bude po revolúcii slobodnejšia
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 14/11/2014; topky.sk; TASR]
Pošlite nám tip BRATISLAVA – Nie je možné porovnávať súčasnú situáciu so stavom pred 25 rokmi, iba
vtedajšie očakávania s dnešnou realitou. Uviedol to dnes bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus
v rámci prednášky o 25 rokoch od pádu komunizmu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od
zásadnej systémovej zmeny v roku 1989 podľa vlastných slov očakával viac slobody.
"Priznám sa, že teraz prežívam medzeru medzi očakávaniami a realitou. Myslel som si, že naša
spoločnosť, nielen ekonomika, bude slobodnejšia, že tam bude menej štátu, pletenia sa do našich
životov, ako to vidíme dnes," zdôvodnil Klaus. Bývalá hlava ČR je presvedčená, že 25. výročie Nežnej
revolúcie by nemali Slováci a Česi len pasívne sláviť a nostalgicky na ňu spomínať. "Mali by sme brániť
zabúdaniu a cítiť povinnosť vzpierať sa stále sa opakujúcim dezinterpretáciám tohto unikátneho obdobia,
ktoré majú dobový politický kontext," vyzval.
Klaus považuje za potrebné analyzovať obdobie pred pádom komunizmu, bez pochopenia ktorého podľa
neho nie je možné vysvetliť, prečo sa komunizmus skončil tak relatívne jednoducho a pokojne, bez toho,
aby sa bránil. "Komunizmus sa rozpadol, nebol porazený. V tej záverečnej fáze bol už len prázdna
škrupina a čakalo sa na poslednú kvapku, ktorá povedie k jeho koncu," povedal.
Zároveň sa domnieva, že Česi majú dodnes tendenciu pliesť si voľnosť so slobodou a očakávať
prosperitu bez vlastného výkonu. "Ľudia chceli koniec komunizmu, slobodu a prosperitu, aké videli na
západe. Možno chceli viac voľnosť než slobodu v politickom zmysle slova. A tiež neviem, či vedeli, že
prosperita bez práce a vlastného cieľavedomého úsilia nie je možná," konštatoval exprezident.
Ako dodal, ČR sa po radikálnej a razantnej liberalizačnej a deregulačnej fáze na začiatku dostáva do
fázy novej regulácie. Pripomenul, že krajina sa pokúsila o tzv. českú cestu. "To nebol žiadny
nacionalizmus, ale pokus nestratiť sa vo svete, neurýchľovať prijímanie zahraničných štandardov bez
vytvorenia patričných ekonomických podmienok," zdôraznil Klaus s tým, že sa to stretlo so silným
odporom zvnútra i zvonka.
Táto cesta však podľa neho začala v Česku zlyhávať. Ideové strety a politické súboje vystriedali osobné
nepriateľstvá a rastúca sila nových, údajne nepolitických strán. "Patrí k tomu aj nepretržité nastoľovanie
náhradných tém, najmä falošného moralizovania, ktorého vyvrcholením je bezprecedentná hra o

korupciu," zhodnotil. "Nesmierne silne pôsobí vplyv Európskej únie a ideologického europeizmu,
presadzujúceho zdieľanú suverenitu a likvidujúceho demokraciu," uzavrel.
Zdielať článok na Facebooku
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44. S EÚ sme ako štát stratili suverenitu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 18/11/2014; 220/2014; s.: 9; 25 ROKOV PO NEŽNEJ; Katarína
Kováčiková]
VÝROČIE PÁDU KOMUNIZMU l Bývalý český prezident Václav Klaus aj o sklamaniach, ktoré priniesli
roky po novembri 1989, pre HN:
Nikdy som v novembri 1989 neveril, že budeme žiť v takej regulovanej spoločnosti, ako teraz. Pre HN to
povedal Václav Klaus, ktorý navštívil Bratislavu pri príležitosti 25.výročia nežnej revolúcie a prednášal na
Ekonomickej univerzite.
Katarína Kováčiková ©hn katarina.kovacikova@ecopress.sk
V poslednom čase ste viackrát ostro kritizovali ponovembrový vývoj. S čím máte najväčší problém?
Najlepšou odpoveďou je názov knihy, ktorú som najnovšie vydal – Chceli sme viac ako len
supermarkety. Presne vystihuje to, čo sme v novembri 1989 žiadali. Chceli sme slobodu, oveľa väčšiu
mieru individuálnej slobody. Nechceli sme byť obmedzovaní a manipulovateľní neuveriteľnými
reguláciami. Problém je, že teraz si tie regulácie robíme sami a ďalšie k nám prichádzajú z Európskej
únie. Taký je môj základný pocit.
Takže tvrdíte, že Európska únia nás oberá o slobodu?
Ja som v novembri 1989 nikdy neveril, že budeme žiť v takej regulovanej spoločnosti, ako žijeme teraz.
Dúfal som, že budeme žiť v slobodnej a suverénnej krajine. A byť v Európskej únii podľa mňa nie je život
v suverénnej krajine. Myslím si, že sme svoju suverenitu postrácali, a to je pre mňa obrovské sklamanie.
Podľa vás teda bola chyba, že Česko vstúpilo do Európy?
Čo sa týka Európskej únie, nemohli sme s tým nič urobiť, vstúpiť sme do nej jednoducho museli. Veď už
počas samotnej revolúcie sa ulicami niesli heslá ako Späť do Európy. Bol to symbolický výrok a ľudia si
mysleli, že sa zase staneme normálnou krajinou, nech už to znamená čokoľvek. Bohužiaľ, pochopili
sme, že byť normálnou európskou krajinou je spojené s povinným členstvom v EÚ. Nemali sme iný
variant.
Čo sa vám dnes na Európskej únii najviac nepáči?
Veľmi ma trápi predovšetkým to, že podľa mňa EÚ nie je zreformovateľná. Už som naznačil, že časť viny
za to, ako to dnes u nás vyzerá, nesieme my samotní. Veľkú časť problémov však vidím v tom, čo sa na
nás valí z Európskej únie. Takže otázka je jedine tá, čo sme si mohli urobiť sami v našej malej veci. A tu
musím zdôrazniť, že drvivú väčšinu zmien, tak politických, ako aj ekonomických, sme u vás na
Slovensku či v Česku spravili sami pre seba, podľa svojich zámerov a snov. Neboli to zmeny
bezprostredne vynútené z EÚ.
Za štvrť storočia od revolúcie prešli obe naše krajiny dlhým vývojom. Ktorá krajina si podľa vás viedla
lepšie po páde komunizmu?
To by som si v nijakom prípade netrúfol hodnotiť. Treba povedať, že sme nemali žiadne veľké ideály.
Chceli sme politickú slobodu a mysleli sme si, že sa k nej dostaneme jedine cestou štandardného
politického systému, štandardných politických ideologicky definovaných strán. Chceli sme trhovú
ekonomiku. V minulosti som tvrdil, aby sme pojem trhová ekonomika nekazili rôznymi adjektívami, ktoré
to slovo znevažujú. Bohužiaľ, realita je v politickej aj ekonomickej sfére taká, aká je, teda plná adjektív.
Keby ste mali porovnať život v našich krajinách dnes a pred 25 rokmi?
Napriek spomínaným veciam vývoj po nežnej revolúcii je neuveriteľný úspech. Na to nemôžeme nikdy
zabúdať. To, že sa nám na dnešnej realite všeličo nepáči, je vec úplne iného typu. Rezolútne hovorím,
že dnešok a minulosť sa vôbec nedá porovnávať a že žijeme v nekonečne lepšom svete. To, že som
dnes nespokojný nesúvisí s tým, že sme sa nekonečne vzdialili od beznádejnej situácie počas

komunizmu.
Foto:
Bývalý český prezident Václav Klaus v novemrbi 1989 chcel väčšiu slobodu, dnes však podľa neho
žijeme v oveľa viac regulovanej spoločnosti. SNÍMKA: REUTERS
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45. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/11/2014; 265/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP
142899]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave)
zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je
najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka
študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných
programoch. Štúdium je porovnateľné s obdobnými univerzitami tohto charakteru v krajinách EÚ.
Univerzita pripravuje absolventov pre hospodársku prax a nie pre úrady práce.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom
študijnom programe Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.
Novinkou je tiež možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Medzinárodný manažment v
anglickom jazyku) v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v
spolupráci s univerzitou v Bangkoku. EU v Bratislave vysiela ročne cca 350 študentov na študijné pobyty
do zahraničia a približne rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite.
Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo
potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v
súčasnosti realizuje unikátny projekt medzinárodnej akreditácie. Súčasťou univerzity je aj Bratislavská
Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business
Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio USA a General Management Program
(GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business
School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne. BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník
Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy
z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj
odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú
ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 10 000
Počet absolventov: viac ako 80 000
Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR)
Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR) Viac informácií na www.euba.sk
REKTOR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: Bc. – do 31. marca 2015, Ing./Mgr. – do 15. apríla 2015 POPLATKY
ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 32,- eur pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní
vytlačenej prihlášky, 40,- eur pri podaní prihlášky len v tlačenej forme, 60,- eur na študijný program
Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe) SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY: v tlačenej

forme, elektronicky TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: Bc. - 15. - 19.6. 2015; Ing./Mgr. – FPM a PHF 25.
- 27.8 2015, ostatné fakulty – 22.6. – 3.7.2015 POPLATKY: Interná smernica o poplatkoch spojených so
štúdiom v akademickom roku 2015/2016 (www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-sostudiom) FORMY ŠTÚDIA: denné, externé STUPNE ŠTÚDIA: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE: Deň otvorených dverí:
- 4. 2. 2015 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach (pre PHF EU v Bratislave so
sídlom v Košiciach)
- 5. 2. 2015 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach (pre PHF EU v Bratislave so
sídlom v Košiciach)
- 6. 2. 2015 v aule EU v Bratislave (pre fakulty v Bratislave: NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ a ÚMP)
KONTAKTY: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava Tel.: +421 2
67 29 51 11 Fax: +421 2 67 29 51 01 e-mail: webmaster@euba.sk web: www.euba.sk Iný kontaktný
údaj: +421 2 67 29 59 04
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DLZKA STUDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3, 3/5

HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKUĽTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3, 2
CELOUNIVERZITNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2/2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2/2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL BP 142899
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46. Zanedbaný internát
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 18/11/2014; Televízne noviny; z domova; Katarína
Kulová]
Patrik Švajda, moderátor: "Steny obrastené plesňou, hygiena horšia ako v ubytovni pre bezdomovcov."
Zlatica Puškárová, moderátorka: "S kamerou sme boli na viacerých internátoch hrôzy. Ale dnes sme
našli absolútneho víťaza."
Patrik Švajda: "Dali nám o ňom vedieť študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Katarína Kulová, redaktorka: "Kto chce lacné ubytovanie na internáte, nesmie ohŕňať nos. Vysokoškoláci
to dobre vedia. No tvrdia, toto už nie je o sebazaprení."
Nespokojná študentka: "Myslím, že žiaden študent nečakal, že tu bude tak ako doma, lenže keďže je tá
sprcha a toalety pre viac ako štyridsať študentov na jednej chodbe, myslím, že by to malo vyzerať o
trochu lepšie ako teraz."
Katarína Kulová: "Pleseň je cítiť aj vo vzduchu. Spoločné sprchy sú však nielen nehygienické, ale aj
zanedbané. A to mala uznávaná univerzita celé prázdniny na to, aby ich dala do poriadku. Využíva
vôbec niekto tieto sprchy, tieto splesnivené myslím?"
Nespokojná študentka: "Je tam pár odvážlivcov. Ja sa dokonca musím chodiť sprchovať až o poschodie
alebo o dva nižšie."
Katarína Kulová: "Nakrútené zábery sme poslali aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zostali
zaskočení a znechutení. Takto pred rokom vraj na tom istom internáte v Horskom parku zavreli hneď
dva bloky."
Katarína Nosálová, hovorkyňa RÚVZ Bratislava: "Platí tu zásada, čím dlhšie sa nachádzate v danom
priestore, tým stúpa riziko možných alergií alebo dýchacích problémov."
Helena Kuchyňková, Ekonomická univerzita v Bratislave (text v obraze): "Vzhľadom na zastaralý
objekt a poškodené múry vykonávame priebežne úpravu a maľovanie v rámci finančných prostriedkov."
Katarína Kulová: "Vydrhnúť to chemikáliami študenti sami nemôžu. Riadna údržba je na pleciach
správcu."
Katarína Nosálová: "Váš podnet budeme riešiť spôsobom vykonaním štátneho zdravotného dozoru v
spomínanej ubytovni."
Katarína Kulová: "Ako táto kontrola hygieny skončí a či túto časť študentskej ubytovne nakoniec
zatvoria, tak ako viaceré predtým, budeme samozrejme podrobne sledovať."
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47. Od klasických papierových indexov fakulty postupne upúšťajú

[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/11/2014; 265/2014; s.: 4; VYSOKÉ ŠKOLY; Jarmila Horáková]
Hodnotenie na skúškach väčšina univerzít už eviduje len cez svoj akademický informačný systém
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia predmetu v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak sa tak nestane, systém sa zatvorí a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť robiť
akékoľvek zmeny. Jarmila Horáková
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker.
FOTO:
Univerzita Komenského zachováva tradíciu a ponecháva aj klasické indexy. FOTO SME - TOMÁŠ
BENEDIKOVIČ
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48. Internetovú mládež lákajú cez sociálne siete
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/11/2014; 265/2014; s.: 4; VYSOKÉ ŠKOLY; Katarína
Ragáčová]
Videá na Youtube alebo aspoň facebookové profily majú aj slovenské univerzity. Propagujú na nich
svoju školu, ale aj aktivity pre študentov rôznych komerčných firiem.

Nebuď bábovka – neboj sa techniky. Aj takto sa rozhodla Slovenská technická univerzita v Bratislave
prilákať stredoškolákov na štúdium. Video, ktoré sa snaží ukázať záujemcom o štúdium na vysokej škole
z vtipnejšieho uhľa pohľadu, zavesila univerzita na youtube. com začiatkom októbra. Má už viac ako 26tisíc kliknutí. Reakcie na video sú rôzne. Kritika sa zniesla hlavne na text piesne. "Prvýkrát som videl
video bez zvuku a myslel si, že je to super. Potom som zapol zvuk," aj takýto komentár sa objavil pod
videom. Podobných je viacero. Sú však aj pozitívne reakcie: "Náhodou je to celkom milé. Jasné, má to
trápne pasáže, ale to je skrátka čaro amatérskych videí. Inak speváčka super, text v pohode, zahrané s
chuťou a byť nadaným maturantom, všetky tie experimenty a mašiny by ma hádam aj nalákali." "STU je
najlepšou technickou vysokou školou na Slovensku so skvelou vedou. Ale takáto informácia sama osebe
dnes mladých len ťažko zaujme. Sledujú sociálne siete, hľadajú zábavu a v našom klipe sa im snažíme
ukázať, že štúdium techniky môže byť zábavné," konštatuje hovorkyňa STU Andrea Settey Hajdúchová.
Radšej seriózne
STU sa inšpirovala videom, ktoré pred rokom zverejnila VUT (Vysoké učení technické) v Brne. Za rok si
video pozrelo viac ako 700-tisíc ľudí. A objavili sa aj takéto komentáre: "Keď som to pred rokom videl,
bolo mi hneď jasné, že chcem ísť na VUT. Teraz som na fakulte informačných technológií a fakt super.
Neľutujem," napísal komentár študent David Novák. Samozrejme, aj pod ich videom sa objavili
negatívne komentáre, že odradili všetkých serióznych študovať na tejto vysokej škole. Náborové videá
na youtube.com majú zavesené aj iné slovenské vysoké školy. Ide však o serióznejšiu prezentáciu
svojej histórie či výsledkov. Prečo nejdú zábavnou cestou, objasňuje napríklad Andrea Földváryová,
vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave: "Zábavné videá nesporne
dokážu upútať pozornosť, nepredpokladáme však, že na ich základe by sa maturant rozhodol pre výber
vysokej školy či konkrétneho študijného programu." Univerzita Komenského zavesila svoje video vo
februári tohto roka, pozrelo si ho o čosi viac ako tritisíc ľudí.
Informácie na Facebooku
Ak nie cez Youtube videá, tak mnohé univerzity komunikujú cez sociálne siete. Viaceré majú
facebookový profil. Uverejňujú na nich napríklad aj také informácie pre študentov, ako sú termíny
imatrikulácií či promócií. "Šírenie informácií takouto formou považujeme za celkom prirodzené v dnešnej
elektronickej ére," hovorí Daniel Pella, poverený výkonom funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach. Niektoré školy, ako napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave uverejňuje na svojom
profile aj rôzne projekty súkromných firiem, v ktorých ponúkajú napríklad možnosť zúčastniť sa na stáži v
zahraničí. Ale napríklad aj možnosť dobitia si kreditu na stravovanie zadarmo cez bankovú mobilnú
aplikáciu. Problémom však pri facebookových profiloch môže byť to, že ak nepoznáte presný názov,
môžete sa dostať na úplne iný profil, ktorý sa tvári ako oficiálny univerzitný. Katarína Ragáčová
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49. Pripravujeme najväčší podnik v Česku a na Slovensku. V Prahe
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 19/11/2014; 221/2014; s.: 6; FIRMY & FINANCIE; redakcia]
ROZHOVOR
Expanzia do Nemecka je naplánovaná na rok 2016, hovorí majiteľ Medusa Group Peter Štecko pre HN.
V obchodnom centre Bory ste otvorili dve prevádzky – Kubu a nový koncept Mlska. Pôjde o kaviareň
spojenú s bistrom. Reagujete takto na kaviarenský trend?
Nie je to reakcia na boom kaviarní a bistier. My sme boli v podstate jedni z prvých, keď sme ešte pred
štyrmi rokmi otvorili prvé bistro na Hviezdoslavovom námestí. To potom muselo ustúpiť rozšíreniu Le
Clubu. Nie je to pre nás nový segment. Išlo skôr o doplnenie funkcionality služieb v rámci Borov.
Bude nasledovať viac Mlsiek?
Nemyslím si, že by z toho v budúcnosti vznikla nejaká sieť. Skôr sme to mysleli ako projekt pre Bory.
Naráža to totiž trošku na filozofiu našej firmy. Snažíme sa podnikať v gastronómii vo veciach, kde je
vyššia bariéra vstupov, rozpočty viac ako jeden a pol, dva až tri milióny eur. A bistro si môžete otvoriť s
relatívne malým kapitálom. Navyše v dnešných hipsterských časoch oprášite starý nábytok, zavesíte
žiarovky s objímkami a hotovo. Je to módna vlna bez ekonomického pozadia. Nechcem tým
dehonestovať tento štýl, ale nie je to pre nás strategický segment, v ktorom chceme míňať svoj
potenciál, čas a finančné zdroje.
Je to i tým, že ich ziskovosť je nízka?

Samozrejme. Nepoviem nič prevratné, keď budem tvrdiť, že malé bistrá sú z hľadiska obratu, marží a
ziskovosti mimo nášho záujmu.
Aké koncepty máte v pláne?
Máme veľmi expanzívne plány. Za dvanásť mesiacov otvoríme 16 reštaurácií, čiže viac ako jednu
mesačne. Tento rok sme sa na to pripravovali a nebolo o nás až tak veľmi počuť, keďže sme otvorili
"len" päť podnikov. Budúci rok plánujeme najväčší skok, aký firma za 11 rokov zažila. Potvrdíme tak
pozíciu najväčšieho stredoeurópskeho hráča a posunieme sa do európskej ligy, pretože by sme na konci
tejto expanzie mali mať takmer 50 prevádzok a dvetisíc zamestnancov.
Šestnásť prevádzok za rok je dosť vysoké číslo. Aká je to investícia?
Celkovo nad desať miliónov eur.
Predpokladám, že značnú časť z toho budú tvoriť Klubovne.
Áno, sedem z nich budú Klubovne, štyri v Bratislave a ďalšie v rámci Slovenska.
A zvyšných deväť?
Otvoríme tri reštaurácie Primi, jednu na Slovensku, druhú v Prahe a tretiu vo Viedni. Ďalej to bude
Barrock a ďalšie Presto v Prahe. O ďalšom Barrocku rokujeme vo Viedni. A potom to budú dve veľké
eventové kluby v Prahe a Bratislave. Ten pražský bude dokonca najväčší v rámci Česka a Slovenska.
O čo pôjde?
V centre Prahy na ploche vyše 2 500 štvorcových metrov vznikne priestor na akcie, koncerty, diskotéky.
Ešte síce nemá meno, ale bude to klub prvej svetovej ligy, čo sa týka dizajnu, technológií i rozpočtu.
Jeho kapacita bude viac ako dvetisíc ľudí. Nie cenou a prehnanou noblesou, ale veľkosťou a službami
ho môžeme prirovnať ku Cavalli alebo Armani klubom v Dubaji.
Koľko to bude stáť?
Rádovo 70 až 80 miliónov českých korún.
Pri otváraní prvej Klubovne sa hovorilo o pivnom špeciáli. Držíte sa tohto predsavzatia?
Určite áno. Prídeme s vlastným pivom, ktoré vyvinieme s našimi štamgastmi. A do Klubovní sa dostane
už na jar.
Ako sa vám žije vo Viedni, kde máte zatiaľ jednu prevádzku?
Po ťažkom začiatku a obrovskej investícii, ktorá nakoniec presiahla pôvodný rozpočet takmer
dvojnásobne, sa nám žije dobre. Po prvom polroku, keď sme boli mierne nad nulou, sme sa pýtali:
dobre, nie sme v strate, ale kedy sa investícia vráti? Potom to začalo stúpať a tento rok je fantastický.
Kedysi ste spomínali expanziu aj do Holandska, Nemecka a Dubaja. Robíte niečo aj týmito smermi?
Dubaj je stále skôr prianie, uvidíme, ako sa to vyvinie. Potenciál je obrovský, problém je skôr v tom, že je
to ďaleko. Musím povedať, že pár vecí je tam rozbehnutých, ale snažíme sa ísť skôr formou
franchisingu, respektíve predajom know-how. Čo sa týka Západu, intenzívne pracujeme na Nemecku a
Holandsko by malo nasledovať hneď potom. Z Prahy to bude do Nemecka bližšie. Momentálne preto
pracujeme na českom trhu, aby sme etablovali country manažment a odtiaľ sa posunuli do Nemecka. To
je zatiaľ naplánované na rok 2016.
Ako hodnotíte tento rok z hľadiska tržieb?
Ako stabilný. Medziročne sme udržali čísla a pridali päť nových prevádzok. Tatiana Jurašková
Kto je Peter Štecko
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podnikať začal v
osemnástich. V roku 1993 založil firmu Zoe a od roku 1995 prevádzkoval rovnomennú sieť obchodov s
módou. Príchodom konkurencie a presunom výroby do Ázie sa rozhodol zmeniť oblasť podnikania. V
roku 2003 otvoril svoju prvú reštauráciu s názvom Medusa v centre Bratislavy. Dnes má skupina

Medusa Group viac ako 30 prevádzok, vyše 1 100 zamestnancov. Je ženatý a má tri deti.
Foto:
Malé bistrá sú z hľadiska obratu, marží a ziskovosti mimo nášho záujmu, hovorí Peter Štecko. SNÍMKA:
HN/PAVOL FUNTÁL
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50. Ako dopadlo prijímacie konanie na vysokých školách v bakalárskom štúdiu v
akademickom roku 2014/2015
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/11/2014; 265/2014; s.: 3; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]
Ako dopadlo prijímacie konanie na vysokých školách v bakalárskom štúdiu v akademickom roku
2014/2015
Fakulta Počet prihlásených na denné štúdium Počet prihlásených na externé štúdium Počet prijatých na
denné štúdium Počet prijatých na externé štúdium Počet zapísaných na denné štúdium Počet
zapísaných na externé štúdium
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
spojený 1. a 2. stupeň 3265 0 851 0 655 0
Právnická fakulta 635 199 400 147 314 110
Filozofická fakulta 2532 0 1289 0 892 0
Prírodovedecká fakulta 1796 25 1471 25 679 16
Pedagogická fakulta 1039 222 771 195 462 94
Farmaceutická fakulta
1.stupeň (bc.) 64 0 39 0 28 0
spojenýl.a2.st. 636 0 243 0 228 0
Fakulta telesnej výchovy a športu 1027 0 309 0 284 0
Jesseniova lekárska fakulta
1.stupeň (Bc.)-ošetrov., verejné zdrav, pôrodná asistencia 176 0 66 0 36 0
spojenýl.a2.st. (doktorské štud. programy-všeob.lek.,zubné lek.) 1671 0 182 0 133 0
Fakulta .matematiky, fyziky a informatiky 762 0 582 0 394 0
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 48 35 36 32 29 29
Evanjelická bohoslovecká fakulta
1.stupeň (Bc.) 12 2 12 0 9 0
spojenýl.a2. stupeň 22 0 22 0 20 0
Fakulta managementu 866 344 613 337 871 265
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 942 0 491 0 176 0
Spolu 15 493 827 7377 736 5210 514
Technická univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta 299 73 262 71 215 59
Drevárska fakuta 586 118 555 117 316 89
Fakulta ekológie a environmentalistiky 204 15 204 15 106 11
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 81 26 81 26 48 20
Univerzitné študijné programy 129 19 128 19 88 14
Spolu 1299 251 1230 248 773 193
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta 1413 0 1309 0 943 0
Strojnícka fakulta 689 0 597 0 431 0
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1200 0 992 0 689 0
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1569 0 1455 0 738 0
Fakulta architektúry 535 0 253 0 218 0
Materiálovotechnologická fakulta so sídlomvTrnave 1383 0 1310 0 965 0
Fakulta informatikya informačných technológií 1082 0 787 0 443 0
Ústav manažmentu 60 0 55 0 46 0
Spolu 7931 0 6758 0 4473 0
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta 164 0 38 0 25 0
LF má výučbu stavanú predovšetkým na spojenom 1. a II. stu pni v št. programe Všeobecné lekárstvo a
Zubné lekárstvo (zápis476 študentov)
Prírodovedecká fakulta 877 19 635 8 309 6
Právnická fakulta 309 104 185 69 137 58
Fakulta verejnej správy 247 28 230 24 172 21

Filozofická fakulta 1104 75 682 69 396 53
Ústav telesnej výchovya športu 108 0 84 0 76 0
Spolu 2809 226 1854 170 1155 138
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta 995 190 796 190 464 83
Filozofická fakulta 1127 204 805 169 482 110
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 468 0 375 0 213 0
Fakulta prírodných vied 413 61 378 61 204 41
Pedagogická fakulta 737 209 500 150 302 113
Právnická fakulta 272 220 221 186 99 124
Spolu 4012 884 3075 756 1764 471
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 605 149 510 128 393 105
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 372 56 336 44 228 26
Fakulta ekonomikya manažmentu 972 108 681 85 431 69
Fakulta európskych štúdiía regionálneho rozvoja 303 34 256 25 157 22
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 320 64 321 63 204 48
Technická fakulta 404 126 367 120 294 100
Spolu 2976 537 2471 465 1707 370
Univerzita 1. Selyeho
Pedagogická fakulta 280 87 249 64 161 47
Ekonomická fakulta 212 53 186 50 140 41
Reformovaná teologická fakulta 16 0 13 0 12 0
Spolu 508 140 448 114 313 88
Počet prihlásených na denné štúdium Počet prihlásených na externé štúdium Počet prijatých na denné
štúdium Počet prijatých na externé štúdium Počet zapísaných na denné štúdium Počet zapísaných na
externé štúdium
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied 724 87 620 62 310 52
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 905 63 414 58 223 36
Fakulta stredoeurópskych štúdií 377 0 277 10 158 0
Filozofická fakulta 1865 363 1295 363 648 219
Pedagogická fakulta 891 239 599 229 406 135
Spolu 4762 752 3205 722 1745 442
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta 980 130 400 70 340 70
Obchodná fakulta 800 90 400 70 320 30
Fakulta hospodárskej informatiky 550 80 310 40 300 35
Fakulta podnikového manažmentu 920 90 380 50 320 35
Fakulta medzinárodných vzťahov 230 0 140 0 130 0
Pôdnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 360 50 200 40 170 30
Fakulta aplikovaných jazykov 150 0 90 0 75 0
Spolu 3990 440 1920 270 1655 200
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1192 120 840 98 610 86
Strojnícka fakulta 398 65 398 65 279 56
Elektrotechnická fakulta 682 12 610 0 404 0
Stavebná fakulta 374 61 337 61 224 45
Fakulta riadenia a informatiky 775 0 579 0 449 0
Fakulta bezpečnostného inžinierstva 305 61 274 47 200 40
Fakulta humanitných vied 490 76 259 65 208 56
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 43 0 19 0 15 0
Spolu 4259 395 3316 336 2389 283
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied 667 59 542 58 287 41
Fakulta manažmentu 1232 161 652 161 326 132
Fakulta športu 249 35 202 23 167 23
Gréckokatolícka teologická 220 102 213 102 157 81
Pedagogická fakulta 571 192 396 172 283 144
Spolu 2939 549 2005 516 1220 421
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta 583 188 341 98 209 73
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 603 40 497 40 260 38
Pedagogická fakulta 1061 265 861 255 432 183
Právnická fakulta 442 148 350 121 177 88
Teologická fakulta 26 14 26 13 21 11
Spolu 2715 655 2075 527 1099 393

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta 513 32 410 30 257 22
Fakulta masmediálnej komunikácie 859 108 638 105 461 85
Fakulta prírodných vied 232 63 203 63 135 55
Fakulta sociálnych vied 274 213 218 206 155 166
Univerzitné študijné programy 289 57 189 48 163 45
Spolu 2167 473 1658 452 1171 373
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta 364 0 223 0 146 0
Pedagogická fakulta 833 433 639 347 461 258
Zdravotnícka fakulta 658 8 444 0 283 0
Teologická fakulta 71 21 80 0 62 0
Spolu 1926 462 1386 347 952 258
Technická univerzita v Košiciach
BERG 743 93 718 91 430 56
Hutnícka fakulta 172 30 163 30 111 19
Strojnícka fakulta 400 35 398 34 270 28
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1229 20 1186 20 614 13
Stavebná fakulta 314 38 314 35 216 23
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 294 49 263 48 190 39
Ekonomická fakulta 515 66 277 68 179 43
Fakulta umení 252 0 70 0 50 0
Letecká fakulta 315 29 315 29 186 25
Spolu 4234 360 3704 355 2246 246
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51. Ekonomická univerzita v Bratislave - univerzita, ktorá pripravuje absolventov
pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/11/2014; 266/2014; s.: 37; inzercia; PR-CL XP141691/01]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že absolventi sa veľmi dobre ulatňujú na trhu práce v SR a EÚ.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako BO odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia môžu študenti
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku).
EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v
bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo
Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný
študijný program International Finance.
Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programme Ekonómia a
právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni
štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. Novinkou je tiež
možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný manažment v anglickom jazyku) v
spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v spolupráci s
univerzitou v Bangkoku.
EU v Bratislave vysiela ročne približne 350 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne
rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú
veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a
prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti realizuje unikátny projekt
medzinárodnej akreditácie.
Súčasťou university je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné
vzdelávacie programy Master ot Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio

USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA
na prestížnej ESCP Europe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne.
BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a Univerzity tretieho veku.
Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností
a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych
požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
- Počet fakúlt: 7
- Počet študentov: viac ako 10 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 67
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu prace: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR 2012)
- Priemerná mzda absolventa: 967 EUR (štatistika MŠVVaŠ SR)
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.EUBA.SK
rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
Tel.: +421 2 6729 5111 Fax: +421 2 6729 5101
email: komunikacia@euba.sk
web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka.univerzita
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2015
2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015
3. stupeň štúdia do 10. júna 2015
POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
32 EUR pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní vytlačenej prihlášky
40 EUR pri podaní prihlášky len v tlačenej forme
60 EUR na študijný program Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
v tlačenej forme, elektronicky
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. stupeň štúdia Bc. 15. - 19. 6. 2015
2. stupeň štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25. - 27. 8. 2015, ostatné fakulty 22. 6. - 3. 7. 2015
3. stupeň štúdia jún - júl 2015
FORMY ŠTÚDIA:
denné, externé
STUPNE ŠTÚDIA:
bakalársky, inžiniersky, doktorandský
ŠTUDIJNÉ ODBORY 1.STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DĹŽKA ŠTÚDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKE ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNE HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2

DAŇOVNICTVO A DAŇOVE PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNE FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3,3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY AINTERKULTURNA KOMUNIKÁCIA D D 3,2
CELOUNIVERZľTNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL XP141691/01
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52. Študujte čo vás baví. Ale pozor, budúcnosť patrí flexibilným!
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/11/2014; 266/2014; s.: 22,23; vzdelávanie; Jana Véghová]
Jana Véghová ©
Pochádza z Grécka, kolísky demokracie, ako študent aj vysokoškolský pedagóg pôsobil na univerzitách

po celej Európe. Ak by mal založiť ideálnu vysokú školu, študovalo by na nej až 80 % Slovákov, našim
učiteľom by však prikázal menej učiť a viac publikovať. Profesor experimentálnej ekonómie Nikolaos
Georgantzis.
Počas zimného semestra sa vašou "domovskou" univerzitou stala Ekonomická univerzita v Bratislave,
kde pôsobíte ako hosťujúci profesor v rámci rovnomenného projektu Nadácie VÚB. Keďže to nie je vaša
úplne prvá návšteva v Bratislave, slovenských študentov už poznáte trochu lepšie. Čo na nich hovoríte?
Sú veľmi úctiví, v tom dobrom zmysle slova, a nemám tým na mysli formálnu úctivosť pri oslovovaní ani
prílišný odstup, ktorý medzi žiakom a učiteľom občas vzniká. Jednoducho dodržiavajú pravidlá a dohody,
a pritom zostávajú veľmi srdeční a otvorení. Prednášam skupine doktorandov, z ktorých mnohí študovali
úplne iné odbory, a fascinuje ma, keď vidím, ako sa snažia, zapájajú sa do diskusií, reagujú na podnety.
Je radosť mať študentov, ktorí sú otvorení novým veciam, baví ich diskutovať a posúvať sa ďalej. V tom
sú iní ako napríklad Španieli či Angličania.
Čím to podľa vás je?
Je to hlavne o motivácii. Veľa mladých ľudí si dnes štúdium vyberá na základe toho, koľko sa v danej
profesii zarába a aká je šanca nájsť si po skončení školy dobré zamestnanie. Žiaľ, aj ekonómiu mnohí
študujú len preto, lebo im ktosi povedal, že si potom ľahko nájdu prácu a ich pritom táto veda vôbec
nezaujíma. Hovorím o svojich skúsenostiach z Grécka, zo Španielska, z Cypru. No bez ohľadu na to, či
študujete ekonómiu alebo fyziku, jediným dôvodom by malo byť to, že vybraná oblasť vás naozaj
zaujíma.
Niekedy však práve slabo platená práca môže byť aj veľmi demotivujúca.
Ak vás niečo nebaví, jednoducho to nerobte. Život je príliš dlhý na to, aby ste išli sami proti sebe a je
dokázané, že ľudia, ktorí robia svoju prácu preto, že ich baví, sú šťastnejší, aj keď zarábajú menej. Na
druhej strane, ak sa venujete niečomu, čo vás napĺňa, a ste v tom naozaj dobrí, pozitívny efekt sa skôr či
neskôr dostaví. Počas mojich PhD štúdií som spoznal priateľa, ktorý si robil doktorát z moderných
európskych dejín, skvele písal, učil sa jazyky. My ekonómovia sme občas pochybovali, čím sa raz bude
živiť, no on sa nakoniec zamestnal ako copywriter a dnes má za sebou množstvo úspešných kampaní,
vďaka ktorým zarobil veľmi veľa peňazí. A pritom iba robí to, čo ho baví.
Čo potom hovoríte na rôzne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa dnes záujem študentov snažíme
presmerovať na technické a prírodovedné odbory? Nie je to proti teórii "študujte, čo vás baví"?
Ak ľuďom ukazujete iné možnosti a pomáhate im pochopiť, čo by mohlo byť prospešné pre nich aj
spoločnosť, je to v poriadku. Samozrejme, musí to ísť prirodzene, a to nie je jednoduché, najmä, ak si
uvedomíte, že vašou úlohou je niekoho presvedčiť o tom, že matematika je vlastne veľká zábava. Ja
osobne som mal v detstve obrovské šťastie na svojho učiteľa matematiky. Neprestajne nás motivoval,
učil nás hrou a príklady sme dostávali aj vo chvíľach, keď sme sa naháňali po ihrisku. Hľadať riešenia
bola pre nás zábava a výzva zároveň. Takýchto učiteľov potrebujú všetky základné školy ako soľ.
Takže súhlasíte aj s myšlienkou, že matematika by mala byť povinným maturitným predmetom?
Jednoznačne. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia nielen písať, ale aj počítať. Napokon, bez matematiky sa
dnes nezaobíde ani psychológ, sociológ či marketér. Predstavte si, že niekomu zadáte, aby urobil
marketingový výskum. On zostaví skvelý dotazník, nechá ho vyplniť XY ľuďom, ale potom získané
odpovede analyzuje, akoby každá otázka bola nezávislá od tej nasledujúcej. Nuž, spoľahnúť sa na
takéto výsledky je potom dosť riskantné, a pritom by stačilo oprášiť základy štatistiky. Takže, ak by som
si ja mal vybrať zamestnanca, chcel by som človeka, ktorý ovláda minimálne základy matematiky a tiež
dobre píše. Úroveň písomného prejavu a schopnosť formulovať myšlienky zrozumiteľne a zaujímavo je
totiž nesmierne dôležitá vec. Aj keď pripravujete ekonomickú štúdiu, 50 percent úspechu spočíva v tom,
kto a ako ju napíše.
Budúcnosť teda podľa vás patrí všestranne nadaným?
Budúcnosť patrí flexibilným. Univerzity sa snažia reagovať na potreby trhu, zavádzať do výučby čoraz
viac praxe, a pritom nám unikajú niektoré podstatné veci. Predovšetkým to, že z našich škôl nemusia
vychádzať hotoví špecialisti, ale ľudia, ktorí budú v budúcnosti schopní robiť aj iné veci, ak to bude
potrebné. A na to je napríklad matematika skvelé východisko. Ak ju vyštudujete, môžete byť neskôr
analytikom, účtovníkom, inžinierom, IT technikom...
Pôsobili ste na univerzitách v Taliansku, Grécku, Španielsku, na Cypre aj vo Veľkej Británii. Ako by vo
vašom porovnávaní obstálo Slovensko?

Veľmi dobre, aj keď musím povedať, že pokiaľ ide o ekonómiu, na Slovensku ste príliš zameraní na
výučbu a menší dôraz sa kladie na publikovanie. Možno by pomohlo sústrediť sa viac na kvalitu ako na
kvantitu a viac publikovať v renomovaných zahraničných periodikách. A keď už sme pri tej kvantite,
Slovensko je v mojich očiach krajinou, v ktorej vysokoškolskí učitelia podávajú priam nadľudské výkony.
Vytvoril som si tu dokonca vlastné prirovnanie – ak chcete povedať o niekom, že veľa učí, povedzte len
"učí ako Slovák". Pretože na Slovensku sa učí strašne veľa.
Viac ako inde?
Učiť osem hodín denne a 260 hodín ročne, to dnes už nevidíte na žiadnej univerzite. Ani v Španielsku,
ktoré je na výučbu tiež dosť orientované. Tam môžete učiť maximálne 240 hodín, ale ak toľko aj učíte,
pravdepodobne vás univerzita za niečo len trestá, napríklad za to, že málo publikujete. Alebo vás
nemajú radi (smiech). Na Slovensku je 260 hodín ročne úplný štandard. Keď som si tu raz pri obede
povzdychol: "Predstavte si, ja dnes učím 8 hodín", traja ďalší kolegovia sa ozvali: "Ja tiež". Obdivujem
ich, ako to dokážu a kedy to stíhajú – učia, publikujú a doma majú rodiny s deťmi. Klobúk dole.
Každý zo vzdelávacích modelov, ktoré ste spoznali, je niečím špecifický. Dokázali by ste z nich vytvoriť
jeden ideálny, ideálnu školu?
Keby som si vyberal študentov, 80 percent z nich by boli Slováci, zvyšok Španieli a Cyperčania. Asi by
medzi nimi chýbali Gréci a Angličania. Tiež by som si vybral veľa slovenských učiteľov, množstvo
prednášok by som však zredukoval na polovicu toho, čo tu máte. Z Anglicka by som prebral systém
publikovania a prepojenia výskumov s trhom. Tam sa totiž univerzity musia snažiť získať peniaze na
svoje výskumy zo súkromného sektora, a teda presvedčiť trh, že to, čo idú robiť, má praktický význam
pre spoločnosť. Tiež by som odtiaľ prevzal model mobility, ktorá je tu na Slovensku veľmi nízka.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
"Keby som si vyberal študentov, 80 percent z nich by boli Slováci, zvyšok Španieli a Cyperčania. Asi by
medzi nimi chýbali Gréci a Angličania."
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53. Výrobu zachránia ruské štátne železnice
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 20/11/2014; 46/2014; s.: 22,23; Ekonomika; Ján Kováč]
Dcéra popradskej Tatravagónky prišla kvôli sankciám o časť zákaziek v Rusku. V tej istej krajine hľadá
jeden z majiteľov Alexej Beljajev náhradné riešenie
Ján Kováč / kovac@trend.sk
Fabrika Railway Casted Components v Prakovciach na Spiši sa dostala do problémov. Jej ruskí
spolumajitelia nedokážu zabezpečiť potrebné úvery a objednávky. Dôvodom sú sankcie EÚ voči Rusku.
Firma dostala vlani na rozbeh štátnu pomoc takmer 10 miliónov eur. Z toho 5,6 milióna tvorila dotácia na
zamestnancov a na investície, zvyšok daňová úľava. Vyrába odliatky pre podvozky vagónov určené na
ruský trh.
Vaša nová fabrika v Prakovciach má podľa našich informácií problémy so zákazkami, utlmovala výrobu.
Ako to presne je?
Súvisí to so situáciou v Rusku. Naši spoluakcionári majú problém nájsť financovanie na svoju výrobu
vagónov. A výroba vagónov v Rusku ide trochu do útlmu. Preto sme znížili výrobu. Na druhej strane, bol
som pred dvoma týždňami u prezidenta ruských železníc (Rossijskije železnyje dorogi - RŽD) a dohodli
sme nejaké náhradné riešenie. Je to dočasný problém. Do troch mesiacov ho chceme vyriešiť.
Ako k tomu problému došlo?
Čo sa týka otázky financovania, v Rusku momentálne nie je optimálna situácia. Jedno euro je 60 rubľov
[v januári bol kurz eura k rubľu 1 : 45, pozn. TREND]. Základná úroková sadzba je 9,5 percenta, čiže nie
je to úplne jednoduché. Ale naďalej vyrábame, fabriku financujeme, zamestnávame ľudí. Akurát sme
mali väčšie plány na tento rok.
O koľko je realita horšia?
Aktuálne možno o 30 percent.

Váš ruský partner má problém pre horší prístup k financovaniu alebo pre horší výhľad železničného
odvetvia v Rusku?
Aj jedno, aj druhé. Svetová ekonomika nejde tak, ako by mala. Je menší dopyt po surovinách, po rope.
To zhoršuje prepravné objemy, aj keď RŽD hovorí, že zhruba sa na tých objemoch drží. V Rusku je
momentálne väčší problém dostať sa k dlhodobému kapitálu. Výroba vagónov sa nedá financovať na
úver s päťročnou splatnosťou. Vagón má životnosť 30 rokov. Väčšinou sú financované cez produkty
kapitálového trhu - dlhopisy so splatnosťou 10 až 20 rokov, ktoré umožňujú odpisovať hodnotu a splácať
v rozumnom čase.
Ruský partner z toho úplne vypadáva?
Nie. On naďalej zabezpečuje odbyt pre tie výrobky, len nie v takom objeme, ako sme si predstavovali.
Čo ste teda dohodli so šéfom ruských železníc?
Dohodli sme sa na tom, že výpadok výroby by nám čiastočne prekryla objednávka priamo z RŽD. Ide o
iný typ podvozka. Nebol by to ten podvozok, ktorý vyrábame, alebo tie dielce, ktoré vyrábame pre nášho
partnera, ale bolo by to pre štandardný ruský podvozok, ktorý sa vyrába dlhé roky a ruské železnice by
si ho samy umiestnili v rámci svojich kapacít.
Keď teraz vyrábate o 30 percent menej, ako ste pôvodne mali, znižujete adekvátne tomuto poklesu
zamestnanosť?
Čiastočne niečo znížime. Mali sme záväzok zamestnávať v rámci štátnej pomoci zhruba 360 ľudí a
zamestnávali sme vyše 560. O niečo to na ten prechodný čas znížime. Ľudí, ktorých sme mali na dobu
určitú, nepredĺžime, kým nenabehneme na technológiu výroby nového podvozka.
Ten prepad dopytu po vagónoch sa udial iba v Rusku alebo je to aj záležitosť Európy?
Európsky trh je viac-menej stabilný. Necítime ani extrémne zvýšenia, ani zníženia.
V posledných rokoch ste mali obdobie významných akvizícií. Kúpili ste fabriky na výrobu alebo opravu
vagónov v Nemecku, v Poľsku aj v Srbsku. Čo z toho bola najlepšia kúpa?
Poľskú akvizíciu sme predali naspäť nášmu partnerovi, od ktorého sme ju kúpili, mali sme iný názor na
smerovanie fabriky. Čo sa týka nemeckej a srbskej, obe začínajú prinášať svoje ovocie. Jedna aj druhá
budú tento rok v zisku. Aj v budúcom roku bude vyťaženosť taká, že zabezpečí ziskovosť.
Médiá písali, že z poľského trhu odchádzate, lebo poľská štátna železničná firma PKP robí opravy vo
vlastnej réžii...
Ale to bolo aj predtým, nemalo to vplyv na fungovanie fabriky. Ani predtým sme nemali s PKP prakticky
žiadne objednávky.
Ako ťažíte z toho, že máte firmy na výrobu a opravu vo viacerých krajinách?
Tatravagónka je novovýroba, fabrika v nemeckom Halle je špecializovaná len na výrobu podvozkov,
nerobí ani vagóny a čoraz viac ide do segmentu špeciálnych podvozkov typu podbíjačky a žeriavy. To sú
úplne iné podvozky. Keď my vyrábame jeden podvozok, vymyslím si, za 15-tisíc eur, Halle vyrába
niektoré podvozky, ktoré stoja 200-tisíc. Čoraz viac sa posúva do malosériového segmentu.
Po období týchto akvizícií prišiel v úvode tohto roka predaj poľskej firmy. Zároveň sa vlani zhoršili
výsledky Tatravagónky. Čo to znamená?
Nič. Tento rok má Tatravagónka historicky najlepší rok. Jednoducho bol rok 2008, prišiel prepad trhu,
ktorý niektorí zvládli, niektorí nie. Viaceré fabriky skrachovali - LOSTR v Česku, ďalšia fabrika v
Bulharsku, viaceré prešli bankrotmi a reštrukturalizáciami. My sme to prešli a ideme ďalej. Železničný trh
je cyklický a my s tým počítame.
To ste však hovorili o roku 2008. Čo zapríčinilo výrazný pokles zisku v roku 2013?
Kríza sa v železničnom odvetví vždy prejaví oneskorene. Ešte v roku 2008, keď všetci boli dole, sme
ešte mali objednávky. Nám klesli práve v rokoch 2011, 2012 a 2013. Zase rok 2014 je pre nás extrémne
dobrý. Urobíme obrat na úrovni 220 miliónov eur [v roku 2013 bol 179 miliónov, pozn. TREND] so
slušnou ziskovosťou.

Ktoré trhy tento nárast najviac potiahli?
To je celoeurópsky nárast. Naše portfólio zákazníkov je dnes obrovské. Dodávame do Nemecka,
Rakúska, Maďarska.
Tento nárast sa týka iba vás alebo celého trhu? Predtým ste vraveli, že železničný trh stagnuje.
Trh stagnuje dlhodobo. Európsky trh má určitý objem vagónov, tie majú nejakú životnosť. V jednom roku
sa obmení viac vagónov, iný rok menej.
Toto vaše vnímanie sa vzťahuje aj na trh špedície a prepravy? Lebo tam mala vaša skupina Express
Group tiež veľké výkyvy a pribudli noví hráči, ktorí rýchlo rastú.
Platí tam to isté. Niektoré dlhodobé kontrakty sa skončili z cenových dôvodov. Niečo sme nezískali,
získali sme niečo nové. Špedičný trh je ako trh so spotrebným tovarom. Nejaký kontrakt máte na rok,
nejaký na dva roky, nejaký na pol roka. V špedícii tento rok klesneme, budúci by sme mali zase stúpať.
Podnikanie je vždy o tom, že sú výšky a pády.
V posledných rokoch vstúpili do železničnej prepravy ďalší dvaja podnikatelia - Ján Sabol a Vladimír
Poór. Prečo odvetvie láka nových hráčov?
To je skôr otázka na nich. Pán Poór dlhodobo podniká v železničnej preprave. Má ŽOS Trnavu, má
spolu s nami ŽOS Zvolen. Pán Sabol to isté. Ak má zabezpečený určitý objem prepravy, môže podnikať.
Je to štandardný biznis.
Aká je budúcnosť zvolenskej ŽOS-ky? S Poórom ste v pozícii konkurentov v preprave, v ŽOS-ke ste v
pozícii minoritného akcionára.
V ŽOS Zvolen sme v pozícii minoritného akcionára, ktorú rešpektujeme. Firmu riadia ľudia pána Poóra.
Vaša skupina sa mohla a chcela posunúť do oblasti spätného nájmu vagónov. Súťažili ste v
privatizačnom tendri o vagóny štátnej Železničnej spoločnosti Cargo. Prečo ste napokon nedali ponuku?
Možno sme sa nedohodli s naším ďalším akcionárom. Ale my v tom segmente podnikáme. Máme
Express Wagon so 600 - 800 vagónmi a pribudnú ďalšie. Ten segment rozvíjame, akurát nám to bude
dlhšie trvať.
Optifin Invest pôsobí vo viacerých odvetviach. Má napríklad aj bratislavskú reštauráciu Le Monde...
To je taký bočný biznis. Tým, že v tejto budove sme, vytvára nám to aj nejaký servis pre nás, pre našich
klientov. Prevádzkujeme ju, ale nie je to niečo, v čom by sme chceli rásť.
Kúpili ste IT spoločnosť Axasoft a spojili ste ju s vašou firmou Columbex. Prečo?
Dlhodobo podnikáme v oblasti IT. Columbex bola firma, ktorá vznikla okolo roku 1991. Aj tým, že máme
toľko firiem, Columbex nám zabezpečoval IT servis. Máme nainštalovaný SAP vo väčšine našich fabrík
a úžasne nám to pomohlo. Columbex urobil aj mimo našej skupiny veľa dobrého. Poľnohospodársku
platobnú agentúru zvládol, Európska komisia k tomu nemá žiadne výhrady.
Columbex zanikol, lebo bol poškodený škandálmi?
Áno, aj preto. Už nás otravovalo odpovedať na otázky, čo sme mali s pánom Mečiarom. Nik sa
nepozeral na výsledky, len na spojenia s politikmi.
Columbex získal túto zákazku v čudnej súťaži. Padla kvôli nej ministerka pôdohospodárstva Zdenka
Kramplová. Ako sa na to spätne pozeráte?
Pozrite sa, my sme podnikatelia. To je skôr otázka na inú stranu. My sme kontrakt dostali a zrealizovali.
Pre nás je naša časť práce hotová. Prečo sme tú zákazku dostali? To je otázka na iných ľudí. Keby som
tú prácu nespravil alebo by som skrachoval, mohli by ste mi to vyčítať. Ale my sme to odovzdali,
Európska komisia za to zaplatila napriek dodatkom a zníženiu ceny. To by ste sa mohli potom pýtať,
prečo niečo dostala IBM alebo Ditec.
Práve v tomto odvetví je dobré sa na to pýtať vzhľadom na povesť pokazenú korupciou.
Áno aj nie. Vy všetko generalizujete - všetko je podľa vás čierne alebo biele. Nikdy to tak nie je.

Dlhodobo tvoríte podnikateľskú dvojicu s Michalom Lazarom. Ako máte podelené kompetencie v rámci
riadenia skupiny?
V princípe riadime všetko spolu, ale je pravda, že ja sa viac venujem strojárskemu biznisu a doktor Lazar
sa viac venuje ostatným veciam - špedícia, informatika, fitnescentrá [sieť Golem, pozn. TREND].
Oproti plánom je súčasná výroba kvôli situácii v Rusku horšia zhruba o 30 percent
Alexej Beljajev (58)
Spolu s Michalom Lazarom vlastnia skupinu Optifin Invest v pomere 50 : 50. Skupina sa orientuje na
výrobu a opravu vagónov. Vlajkovou loďou je popradská Tatravagónka, no skupina má aj ďalšie fabriky
na Slovensku aj v zahraničí. Popri železničnom strojárstve pôsobí najmä v logistike a v informačných
technológiách. A. Beljajev je od minulého roka prezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu. Vyštudoval
Ekonomickú univerzitu v Bratislave, je ženatý, má dve deti.

Späť na obsah

54. Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/11/2014; Školský servis; Školský servis]
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolil 20.novembra kandidáta na nového
rektora.
Bratislava 20. novembra (SkolskyServis.sk) - Stal sa ním súčasný prorektor pre vzdelávanie Ferdinand
Daňo. Vo funkcii rektora tejto najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým a manažérskym zameraním na
Slovensku vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015.
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie
a štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na
ktorej predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity
a vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Českej republike.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej
akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny. Jeho
výsledkom bude ďalšie zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v Bratislave v zahraničí,
ďalšie skvalitnenie výučby, nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a učiteľov, ako
aj pre rozvoj výskumu a medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo
vzťahu k študentom, doktorandom, všetkým zamestnancom, ako aj z hľadiska spolupráce
s praxou a so zahraničím," skonštatoval Rudolf Sivák.
Kandidát na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zvolený v prvom kole na funkčné
obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch navrhnutých kandidátov na rektora.
Z celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov, čo je 90%. Do funkcie ho
menuje prezident Slovenskej republiky.
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU
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55. Rektorom Ekonomickej univerzity bude Ferdinand Daňo
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/11/2014; Spravodajstvo; SITA]
Rektorom Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bude súčasný prorektor pre vzdelávanie
Ferdinand Daňo a vystrieda tak Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára.
Ekonomická univerzita v Bratislave.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Ako informovala hovorkyňa EU, Ferdinanda Daňa vo štvrtok zvolili v prvom kole z troch navrhnutých

kandidátov na rektora, z 39 členov Akademického senátu mu hlas dalo 35 akademikov.
Daňo je od roku 2007 prorektorom pre vzdelávanie a štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až
2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. "Vážim si
dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na prácu a
projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie považujem za
podmienku jej ďalšieho napredovania.
Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských
podmienkach unikátny. Jeho výsledkom bude ďalšie zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v
Bratislave v zahraničí, ďalšie skvalitnenie výučby, nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a
učiteľov ako aj pre rozvoj výskumu a medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo vzťahu k študentom,
doktorandom, všetkým zamestnancom ako aj z hľadiska spolupráce s praxou a so zahraničím,"
skonštatoval Rudolf Sivák. Do funkcie nového rektora menuje prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska.
Zdielať článok na Facebook
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56. Ekonomickú univerzitu povedie Daňo
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 21/11/2014; 223/2014; s.: 6; FIRMY & FINANCIE; redakcia]
TELEKOMUNIKÁCIE
Ekonomická univerzita v Bratislave má nového rektora. Stal sa ním Ferdinand Daňo. Z celkového
počtu 39 členov Akademického senátu získal pri voľbe 35 hlasov, čo je 90 percent. Vo funkcii rektora
vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015. "Chcem nadviazať
na prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov," uviedol po zvolení Daňo.
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57. Novým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude Ferdinand Daňo
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 20/11/2014; Správy]
Jana Belovičová, moderátorka: "Novým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude súčasný
prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo. V prvom kole mu z troch navrhnutých kandidátov dalo hlas
35 z 39 členov Akademického senátu. Vystrieda tak Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa
skončí 31. januára."
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58. Kraj má novú marketingovú stratégiu rozvoja cestovného ruchu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/11/2014; Bratislava; tasr]
Dokument vypracoval tím z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity.
BRATISLAVA. Nová marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji sa
zameriava na aktivity orientované na zahraničných návštevníkov, ale aj na domáci cestovný ruch.
Stratégiu, prinášajúcu koncept rozvoja cestovného ruchu na roky 2014-2016, s výhľadom do roku 2020,
predstavili v Bratislave zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism
(KOCR BRT).
Dokument, ktorý vypracoval autorský tím Ľudmily Novackej z Katedry služieb a cestovného ruchu
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, vychádza zo základných trendov, ktoré
stanovila Slovenská agentúra cestovného ruchu pre obdobie 2014-2020. Obsahuje sedem analytických
kapitol a tri strategické.
Definuje strategické vízie, ekonomický prínos cestovného ruchu pre rozvoj Bratislavského kraja, jeho

silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby a na záver finančný plán. Dôležitá je časť venujúca sa
prioritám marketingu destinácie.
"Vychádzajúc zo stratégie sme sa rozhodli v nasledujúcich rokoch zamerať primárne na domáci
cestovný ruch, zahraničný cestovný ruch okolitých krajín, podporu medzinárodných podujatí a tiež na
ponuku možností na firemné stretnutia a školenia," povedal predseda KOCR BRT Martin Zaťovič.
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59. Novým šéfom Coface na Slovensku sa stal Juraj Janči
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 20/11/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Generálnym riaditeľom spoločnosti Coface na Slovensku sa stal Juraj Janči. "Mojou ambíciou je posilniť
postavenie spoločnosti Coface na slovenskom trhu a ponúknuť klientom komplexnú starostlivosť o
pohľadávky," skonštatoval Janči. S manažovaním kreditného rizika má podľa informácií zverejnených
spoločnosťou dvanásťročné skúsenosti.
Janči predtým pôsobil v poisťovni Euler Hermes, kde prešiel viacerými manažérskymi postami. Do jeho
zodpovednosti patrilo riadenie kreditného rizika, a to od poistenia pohľadávok, ich správu až po ich
vymáhanie. Janči vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej absolvovaní pôsobil dva roky
v Zipp Bratislava. Od roku 2001 bol v Allianz-Slovenskej poisťovni, ktorá vznikla v spolupráci s Hermes
Kreditversicherungs v Hamburgu, až do roku 2004, kedy si Euler Hermes u nás otvoril priame
zastúpenie. Coface má na Slovensku aj nového obchodného riaditeľa. Stal sa ním Dušan Pukač.
Skupina Coface sa venuje poisteniu pohľadávok. Ponúka spoločnostiam po celom svete globálne
riešenia pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov tak na domácom trhu, ako aj pri
exporte. Pôsobí v 98 krajinách. Na Slovensku pôsobí Coface Slovensko od roku 1993.
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60. Ekonomickú univerzitu povedie nový rektor
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/11/2014; Bratislava; tasr]
Ferdinand Daňo bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z
troch navrhnutých kandidátov na rektora.
BRATISLAVA. Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave bude mať nového rektora. Akademický senát
univerzity vo štvrtok do tejto funkcie zvolil súčasného prorektora pre vzdelávanie Ferdinanda Daňa. Ešte
ho musí do funkcie vymenovať prezident Andrej Kiska.
Daňo tak na čele univerzity vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31.
januára 2015.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie
a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny," povedal budúci rektor EU.
Daňo bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch
navrhnutých kandidátov na rektora. Z celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov.
Ferdinand Daňo je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie a štatutárnym zástupcom
rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej predtým šesť rokov pôsobil
ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a vedeckých rád ďalších univerzít na
Slovensku aj v Českej republike, informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v
Bratislave.
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61. Ekonomická univerzita v Bratislave má nového rektora
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 21/11/2014; Investujeme.sk; Redakcia]

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolil vo štvrtok (20.októbra) nového rektora.
Stal sa ním súčasný prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo.
Vo funkcii rektora tejto najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým a manažérskym zameraním na
Slovensku vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015.
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie a
štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej
predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a
vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Českej republike.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie
a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny. Jeho výsledkom bude ďalšie
zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v Bratislave v zahraničí, ďalšie skvalitnenie výučby,
nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a učiteľov, ako aj pre rozvoj výskumu a
medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo vzťahu k študentom,
doktorandom, všetkým zamestnancom, ako aj z hľadiska spolupráce s praxou a so zahraničím,"
skonštatoval Rudolf Sivák.
Kandidát na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie
od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch navrhnutých kandidátov na rektora. Z celkového počtu
39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov, čo je 90%. Do funkcie ho menuje prezident
Slovenskej republiky.
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62. Ekonomická univerzita bude mať nového rektora
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/11/2014; Metro dnes]
Rastislav Iliev, moderátor: "Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora. Akademický
senát univerzity vo štvrtok do tejto funkcie zvolil súčasného prorektora pre vzdelávanie Ferdinanda
Daňa. Ešte ho musí do funkcie vymenovať prezident Andrej Kiska. Ferdinand Daňo tak na čele
univerzity vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015."
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63. Buďte súčasťou ambicióznych začiatkov! Startup Weekend Bratislava
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 22/11/2014; Autor - tlačová správa]
Začína piaty Startup Weekend v Bratislave. Uskutoční sa počas nasledujúceho víendu v termíne od 21.
do 23. novembra. Tento trojdňový technologický maratón sa tento rok bude konať v priestoroch
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V piatok 21. novembra od 18:30 sa začnú registrácie na piaty Startup Weekend. Na event sa môžu
dovtedy prihlasovať celé tímy, ale i jednotlivci, ktorí sa chcú prezentovať svojim vlastnou ideou alebo sa
chcú pripojiť k odprezentovaným nápadom.
Cieľom myšlienky Startup Weekendu je za 54 hodín premeniť nápady na reálne projekty. Výsledkom
celého procesu by mali byť životaschopné produkty. Pri práci budú súťažiacim pomáhať skúsení mentori
z rôznych oblastí.
Počas prvého dňa eventu budú odprezentované jednotlivé podnikateľské idei, spomedzi ktorých sa
vyberú tie najlepšie. Okolo nich sa potom vytvoria tímy. Tie budú pod dohľadom ochotných porotcov
počas celého víkendu rozvíjať odprezentovanú myšlienku.
Na konci víkendu, v nedeľu, budú odprezentované výsledné projekty pred odbornou porotou. Lákadlom
pre súťažiacich môže byť Global Startup Battle , do ktorého sa môže zapojiť každý súťažný tím. Ide o
najväčšiu Startup súťaž na svete, konajúcu sa v 225 mestách sveta počas 10 dní. Startup Weekend
Bratislava je tento rok jedným z nich.

Ceny lístkov na tento rok sú opäť rozdelené do dvoch kategórií. Pre študentov naďalej platí zvýhodnená
cena 38 EUR. Pre bežných účastníkov je cena za jeden lístok 55 EUR. V tejto cene je zahrnuté
občerstvenie počas všetkých troch dní konania Startup Weekendu. Registrácia účastníkov na podujatie
sa končí 19. 11. Následne sa budú dať lístky zakúpiť už len priamo na mieste konania akcie, v deň jej
začatia.
Ak ste sa nezúčastnili žiadneho z predchádzajúcich Startup Weekendov, môže vás inšpirovať článok o
minuloročných súťažiacich, ktorí rozvíjajú svoj startupovský produkt a tak isto zostrih videí startupistov.
Aktuálneho informácie z podujatia môžete sledovať na facebooku , alebo na oficiálnej webovej stránke
Startup Weekendu Bratislava .
-END
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64. Cicuttovi nepomohlo ani ocenenie Primátor roka 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/11/2014; Spravodajstvo; Peter Briška]
Tri funkčné obdobia zastával funkciu primátora Remo Cicutto. V posledných voľbách skončil až tretí. Po
dvanástich rokoch ho strieda Miloš Tamajka.
PIEŠTANY. V Piešťanoch rozhodlo o novom primátorovi a zastupiteľstve viac ako 9 tisíc voličov, aktívne
volebné právo nevyužilo asi 16 tisíc ďalších. Za najväčšie prekvapenie komunálnych volieb v Piešťanoch
možno označiť tretie miesto doterajšieho primátora Rema Cicutta.
Pred voľbami sa očakával vyrovnaný súboj, od prvého Tamajku ho nakoniec delilo necelých šesťsto
hlasov.
"Práve v jeho prípade by som sa opýtal, či nemožno hľadať nejakú spojitosť so zlodejinou v piešťanskej
nemocnici a výsledkami volieb," hovorí na úvod politológ Radoslav Štefančík, ktorý momentálne pôsobí
na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
O podozrivých personálnych výmenách v orgánoch nemocnice vedel rovnako ako premiér. "Bol totiž
informovaný, že v dozorných orgánoch nemocnice sa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva dejú
čudné veci. Pritom verejnosti nie sú známe nejaké jeho opatrenia, aby na škandál upozornil z titulu
svojej funkcie. Ak by spolupracoval s lekármi, ktorí na zvláštnosti v nemocnici upozornili, zrejme by bol
prezentovaný pozitívnejšie, čím by sa zvýšili jeho šance uspieť vo voľbách," myslí si Štefančík.
Cicutto sa ešte pred voľbami od celej kauzy dištancoval. Na novembrovom zastupiteľstve sa vyjadril, že
Piešťany, zastupiteľstvo a ani primátor nemajú žiadne zriaďovateľské ani iné práva k tejto organizácii,
ktorá je neziskovou organizáciou zriadenou ministerstvom zdravotníctva.
Ďalej povedal, že pred dvoma rokmi dostal na vedomie list adresovaný ministerke zdravotníctva od
lekára a člena správnej rady nemocnice Alana Suchánka, ktorý však nemal nič spoločné s tohtoročným
tendrom na CT prístroj.
Cicuttovi zrejme nepomohli ani pozitívne ocenenia, ktoré obdržal. Napríklad minulý rok ho istý portál
cestovného ruchu vyhlásil za primátora roka 2013, podľa politológa ide o vysoké ocenenie za jeho prácu
v meste.
"Stále však platí základná premisa demokracie, žiadna funkcia však nie je natrvalo, takže je
pochopiteľné, keď medzi voličmi po troch volebných obdobiach úradujúceho primátora začne narastať
počet ľudí s inými predstavami o smerovaní radnice," konštatuje Štefančík.
Miloš Tamajka sa pokúšal o kreslo primátora už pred štyrmi rokmi ešte ako člen strany Smer. V
komunálnych voľbách v novembri 2010 skončil vtedy druhý. Niekoľko mesiacov pred poslednými
voľbami sa vzdal členstva strany Smer a kandidoval už ako nezávislý.
"Minimálne sa dostal do povedomia obyvateľov, keďže túto správu zaznamenali aj celorepublikové
médiá. Ale aj v prípade obyvateľov Piešťan zrejme platí, že ľudia dali priestor inému človeku, lebo v
dosluhujúcom primátorovi nevideli záruku ďalšieho pozitívneho trendu," uzavrel Štefančík s tým, že nosiť
stranícke tričko Smeru-SD v juhozápadnej časti Slovenska príliš nepomáha.
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65. Kapitalizmus bez kapitálu
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/11/2014; Názory; Ľuboš Pavelka ekonóm]
Udalosti spred štvrťstoročia dnes mladí ľudia zvyčajne považujú za nostalgické spomienky starších
generácií na zašlé časy, keď bolo právo na prácu doslovnou a z pohľadu štátu vynútiteľnou povinnosťou
každého občana Československa.
Porovnávať kúpnu silu obyvateľov krajiny s tým, čo si kúpime teraz, akosi nemá cenu, aj keď mnohé
médiá sa pri tohtoročných oslavách nežnej revolúcie takouto problematikou pomerne obšírne zaoberali.
Ak si totiž uvedomíme, že v lekárni sme za totality nechali za lieky iba jednu korunu za recept a u zubára
nezaplatili za plombu ani halier, nad tabuľkami s vtedajšími a súčasnými cenami iba mávneme rukou.
Ak mesačné náklady na trojizbový byt v roku 1989 predstavovali aj so splátkou úveru na družstevný
panelák asi 550 Kčs, dnes splátka hypotéky s energiami na ten istý byt často vyskočí skoro na približne
rovnakú sumu, ale už v eurách. Zamestnancovi s priemerným platom 3 000 Kčs po zaplatení bývania
teda na bežnú spotrebu zostávali až dve tretiny príjmu. Dnes pri priemernej mzde 857 eur (ktorú však
nedosahuje viac ako polovica občanov) tvoria náklady na bývanie najväčšiu položku v rodinnom
rozpočte.
Na druhej strane, okrem základných potravín, služieb, dopravy a energií bolo za socializmu skoro
všetko, vzhľadom na príjmy, pomerne drahé. Pretože dnes čistý príjem troch štvrtín Slovákov je nižší
ako 500 eur mesačne, oslava štvrťstoročia politickej a ekonomickej slobody je to posledné, čo dnes
väčšinu spoločnosti trápi. ČSSR sa v čase diktatúry proletariátu vyznačovala najviac zoštátnenou
ekonomikou v rámci vtedajšieho zoskupenia totalitných krajín Európy. Súkromný sektor v Poľsku,
Maďarsku, ale aj v NDR, vyznačujúcej sa najväčšou neslobodou v oblasti vyjadrovania vlastných
názorov, bol pre slovenských turistov cestujúcich do krajín socialistického tábora obvykle milým
prekvapením. Najmä pokiaľ išlo o ústretovosť a prístup k zákazníkom a často aj kreativitu drobných
podnikateľov z pohľadu sortimentu tovaru a služieb.
Prvé pokusy ponúknuť občanom našej krajiny možnosť poskytovať služby vo vlastnom mene sa začali
až v roku 1988. Vytvorenie domácej kapitálotvornej vrstvy vlastníkov však narážalo hneď po nežnej
revolúcii na nedostatok kapitálu najmä pre prílišné rovnostárstvo v odmeňovaní. To sa udržiavalo
desiatky rokov prakticky od štátneho bankrotu v roku 1953, keď prišla väčšina ľudí pri mene peňazí o
celoživotné úspory. Štátnym bankrotom môžeme nazvať zavedenie novej meny najmä preto, že bez
náhrady prepadli investorom aj československé štátne dlhopisy.
Nástup trhovej ekonomiky si vyžadoval aj vytvorenie kapitálotvornej vrstvy. Slovenskí majitelia kapitálu
získali to, čo im malo prinášať zisky z väčšej časti iným spôsobom ako reštitúciou. Za bohatstvo získané
divokou privatizáciou a tunelovaním firiem či fondov z kupónovej privatizácie a benevolentným
poskytovaním privatizačných úverov cez Fond národného majetku a štátnymi bankami, môžu dnešní
zbohatlíci poďakovať obnovovateľovi ponovembrového kapitalizmu u nás Václavovi Klausovi. Ten sa pri
príležitosti osláv štvrťstoročia nežnej revolúcie na konferencii Ekonomickej univerzity v Bratislave
chválil, že nevyhnutná privatizácia prebiehala rýchlosťou až dve firmy za hodinu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Zdielať článok na Facebook
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66. História a víno lákajú turistov
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/11/2014; Metro dnes; Rastislav Iliev]
Rastislav Iliev, moderátor: "Ako prilákať viac návštevníkov do Bratislavy a okolia? Otázka, ktorú si
dennodenne kladú zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu. Zhodujú sa v tom, že hlavným
lákadlom pre turistov je história územia i vinárstvo."
Rastislav Iliev, redaktor: "Nová marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji sa
zameriava na aktivity orientované na zahraničných návštevníkov, ale aj na domáci cestovný ruch.
Dokument vychádza zo základných trendov, ktoré stanovila Slovenská agentúry cestovného ruchu pre
obdobie 2014 až 2020. Obsahuje sedem analytických kapitol a tri strategické."
Alžbeta Melicharová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry BSK (telefonát): "Marketingové

stratégie spracovával tím odborníkov a v tomto tíme za odborného garanta bola profesorka Novacká z
Ekonomickej univerzity. Celá marketingová stratégia bola postavená na prieskumoch, ktoré sa
približne zbierali možno v priebehu minulých dvoch rokoch. Výsledkom celej marketingovej stratégie
bolo naplánovať na najbližšie dva roky aktivity Krajskej organizácie cestovného ruchu k zviditeľneniu
Bratislavského kraja ako destinácie cestovného ruchu hlavne s ohľadom na existujúce podmienky."
Rastislav Iliev: "Národné kultúrne pamiatky, história územia, vinárstvo, tradície, Dunaj, to všetko je
lákadlom pre turistov, domácich aj zahraničných."
Alžbeta Melicharová: "To, čo je dôležité pre domáceho návštevníka, je, že Bratislava je hlavným
mestom, to je prvý a základný atribút. Myslíme si, že každý obyvateľ Slovenska by naozaj mal poznať
svoje hlavné mesto. Bratislava je sídlom všetkej tej kultúry, ekonomiky a vlastne aj toho politického,
kultúrneho a hospodárskeho diania na Slovensku."
Rastislav Iliev: "V tomto roku sa výrazne zvýšil počet návštevníkov v hlavnom meste. Odhady hovoria o
prekročení miliónovej hranice Tú s najväčšou pravdepodobnosťou posunú aj vianočné trhy, ktoré dnes
odštartovali v centre mesta a každoročne ich navštívia tisícky ľudí."
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67. Na čele Coface Slovensko je Juraj Janči
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 24/11/2014; Redakcia]
Svetová jednotka v poistení pohľadávok Coface má na Slovensku nové vedenie. Generálnym riaditeľom
sa stal Juraj Janči, novým obchodným riaditeľom je Dušan Pukač.
Nadnárodná poisťovňa pre riadenie kreditného rizika Coface má na Slovensku nové vedenie. Jej
generálnym riaditeľom sa stal Juraj Janči. "Mojou ambíciou je posilniť postavenie spoločnosti Coface
Slovensko na slovenskom trhu a ponúknuť klientom komplexnú starostlivosť o pohľadávky tak, aby sa
mohli sústrediť na svoju činnosť a odbornosť, s využitím čo najširšieho portfólia činností a produktov,
ktorými Coface Slovensko disponuje," hovorí Juraj Janči. S manažovaním kreditného rizika má 12-ročné
skúsenosti. Pred nástupom za generálneho riaditeľa Coface Slovensko pôsobil v poisťovni Euler
Hermes, kde prešiel viacerými manažérskymi postami vrátane najvyšších. Do jeho zodpovednosti patrilo
riadenia kreditného rizika - od poistenia pohľadávok, ich správu až po ich vymáhanie. Z Euler Hermes
postupne vybudoval lídra slovenského trhu. Janči vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, po
jej absolvovaní pôsobil dva roky v Zipp Bratislava, kde mal na starosti oddelenie controllingu. Od roku
2001 bol v Allianz-Slovenskej poisťovni, ktorá vznikla v spolupráci s HermesKreditversicherungs v
Hamburgu, až do roku 2004, kedy si Euler Hermes u nás otvoril priame zastúpenie.
Coface má na Slovensku aj nového obchodného riaditeľa. Stal sa ním Dušan Pukač. Predtým pôsobil
viac ako tri roky v štátnej EXIMBANKE SR, kde od januára 2014 viedol odbor poistenia
obchodovateľného rizika. Jeho hlavnou úlohou bolo zavedenie a propagovanie online produktu pre
poistenie malých a stredných podnikov a zmena chápania a úloh EXIMBANKY SR na slovenskom
poistnom trhu. "V Coface sa budem snažiť využiť svoje predošlé skúsenosti a rád by som priniesol na
slovenský poistný trh nové riešenia, ktoré sú úspešne využívané v okolitých krajinách." podotkol Dušan
Pukač.
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68. Cicuttovi nepomohlo ani ocenenie, tretie miesto bolo prekvapením
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 24/11/2014; 46/2014; s.: 7; Spravodajstvo / Inzercia;
PETER BRIŠKA]
Tri funkčné obdobia zastával funkciu primátora Remo Cicutto. V posledných voľbách skončil až tretí. Po
dvanástich rokoch ho strieda Miloš Tamajka.
PIEŠTANY. V Piešťanoch rozhodlo o novom primátorovi a zastupiteľstve viac ako 9-tisíc voličov, aktívne
volebné právo nevyužilo asi 16-tisíc ďalších. Za najväčšie prekvapenie komunálnych volieb v Piešťanoch
možno označiť tretie miesto doterajšieho primátora Rema Cicutta. Pred voľbami sa očakával vyrovnaný
súboj, od prvého Tamajku ho nakoniec delilo necelých šesťsto hlasov.
Zasiahla kauza CT aj Cicutta?
"Práve v jeho prípade by som sa opýtal, či nemožno hľadať nejakú spojitosť so zlodejinou v piešťanskej

nemocnici a výsledkami volieb," hovorí na úvod politológ Radoslav Štefančík, ktorý momentálne pôsobí
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. O podozrivých personálnych výmenách v orgánoch
nemocnice vedel rovnako ako premiér. "Bol totiž informovaný, že v dozorných orgánoch nemocnice sa v
spolupráci s ministerstvom zdravotníctva dejú čudné veci. Pritom verejnosti nie sú známe nejaké jeho
opatrenia, aby na škandál upozornil z titulu svojej funkcie. Ak by spolupracoval s lekármi, ktorí na
zvláštnosti v nemocnici upozornili, zrejme by bol prezentovaný pozitívnejšie, čím by sa zvýšili jeho šance
uspieť vo voľbách," myslí si Štefančík. Cicutto sa ešte pred voľbami od celej kauzy dištancoval. Na
novembrovom zastupiteľstve sa vyjadril, že Piešťany, zastupiteľstvo a ani primátor nemajú žiadne
zriaďovateľské ani iné práva k tejto organizácii, ktorá je neziskovou organizáciou zriadenou
ministerstvom zdravotníctva. Ďalej povedal, že pred dvoma rokmi dostal na vedomie list adresovaný
ministerke zdravotníctva od lekára a člena správnej rady nemocnice Alana Suchánka, ktorý však nemal
nič spoločné s tohtoročným tendrom na CT prístroj.
Primátor roka 2013
Cicuttovi zrejme nepomohli ani pozitívne ocenenia, ktoré dostal. Napríklad minulý rok ho istý portál
cestovného ruchu vyhlásil za primátora roka 2013, podľa politológa ide o vysoké ocenenie za jeho prácu
v meste. "Stále však platí základná premisa demokracie, žiadna funkcia však nie je natrvalo, takže je
pochopiteľné, keď medzi voličmi po troch volebných obdobiach úradujúceho primátora začne narastať
počet ľudí s inými predstavami o smerovaní radnice," konštatuje Štefančík.
Uspel až ako nezávislý
Miloš Tamajka sa pokúšal o kreslo primátora už pred štyrmi rokmi ešte ako člen strany Smer. V
komunálnych voľbách v novembri 2010 skončil vtedy druhý. Niekoľko mesiacov pred poslednými
voľbami sa vzdal členstva v strane Smer a kandidoval už ako nezávislý. "Minimálne sa dostal do
povedomia obyvateľov, keďže túto správu zaznamenali aj celorepublikové médiá. Ale aj v prípade
obyvateľov Piešťan zrejme platí, že ľudia dali priestor inému človeku, lebo v dosluhujúcom primátorovi
nevideli záruku ďalšieho pozitívneho trendu," uzavrel Štefančík s tým, že nosiť stranícke tričko SmeruSD v juhozápadnej časti Slovenska príliš nepomáha.
PETER BRIŠKA
Foto:
Ako primátor skončil Za jeho 3. miestom v komunálnych voľbách vidí politológ aj vlažný postoj ku kauze
s CT prístrojom v piešťanskej nemocnici. FOTO: ILUSTRAČNÁ SITA
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69. Politológ: Nový primátor je zatiaľ politický amatér
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 24/11/2014; 46/2014; s.: 5; Rozhovor / Inzercia;
PETER BRIŠKA]
Bročka ako rozprávková bytosť či mladý neskazený politik. Dôvodov jeho zvolenia mohlo byť podľa
politológa viacero. Trnavčania si v každom prípade vo voľbách vyžiadali zmenu.
TRNAVA. Prekvapenie nedávnych komunálnych volieb v podobe zvolenia Petra Bročku za primátora
Trnavy zborilo akékoľvek mýty o tom, že volebný boj bude výlučne straníckou záležitosťou. Nezávislí
obsadili aj 15 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve. K volebným urnám prišlo 33,29 percenta
trnavských voličov. O "nezávislej" Trnave sme sa bližšie porozprávali s politológom Radoslavom
Štefančíkom, ktorý momentálne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Čo hovoríte na volebnú účasť v Trnave?
- V celom trnavskom obvode sa účasť pohybovala len tesne pod celoslovenským priemerom. Dlhodobo
platí pravidlo, že vyššia účasť býva v menších obciach a naopak, v mestách je účasť menšia. Tento
trend sa opäť potvrdil aj v Trnave, keď sa pohybovala hlboko pod priemerom. Nižšia účasť však svedčí
aj o tom, že mestské obyvateľstvo nie je príliš stranícky polarizované, takže nemá potrebu ísť meniť
doterajší chod mesta. Na druhej strane, práve nízka účasť býva často živnou pôdou pre neočakávané
prekvapenia.
Ako vnímate jednoznačné víťazstvo Petra Bročku? Čo rozhodlo?
- Parafrázoval by som jeho vlastné slová po oznámení definitívnych výsledkov: sám netuším, prečo som
vyhral. Odpovedať kompetentne na túto otázku by si vyžiadalo urobiť hlbší výskum voličského správania

obyvateľov Trnavy. Stále netušíme, či bol voliť tradičný voličský priemer, mladí ľudia alebo dôchodcovia.
Kde hľadať dôvody tejto neočakávanej zmeny?
- Možno uviesť nespokojnosť s mestskými politickými elitami, medzi Smerom a KDH panovala príliš
dokonalá harmónia. Nízku dôveru v politické strany zaevidovali naprieč celým Slovenskom. Ďalej
sympatie k mladým, politikou nezaťaženým ľuďom. Ale nemožno vylúčiť ani alternatívu, že niekomu
Bročka svojim výzorom pripomína Rumcajsa, teda rozprávkovú postavičku spojenú s príjemnými
spomienkami z detstva. V každom prípade bol Bročka aktívny na sociálnych sieťach, čím oslovil
predovšetkým mladých voličov. Možno si mladí Trnavčania povedali, že potrebujú nový vietor do plachiet
a potiahnuť Trnavu iným smerom.
Ako vnímate taký hlboký prepad dvoch straníckych kandidátov Žitňanského a Stanka?
- Trnava si vyžiadala zmenu. KDH dlhodobo panovalo v meste, v prípade Smeru bolo evidentné, že sa
snaží uchmatnúť všetko, čo ešte v meste ostalo. Svedčí o tom aj Stankove heslo na bilborde: "Trnava
má ešte naviac".
Bystrík Stanko po voľbách priznal, že CT kauza z piešťanskej nemocnice a udalosti v Bratislave ho
poškodili.
- Nepreceňoval by som voliča Smeru, najmä na komunálnej úrovni. Stanko s kauzou CT zrejme nemal
nič spoločné. Voliči Smeru dlhodobo nevykazujú zmeny vo svojom straníckom správaní v závislosti od
škandálov "smeráckej" politickej elity. Ak by kandidovala za primátorku Renáta Zmajkovičová, spojitosť
by bola evidentná, v prípade Bystríka Stanka by som to však nehľadal.
Bročka je mladý a v tejto sfére zatiaľ neskúsený. Zamestnanci mestského úradu ho zrejme nebudú zo
začiatku prirodzene rešpektovať. Nespôsobí to problémy?
- Znova by som parafrázoval. Tentokrát slová bývalého českého premiéra a súčasného prezidenta
Miloša Zemana, ktorý kedysi dávno dostal podobnú otázku. A stručne odpovedal: Je to ako so sexom,
keď to robíte prvýkrát, ešte neviete, čo a ako, ale s každou ďalšou skúsenosťou sa vaše zručnosti
zdokonaľujú. Každý človek, ktorý sa prvýkrát stretáva priamo s politikou, je v určitom momente
neskúsený. Tak, ako bol kedysi Robert Fico, Radoslav Procházka alebo Ján Ľupták. Niektorí dokonca
robia alebo robili politiku niekoľko rokov a stále ostali amatérmi. Ani Bročka teda nie je žiadnou
výnimkou, až postupom času zistíme, či sa jeho kompetencia spravovať veci verejné na komunálnej
úrovni zdokonalí, alebo ostane amatérom.
PETER BRIŠKA
Foto:
Primátor Bročka Podľa politológa za víťazstvom Petra Bročku možno hladať aj nespokojnosť s
mestskými politickými elitami. FOTO:CUKRU PRODUCTION
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70. Na čele Coface Slovensko je Juraj Janči
[Téma: Ekonomická univerzita; opoisteni.sk; 21/11/2014; opoisteni.sk; Coface]
Svetová jednotka v poistení pohľadávok Coface má na Slovensku nové vedenie. Generálnym riaditeľom
sa stal Juraj Janči, novým obchodným riaditeľom je Dušan Pukač.
Nadnárodná poisťovňa pre riadenie kreditného rizika Coface má na Slovensku nové vedenie. Jej
generálnym riaditeľom sa stal Juraj Janči. "Mojou ambíciou je posilniť postavenie spoločnosti Coface
Slovensko na slovenskom trhu a ponúknuť klientom komplexnú starostlivosť o pohľadávky tak, aby sa
mohli sústrediť na svoju činnosť a odbornosť, s využitím čo najširšieho portfólia činností a produktov,
ktorými Coface Slovensko disponuje," hovorí Juraj Janči. S manažovaním kreditného rizika má 12-ročné
skúsenosti.
Pred nástupom za generálneho riaditeľa Coface Slovensko pôsobil v poisťovni Euler Hermes, kde
prešiel viacerými manažérskymi postami vrátane najvyšších. Do jeho zodpovednosti patrilo riadenia
kreditného rizika - od poistenia pohľadávok, ich správu až po ich vymáhanie. Z Euler Hermes postupne
vybudoval lídra slovenského trhu. Janči vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, po jej
absolvovaní pôsobil dva roky v Zipp Bratislava, kde mal na starosti oddelenie controllingu. Od roku 2001
bol v Allianz-Slovenskej poisťovni, ktorá vznikla v spolupráci s HermesKreditversicherungs v Hamburgu,

až do roku 2004, kedy si Euler Hermes u nás otvoril priame zastúpenie.
Coface má na Slovensku aj nového obchodného riaditeľa. Stal sa ním Dušan Pukač. Predtým pôsobil
viac ako tri roky v štátnej EXIMBANKE SR, kde od januára 2014 viedol odbor poistenia
obchodovateľného rizika. Jeho hlavnou úlohou bolo zavedenie a propagovanie online produktu pre
poistenie malých a stredných podnikov a zmena chápania a úloh EXIMBANKY SR na slovenskom
poistnom trhu. "V Coface sa budem snažiť využiť svoje predošlé skúsenosti a rád by som priniesol na
slovenský poistný trh nové riešenia, ktoré sú úspešne využívané v okolitých krajinách." podotkol Dušan
Pukač.
Coface
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71. Politológ: Nový primátor je zatiaľ politický amatér
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 26/11/2014; Rozhovory; Peter Briška]
Bročka ako rozprávková bytosť či mladý neskazený politik. Dôvodov jeho zvolenia mohlo byť podľa
politológa viacero.
TRNAVA. Prekvapenie nedávnych komunálnych volieb v podobe zvolenia Petra Bročku za primátora
Trnavy zborilo akékoľvek mýty o tom, že volebný boj bude výlučne straníckou záležitosťou.
Nezávislí obsadili aj 15 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve. K volebným urnám prišlo 33,29
percenta trnavských voličov. O "nezávislej" Trnave sme sa bližšie porozprávali s politológom
Radoslavom Štefančíkom, ktorý momentálne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Čo hovoríte na volebnú účasť v Trnave?
- V celom trnavskom obvode sa účasť pohybovala len tesne pod celoslovenským priemerom. Dlhodobo
platí pravidlo, že vyššia účasť býva v menších obciach a naopak, v mestách je účasť menšia. Tento
trend sa opäť potvrdil aj v Trnave, keď sa pohybovala hlboko pod priemerom. Nižšia účasť však svedčí
aj o tom, že mestské obyvateľstvo nie je príliš stranícky polarizované, takže nemá potrebu ísť meniť
doterajší chod mesta. Na druhej strane, práve nízka účasť býva často živnou pôdou pre neočakávané
prekvapenia.
Ako vnímate jednoznačné víťazstvo Petra Bročku? Čo rozhodlo?
- Parafrázoval by som jeho vlastné slová po oznámení definitívnych výsledkov: sám netuším, prečo som
vyhral. Odpovedať kompetentne na túto otázku by si vyžiadalo urobiť hlbší výskum voličského správania
obyvateľov Trnavy. Stále netušíme, či bol voliť tradičný voličský priemer, mladí ľudia alebo dôchodcovia.
Kde hľadať dôvody tejto neočakávanej zmeny?
- Možno uviesť nespokojnosť s mestskými politickými elitami, medzi Smerom a KDH panovala príliš
dokonalá harmónia. Nízku dôveru v politické strany zaevidovali naprieč celým Slovenskom. Ďalej
sympatie k mladým, politikou nezaťaženým ľuďom. Ale nemožno vylúčiť ani alternatívu, že niekomu
Bročka svojim výzorom pripomína Rumcajsa, teda rozprávkovú postavičku spojenú s príjemnými
spomienkami z detstva. V každom prípade bol Bročka aktívny na sociálnych sieťach, čím oslovil
predovšetkým mladých voličov. Možno si mladí Trnavčania povedali, že potrebujú nový vietor do plachiet
a potiahnuť Trnavu iným smerom.
Ako vnímate taký hlboký prepad dvoch straníckych kandidátov Žitňanského a Stanka?
- Trnava si vyžiadala zmenu. KDH dlhodobo panovalo v meste, v prípade Smeru bolo evidentné, že sa
snaží uchmatnúť všetko, čo ešte v meste ostalo. Svedčí o tom aj Stankove heslo na bilborde: "Trnava
má ešte naviac".
Bystrík Stanko po voľbách priznal, že CT kauza z piešťanskej nemocnice a udalosti v Bratislave ho
poškodili.
- Nepreceňoval by som voliča Smeru, najmä na komunálnej úrovni. Stanko s kauzou CT zrejme nemal
nič spoločné. Voliči Smeru dlhodobo nevykazujú zmeny vo svojom straníckom správaní v závislosti od
škandálov "smeráckej" politickej elity. Ak by kandidovala za primátorku Renáta Zmajkovičová, spojitosť
by bola evidentná, v prípade Bystríka Stanka by som to však nehľadal.

Bročka je mladý a v tejto sfére zatiaľ neskúsený. Zamestnanci mestského úradu ho zrejme nebudú zo
začiatku prirodzene rešpektovať. Nespôsobí to problémy?
- Znova by som parafrázoval. Tentokrát slová bývalého českého premiéra a súčasného prezidenta
Miloša Zemana, ktorý kedysi dávno dostal podobnú otázku. A stručne odpovedal: Je to ako so sexom,
keď to robíte prvýkrát, ešte neviete, čo a ako, ale s každou ďalšou skúsenosťou sa vaše zručnosti
zdokonaľujú. Každý človek, ktorý sa prvýkrát stretáva priamo s politikou, je v určitom momente
neskúsený. Tak, ako bol kedysi Robert Fico, Radoslav Procházka alebo Ján Ľupták. Niektorí dokonca
robia alebo robili politiku niekoľko rokov a stále ostali amatérmi. Ani Bročka teda nie je žiadnou
výnimkou, až postupom času zistíme, či sa jeho kompetencia spravovať veci verejné na komunálnej
úrovni zdokonalí, alebo ostane amatérom.
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72. Ekonomická univerzita v Bratislave - univerzita, ktorá pripravuje absolventov
pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 27/11/2014; 27/2014; s.: 26; Vysoké školy; Redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že univerzita pripravuje takých absolventov o ktorých je záujem na trhu práce v rámci SR
ako aj v zahraničí.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom z významných zahraničných partnerských univerzít v
týchto študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom
študijnom programme Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v
anglickom jazyku. Novinkou je tiež možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný
manažment v anglickom jazyku) v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program
Medzinárodné financie v spolupráci s univerzitou v Bangkoku. EU v Bratislave vysiela ročne viac ako
350 študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne rovnaký počet študentov zo zahraničia každý
rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie v praxi, čo potvrdzujú
štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti
realizuje unikátny projekt medzinárodnej akreditácie. Súčasťou university je aj Bratislavská Business
School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business
Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio USA a General Management Program
(GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business
School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne. BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník
Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy
z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj
odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú
ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
- Počet fakúlt: 7
- Počet študentov: viac ako 10 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 67
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 350
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR)
- Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR)

Viac informácií na www.euba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
Rektor: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Kontakty: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava tel.: +421 2
6729 5111 fax: +421 2 6729 5101 e-mail: komunikacia@euba.sk www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka. univerzita
Termín podania prihlášky: 1. stupeň štúdia do 31. marca 2015 2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015 3.
stupeň štúdia do 10. júna 2015
Poplatky za prijímacie konanie: 32 eur pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní
vytlačenej prihlášky, 40 eur pri podaní prihlášky len v tlačenej forme, 60 eur na študijný program
Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
Spôsob podania prihlášky: v tlačenej forme, elektronicky Termín prijímacích skúšok: 1. stupeň štúdia Bc.
15. - 19. 6. 2015 2. stupeň štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25. - 27.8.2015, ostatné fakulty 22. 6. - 3. 7.
2015 3. stupeň štúdia jún - júl 2015
Formy štúdia: denné, externé
Stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
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73. Politológ: Nový trnavský primátor je zatiaľ politický amatér
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 26/11/2014; Rozhovory; Peter Briška]
Bročka ako rozprávková bytosť či mladý neskazený politik. Dôvodov jeho zvolenia mohlo byť podľa
politológa viacero.
TRNAVA. Prekvapenie nedávnych komunálnych volieb v podobe zvolenia Petra Bročku za primátora
Trnavy zborilo akékoľvek mýty o tom, že volebný boj bude výlučne straníckou záležitosťou.
Nezávislí obsadili aj 15 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve. K volebným urnám prišlo 33,29
percenta trnavských voličov. O "nezávislej" Trnave sme sa bližšie porozprávali s politológom
Radoslavom Štefančíkom, ktorý momentálne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Čo hovoríte na volebnú účasť v Trnave?
- V celom trnavskom obvode sa účasť pohybovala len tesne pod celoslovenským priemerom. Dlhodobo
platí pravidlo, že vyššia účasť býva v menších obciach a naopak, v mestách je účasť menšia. Tento
trend sa opäť potvrdil aj v Trnave, keď sa pohybovala hlboko pod priemerom. Nižšia účasť však svedčí
aj o tom, že mestské obyvateľstvo nie je príliš stranícky polarizované, takže nemá potrebu ísť meniť
doterajší chod mesta. Na druhej strane, práve nízka účasť býva často živnou pôdou pre neočakávané
prekvapenia.
Ako vnímate jednoznačné víťazstvo Petra Bročku? Čo rozhodlo?
- Parafrázoval by som jeho vlastné slová po oznámení definitívnych výsledkov: sám netuším, prečo som
vyhral. Odpovedať kompetentne na túto otázku by si vyžiadalo urobiť hlbší výskum voličského správania
obyvateľov Trnavy. Stále netušíme, či bol voliť tradičný voličský priemer, mladí ľudia alebo dôchodcovia.
Kde hľadať dôvody tejto neočakávanej zmeny?
- Možno uviesť nespokojnosť s mestskými politickými elitami, medzi Smerom a KDH panovala príliš
dokonalá harmónia. Nízku dôveru v politické strany zaevidovali naprieč celým Slovenskom. Ďalej
sympatie k mladým, politikou nezaťaženým ľuďom. Ale nemožno vylúčiť ani alternatívu, že niekomu
Bročka svojim výzorom pripomína Rumcajsa, teda rozprávkovú postavičku spojenú s príjemnými
spomienkami z detstva. V každom prípade bol Bročka aktívny na sociálnych sieťach, čím oslovil
predovšetkým mladých voličov. Možno si mladí Trnavčania povedali, že potrebujú nový vietor do plachiet
a potiahnuť Trnavu iným smerom.

Ako vnímate taký hlboký prepad dvoch straníckych kandidátov Žitňanského a Stanka?
- Trnava si vyžiadala zmenu. KDH dlhodobo panovalo v meste, v prípade Smeru bolo evidentné, že sa
snaží uchmatnúť všetko, čo ešte v meste ostalo. Svedčí o tom aj Stankove heslo na bilborde: "Trnava
má ešte naviac".
Bystrík Stanko po voľbách priznal, že CT kauza z piešťanskej nemocnice a udalosti v Bratislave ho
poškodili.
- Nepreceňoval by som voliča Smeru, najmä na komunálnej úrovni. Stanko s kauzou CT zrejme nemal
nič spoločné. Voliči Smeru dlhodobo nevykazujú zmeny vo svojom straníckom správaní v závislosti od
škandálov "smeráckej" politickej elity. Ak by kandidovala za primátorku Renáta Zmajkovičová, spojitosť
by bola evidentná, v prípade Bystríka Stanka by som to však nehľadal.
Bročka je mladý a v tejto sfére zatiaľ neskúsený. Zamestnanci mestského úradu ho zrejme nebudú zo
začiatku prirodzene rešpektovať. Nespôsobí to problémy?
- Znova by som parafrázoval. Tentokrát slová bývalého českého premiéra a súčasného prezidenta
Miloša Zemana, ktorý kedysi dávno dostal podobnú otázku. A stručne odpovedal: Je to ako so sexom,
keď to robíte prvýkrát, ešte neviete, čo a ako, ale s každou ďalšou skúsenosťou sa vaše zručnosti
zdokonaľujú. Každý človek, ktorý sa prvýkrát stretáva priamo s politikou, je v určitom momente
neskúsený. Tak, ako bol kedysi Robert Fico, Radoslav Procházka alebo Ján Ľupták. Niektorí dokonca
robia alebo robili politiku niekoľko rokov a stále ostali amatérmi. Ani Bročka teda nie je žiadnou
výnimkou, až postupom času zistíme, či sa jeho kompetencia spravovať veci verejné na komunálnej
úrovni zdokonalí, alebo ostane amatérom.
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74. Komu dať zelenú
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 27/11/2014; 27/2014; s.: 18; Vysoké školy; Zuzana Petková]
Akreditačná komisia hodnotí úroveň vysokých škôl, výsledky budú známe na budúci rok
Zuzana Petková / petkova@trend.sk
Vysokých škôl na Slovensku pribúda a napriek pochybnostiam o kvalite niektorých z nich doteraz žiadna
z univerzít nezanikla. Na kvalitu vysokoškolského štúdia má dohliadať Akreditačná komisia, ktorá je
zložená z odborníkov. V pravidelných cykloch posudzuje schopnosť jednotlivých škôl poskytovať
vzdelanie a udeľuje im súhlas takzvanú akreditáciu. Hoci mala v minulosti výhrady, školy vždy dostali
šancu pochybenia napraviť. Komplexné hodnotenie všetkých vysokých škôl robí komisia aj v súčasnosti,
výsledky budú známe na budúci rok.
Problémové školy
Vlani komisia konštatovala, že komplexnou akreditáciou neprešli štyri súkromné vysoké školy.
,,Nespĺňajú kritériá doterajšieho začlenenia medzi vysoké školy," uvádza v správe o stave vysokého
školstva z roku 2013. Išlo o Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov,
Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici, Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach a
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Vysoké školy využili ročnú lehotu na prijatie
potrebných opatrení. Hoci vláda Smeru-SD na začiatku tvrdila, že nechce nové vysoké školy, dala
súhlas ďalším súkromným. Šéf Akreditačnej komisie Ľubor Fišera verí, že posledná z nich Technologický inštitút A. Ruprechta - by mohla zaplniť dieru na trhu. Má aj garantov jednotlivých
študijných odborov, ktorí by mohli zaručiť kvalitu. Investorom inštitútu je Mario Hoffmann, ktorý patrí k
majiteľom J&T Private Equity Group. Zaujímavé na škole je, že kým ostatné súkromné univerzity sú
orientované na lacnejšie humanitné študijné programy, inštitút bude zameraný na technický smer.
Poskytovať má len bakalársky stupeň prepojený s praxou tak, aby pripravoval špecialistov pre chemické
a energetické podniky. Projekt pripravilo konzorcium Energochemica SE, kam patria bývalé Novácke
chemické závody a Chemko. Študenti nebudú platiť školné, ale absolventov chcú zaviazať, aby niekoľko
rokov pracovali pre ich fabriky.
Ukazovatele kvality
V roku 2013 bolo možné získať vysokoškolské vzdelanie v 369 študijných odboroch. Viac než 57 percent
všetkých poslucháčov študovalo spoločenské vedy a náuky. V rámci tejto skupiny tvoria najväčší podiel
študenti ekonomických vied. Akreditačná komisia posudzuje kvalitu podľa viacerých ukazovateľov.
Dôležitý je počet doktorandov, profesorov, citácií v zahraničných renomovaných časopisoch a

publikáciách, ale aj podiel vedy a výskumných projektov. Pokles doktorandov vo verejných vysokých
školách je podľa komisie trend, ktorý nie je možné z hľadiska kvality vnímať pozitívne. Vlani len dve
verejné vysoké školy zvýšili ich počet, v dvoch zostal rovnaký a až 16 škôl ich má v dennej forme menej.
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka je pokles vyšší než 25 percent. Podľa Akreditačnej
komisie to škodí, najmä pokiaľ ide o podporu inovácií a výstavbu vedeckých parkov, kde nebude mať kto
pôsobiť. O niečo menej majú školy aj publikačných výstupov. V prípade vedeckých prác a odborných
článkov v karentovaných časopisoch najviac publikačných výstupov na jedného zamestnanca mala
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tam na jedného vysokoškolského učiteľa a výskumného
pracovníka pripadá 0,40 publikačného výstupu. Najmenej ich mala Ekonomická univerzita v
Bratislave. Akreditačná komisia uvádza, že najväčší podiel na publikačnej činnosti majú celkovo dve
najväčšie univerzity - Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Prísnejšie kritériá
Experti z Akreditačnej komisie vlani pozitívne hodnotili nový národný projekt platený z eurofondov Vysoké školy ako motory vedomostnej spoločnosti. ,,Zjednodušene je možné časť projektu opísať ako
budovanie spolupráce medzi firmami a vysokými školami, najmä vo forme stáží študentov a ich
zapájania sa do riešenia aplikačných problémov firiem," konštatuje správa komisia. Tá chce sprísniť
kritériá škôl aj tak, aby smerovali k podpore študijných programov zameraných na prax, pripravovaných
v spolupráci so zamestnávateľmi. Šéf komisie Ľ. Fišera hovorí, že v súčasnosti navštevujú všetky školy
a kontrolujú údaje, ktoré pre potreby komplexnej akreditácie uviedli. Na budúci rok komisia povie, ktoré z
nich majú predpoklady, aby fungovali naďalej ako vysoké školy alebo univerzity. Ak dá komisia niektorej
zlé hodnotenie, môžu ju politici v parlamente zrušiť. Je však otázne, či si to rok pred voľbami dovolia.
Najväčší podiel na publikačnej činnosti majú dve najväčšie školy Univerzita Komenského a Slovenská
technická univerzita v Bratislave
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75. Zmeny, ktoré prináša 21. storočie
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 27/11/2014; 27/2014; s.: 14,15,16,17; Vysoké školy; Michal
Lehuta]
Hospodárska kríza mení obsah programov MBA i vyučovanie ekonómie
Michal Lehuta / lehuta@trend.sk
Kríza toho zmenila veľa. Okrem rodinných, firemných a verejných rozpočtov mnoho i v samotnej
ekonomickej vede a vzdelávaní. Najväčší hospodársky prepad od tridsiatych rokov minulého storočia v
roku 2009 a dodnes pokračujúce ekonomické problémy v eurozóne pripísali za viaceré zaužívané
poučky otáznik. Ceny nehnuteľností zrazu môžu aj klesať, akcie sa môžu v dlhodobom horizonte
zhodnocovať aj pomalšie ako dlhopisy, menová politika nedokázala hospodárstvo stabilizovať, ako sa
myslelo, kľúčové firmy by mali byť viac regulované a nemali by sa zaujímať len o svoje krátkodobé zisky.
To je len niekoľko z ,,poučení z krízového vývoja". ,,Ekonomické vzdelávanie nedokázalo zachytiť
strhujúci pokrok vo viacerých oblastiach ekonómie počas posledných dekád v tom, ako sa stavať k
veľkým otázkam hospodárstva," hovorí Antonio Cabrales, profesor na University College London. Na
mysli má pritom nielen finančnú krízu, ale aj rast príjmovej nerovnosti či vplyv hospodárskych činností na
životné prostredie a klímu. Predkrízová ekonómia finančné otrasy ani nepredvídala, celkovo skôr
hovorila o ,,veľkom umiernení" v rozkolísanosti miery inflácie i hospodárskeho rastu. Mylne. Podobne
ako sa po Veľkej hospodárskej kríze dostal do ekonómie hlavného prúdu najmä John M. Keynes a jeho
makroekonómia, i dnes si disciplína zaoberajúca sa hospodárstvom hľadá svoje nové modely.
Británia vedie
Magazín The Economist vlani napísal, že v tejto zmene vyučovania ekonómie vedie Keynesova rodná
krajina Británia aj dnes. Medializovaný bol napríklad univerzitný projekt CORE (Curriculum Open Access
Resources in Economics), do ktorého je zapojený aj A. Cabrales a ktorý začína svoj prvý školský rok
práve v týchto týždňoch. Inovatívny vzdelávací projekt sa snaží hľadať odpovede na pôvodné otázky o
zmysle ekonómie, jej hlavných hráčoch, trhoch a ich obmedzeniach i o tom, ako môže vláda ekonomike
pomáhať. V porovnaní s inými je odlišný aj v tom, že namiesto drahých učebníc poskytuje svojim
študentom materiály vyvíjané prostredníctvom celosvetovej spolupráce odborníkov online zadarmo. V
rámci vysokých škôl na štyroch kontinentoch sa ho zúčastňuje napríklad aj budapeštianska
Stredoeurópska univerzita. Projekt podporuje aj nobelista Joseph Stiglitz. Nové perspektívy v ekonómii
sa od roku 2009 snaží otvárať aj Institute for New Economic Thinking, finančne podporovaný majetným
Georgeom Sorosom. Brevan Howard, európsky hedžový fond, zasa podporuje výskumné centrum
zamerané na stabilitu finančného sektora na britskej vysokej škole Imperial College London.

Tučné chvosty
Tomu, prečo zlyhávajú ekonomické stochastické modely všeobecnej rovnováhy, sa v roku 2010 venoval
dokonca aj výbor amerického Kongresu. ,,Modely sú kalibrované na určité prostredie. Avšak kríza
odhalila, že v skutočnosti spoločnosť opisujú veľmi zle," napísal pre český magazín Respekt dnešný
štátny tajomník Ministerstva školstva SR Juraj Draxler. Na toho reagoval Jakub Steiner z českého
ekonomického inštitútu CERGE-EI, ktorý ekonomický mainstream obhajoval. ,,Ekonómovia hlavného
prúdu nehlásajú, že ľudia sú sebeckí ani že trh všetko vyrieši." Dokazuje to na tom, že pražský inštitút
úspešne publikoval aj štúdie o netrpezlivosti indických chudobných, o nestabilite ekonomických
systémov i o chybách, ktoré ľudia robia z nepozornosti. Jedným z dôvodov zlyhávania predkrízovej
ekonómie bol pravdepodobne predpoklad normálnej distribúcie ekonomických javov. Teda že
pravdepodobnosť javov sa s ich extrémnosťou znižuje až k nule - podobne ako napríklad extrémna
výška ľudí. Problém spopularizoval ekonóm Nassim Taleb, keď hovoril o takzvaných čiernych labutiach
(nepredvídaných extrémnych udalostiach) či ,,tučných chvostoch". Tie v princípe znamenajú, že
extrémnych javov sa v ekonomike deje oveľa viac, ako sa predpokladalo.
Revolta študentov
Začiatkom novembra roku 2011 opustilo prednáškovú sálu harvardského profesora N. Gregoryho
Mankiwa takmer sedemdesiat študentov. Urobili tak na protest voči ,,prílišnej pravicovosti" jeho kurzu
úvodu do ekonómie a aby tak podporili hnutie Occupy, ktoré v tom čase protestovalo na newyorskej Wall
Street. ,,Dnes opúšťame učebňu a kurz, aby sme vyjadrili nesúhlas s jeho zaujatosťou. Trápi nás, ako
táto zaujatosť ovplyvňuje študentov, univerzitu i celú spoločnosť," píše sa vo vyhlásení organizátorov. G.
Mankiw okrem vyučovania stoviek študentov pracoval v administratíve republikánskeho prezidenta G.
Busha. Profesor zároveň vydáva jednu z najpoužívanejších učebníc úvodu do ekonómie na univerzitách
vrátane tých slovenských. ,,Jeho konzervatívne názory sú podobné tým, ktoré viedli ku kolapsu v roku
2008," myslí si jeden zo študentov, ktorý by vo vyučovaní ekonómie ocenil väčšie spektrum prístupov a
viac priestoru pre kritiku vyučovanej látky. Aj keď protestujúci študenti netvorili väčšinu poslucháčov, v
ich rebélii ide o zaujímavý trend. Tento rok v máji zasa študenti z devätnástich krajín vydali manifest za
väčšiu pluralitu v ekonomickom vzdelávaní. Podporili ich aj niektorí vysoko postavení ekonómovia z
centrálnych bánk - anglickej (Andrew Haldane) i z ECB (Benoît Coeuré). Na univerzite v Manchestri
študenti podobne žiadali zmenu kurikula. Radi by sa učili menej čistej matematiky a viac diskutovali o
dôležitých mysliteľoch histórie. Pridávajú sa k nim aj mnohí vyučujúci. Nechcú pritom priamo zmenu
učenia k ľavicovému marxizmu či pravicovému učeniu Friedricha Hayeka, ale skôr oboznámiť študentov
s možnosťami, ako týchto mysliteľov využiť ako zdroj nových myšlienok. Svojím spôsobom na krízu
ekonómie poukázala aj kniha Tomáša Sedláčka Ekonomie dobra a zla z roku 2009. V nej český ekonóm
a komentátor poukazuje na prílišnú oddelenosť ekonómie od ostatných spoločenských vied, a teda od
reálneho hospodárstva, tvorby preferencií ľudí či vplyvu inštitúcií. Po G. Mankiwovi druhý velikán
ekonomických učebníc Paul A. Samuelson krátko pred svojou smrťou (tiež v krízovom roku 2009) ešte
stihol svoje knihy prehodnotiť. ,,Obávam sa, že ja i moji kolegovia z MIT, Chicaga, Whartonu alebo
Pennsylvánskej univerzity zažijeme ešte horúce chvíle, kým budeme stáť pred svätým Petrom." A svojím
spôsobom mal pravdu.
MBA sa mení
Okrem ekonómie sa toho veľa zmenilo i vo vzdelávaní a uplatnení študentov manažmentu. Tí sú, možno
ešte viac ako samotní ekonómovia, obviňovaní z ostatnej hospodárskej krízy, keďže stáli takpovediac
priamo pri kormidle svetovej ekonomiky. Keď sa TREND na začiatku leta rozprával s Ralfom
Boscheckom zo špičkovej švajčiarskej školy IMD, ten s týmto názorom nesúhlasil. ,,Regulácia
finančných nástrojov bola laxná a viedla k prílišnému úverovaniu ľudí neschopných splácať. To nie je
vinou manažérov. Súvisí to so stádovitosťou, nekompetentnosťou, motiváciami rásť nezodpovedným
spôsobom. Svoju rolu hrala orientácia na krátkodobé výsledky nielen v bankovníctve, ale aj v politike,"
povedal R. Boscheck. Napriek tomu však citeľné zmeny badať aj v MBA vzdelávaní či manažérskych
kariérnych dráhach. Podľa analýzy britského magazínu Economist riaditelia s titulom MBA (Master of
Business Administration) smerujú dnes oveľa častejšie do konzultačných a technologických firiem, ako
sú McKinsey, Boston Consulting, Amazon či Google, a nie do tradičného investičného bankovníctva, ako
to bolo v minulosti. Súvisí to aj so zmenou ich životných postojov. Viac ako začiatočná výška platu
dnešných mladých zaujímajú najmä dlhodobé kariérne možnosti či osobnostný rast. ,,Veľa študentov
chce byť súčasťou podnikateľského prostredia s dosahom na reálny svet, aby mohli cítiť, že niečo
budujú a vyvíjajú," hovorí Julie Morton z Chicago Booth School.
Campus za pol miliardy
Titul MBA ponúkajú na Slovensku len Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola
medzinárodného podnikania v Prešove, obe v spolupráci so zahraničnými školami. Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela či Fakulta manažmentu Univerzity Komenského, ktoré MBA v minulosti tiež

ponúkali, ho už neotvárajú. ,,Boom firiem, ktoré chceli od manažérov takéto vzdelanie, sa vyčerpal,"
povedala v januári pre denník Sme prodekanka Zuzana Kovačičová. Mladí manažéri však starších
kontinuálne nahrádzajú, a preto dopyt po kvalitnom titule stále existuje. Šikovní Slováci si ho potom
získavajú skôr v zahraničí. ,,Ak MBA program, tak poriadny," hovorí o dôvode vycestovať za štúdiom do
iných krajín Rastislav Mikuláš, absolvent IMD. Pre MBA sa rozhodol kvôli posunu z funkčnej na
všeobecnú manažérsku pozíciu a aby si rozvinul strategické myslenie a vodcovské schopnosti.
Najbližšie k Bratislave sa z kvalitných škôl nachádza ekonomická univerzita Wirtschaftsuniversität
(WU) vo Viedni. Jej impozantný nový kampus (univerzitné mestečko) za takmer pol miliardy eur škole
odobrila rakúska vláda ešte v čase hospodárskeho prepadu, keď bolo treba podporovať ekonomiku.
Štedrá dotácia a rozdelenie na šesť častí umožnili prilákať viaceré svetové architektonické domy.
Budovu knižnice napríklad projektovalo štúdio Zahy Hadid. Profesori i študenti si novú urbanistiku
pochvaľujú - vyučujúcich, kolegov a kamarátov tam stretávajú oveľa častejšie ako v minulosti, keď boli
univerzitné budovy roztrúsené po celom meste. To potom pôsobí ako efektívne rodisko nápadov. Aj
vďaka tomu, že študenti pochádzajú z veľkého množstva krajín - najviac z Nemecka, Bulharska,
Turecka, Rumunska a Slovenska. Medzi MBA programami nechýbajú ani kurzy pre skúsených
manažérov. WU Executive Academy navštevovali viacerí Slováci. Napríklad Vladimír Vaňo, hlavný
analytik Sberbark, Lubor Kohut, risk manažér Reiffeisen Bank, Janos Filakovszky, riaditeľ vo firme
Quintiles, Ján Simčo z Carga či Ján Gero so Soitronu.
Manažéri sú skúšaní už počas štúdia a na testové otázky odpovedajú aj priamo na hodine formou
ovládača s tlačidlami, podobne ako obecenstvo v súťaži Milionár. Veľa látky si musia prebrať najprv sami
doma na internetovej e-learningovej platforme i následne po seminárovom module v triede s profesorom.
Na záver programu študenti tvoria virtuálny biznis projekt s kolegami zo Spojených štátov a Číny. V
rámci programov pre korporátnych klientov viedenská škola ponúka aj zaujímavý ,,edutainment", teda
kombináciu vzdelávania so zábavou. V jednom kurze si manažéri môžu otestovať a vycibriť schopnosť
viesť, počúvať a komunikovať pri dirigovaní skutočného orchestra, v inom pri riešení menších
konštrukčných úloh spolu s tímom v absolútnej tme.
Spoločenská zodpovednosť manažérov
Dekan akadémie Bodo Schlegelmilch hovorí, že tlak na vzdelávanie manažérov v ich spoločenskej
zodpovednosti je popudom od takzvaných stakeholderov. Tými nie sú len akcionári, vlastníci, ale všetci,
ktorých podnikanie tej či onej firmy ovplyvňuje, teda aj spotrebitelia, zamestnanci či občianska
spoločnosť. Zmenu myslenia na viedenskej škole symbolizuje kurz profesora Roberta Stranda z
Copengagen Business School. Na hodinách napríklad okrem tradične citovaného diela Adama Smitha
Bohatstvo národov (kde sa spomína slávna ,,neviditeľná ruka" trhu) rozoberajú aj jeho podstatne odlišnú
publikáciu Teória morálnych citov. Riešia problémy príjmovej nerovnosti, chudoby, podnikania v
družstvách či merania blahobytu aj inými spôsobmi ako pomocou HDP. Často sa skloňujú najmä dve
skratky: CSR (corporate social responsibility, spoločenská zodpovednosť korporácií) a CSV (creating
shared value, tvorba zdieľanej hodnoty). Dôležité je podľa R. Stranda tiež orientácia na dlhodobú
perspektívu, ktorá garantuje udržateľnosť súčasného hospodárskeho vývoja. ,,Ak má kapitalizmus
prežiť, musí pracovať v prospech ľudí," hovorí profesor.
Pozn.: Autor absolvoval prezentačnú cestu organizovanú WU Executive Academy.
Mladí manažéri starších kontinuálne nahrádzajú, preto dopyt po kvalitnom titule stále existuje. Šikovní
Slováci si ho získavajú skôr v zahraničí
Najlepšie MBA programy v Európe (full-time, 2014)
Rebríček týždenníka Economist Rebríček denníku Financial Times
1. HEC Paris, Francúzsko London Business School, Spojené kráľovstvo
2. IESE - Navarra, Španielsko INSEAD, Francúzsko
3. London Business School, Spojené kráľovstvo IESE - Navarra, Španielsko
4. INSEAD, Francúzsko IMD, Švajčiarsko
5. IMD, Švajčiarsko IE Business School, Španielsko
6. ESADE, Španielsko Cambridge, Spojené kráľovstvo
7. ESMT Berlin, Nemecko HEC Paris, Francúzsko
8. Henley, Spojené kráľovstvo ESADE, Španielsko
9. IE Business School, Španiesko Oxford, Spojené kráľovstvo
10. Warwick, Spojené kráľovstvo Warwick, Spojené kráľovstvo
PRAMEŇ: The Economist, Financial Times
0,5 mld. eur odobrila rakúska vláda na výstavbu nového kampusu ekonomickej univerzity
Wirtschaftsuniversität vo Viedni
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76. Slovenské mozgy odchádzajú do zahraničia
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:00; 26/11/2014; Správy a komentáre; z domova; Kristína
Hamárová, Marta Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Čoraz viac slovenských študentov odchádza študovať na vysoké školy
do zahraničia. Dokázali to výsledky Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry. Desať rokov
monitoruje podmienky vysokoškolských študentov, pedagógov i kvalitu fakúlt na Slovensku."
Kristína Hamárová, redaktorka: "Akademická ratingová a rakingová agentúra tvrdí, že najviac
slovenských študentov odchádza do susedného Česka. Za posledných desať rokov sa ich počet zvýšil
až o polovicu."
Miroslav Medveď, hlavný analytik ARRA: "Momentálne už je to viac ako dvadsaťtritisíc slovenských
študentov. Keď sme si robili aj také interné prieskumy, tak väčšina týchto študentov ide na najlepšie
české fakulty a školy. Čiže ide o odliv toho najkvalitnejšieho materiálu, čo u nás máme. Jednou z príčin
je, že až tretina fakúlt na slovenských vysokých školách je nekvalitná."
Ivan Ostrovský, člen ARRA: "Vždy v systéme budete mať aj dobré, aj priemerné, aj zlé fakulty. Otázka je
miery. My tých nekvalitných máme príliš veľa. Otázka znie, že čo sa s tým dá robiť. Zmeniť finančné toky
tak, aby sa dostali peniaze prevažne tam, kde je kvalita, maximálne tak ten priemer."
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smeru-SD): "Zavedieme nový
grantový systém. Ten grantový systém postupne bude zvyšovať svoju váhu vo financovaní vysokých
škôl tak, aby vysoké školy boli financované súťažne, podľa toho aká kvalita sa tam tvorí."
Kristína Hamárová: "Medzi najkvalitnejšie fakulty na Slovensku patrí dlhodobo napríklad Jesseniova
lekárska fakulta Univerzity Komenského, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, či
Ekonomická fakulta z Technickej univerzity v Košiciach."
Ivan Ostrovský: "Tie technické, prírodovedecko-medicínske odbory sú náročnejšie na štúdium. Keď sme
mapovali vedecké špičky, aj humanitno-spoločenské odbory a našli sme aj v nich špičku. Aj tam máme
špičku na Slovensku."
Kristína Hamárová: "Akademická ratingová a rakingová agentúra pripravuje rebríček fakúlt na základe
počtu domácich a zahraničných študentov, či kvality vedeckého výskumu. História ani reputácia v tomto
prípade nehrá žiadnu rolu."
Miroslav Medveď: "Také naše slovenské špecifikum sme zaviedli aj kvalita vedeckého výskumu v
porovnaní na jedného doktoranda, čiže aké prostredie pre tých budúcich vedcov je schopná fakulta
vytvoriť."
Kristína Hamárová: "Kvalitu a životnosť vysokých škôl podľa agentúry v blízkej budúcnosti ovplyvní aj
demografický vývoj. Počet študentov totiž vo všeobecnosti klesá. Kým pred desiatimi rokmi študovalo na
vysokých školách okolo dvestotisíc študentov, v súčasnosti je ich už len približne stošesťdesiattisíc."
Marta Jančkárová: "O kvalite vysokých škôl sa budeme rozprávať s prezidentom Slovenskej rektorskej
konferencie, profesorom Rudolfom Kropilom, s ktorým nás spája telemost do Banskej Bystrice. Dobrý
večer prajem."
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (telemost): "Dobrý večer prajem aj ja všetkým
divákom."
Marta Jančkárová: "Za posledných desať rokov sa počet slovenských študentov, ktorí odchádzajú do
susedného Česka, teda zvýšil až o polovicu. ARRA za jednu z príčin považuje, že až tretina fakúlt na
slovenských vysokých školách je nekvalitná. Ako sa na to pozeráte vy, aké sú vaše údaje o odlive
našich študentov?"
Rudolf Kropil: "Je to skutočne fakt. V prvom rade chcem pogratulovať agentúre, ktorá už desiatykrát
zverejnila stav vysokého školstva podľa metodiky, ktorú si nastavila. Sú to výsledky, ktoré sčasti
poznáme, sčasti tam podávajú ale nové zrkadlo na to, aby sme sa my vo vnútri našich škôl pozreli aká je
kvalita, akým smerom kráčame a čo by sme mali robiť do budúcnosti. Pokiaľ ide, ten odliv našich
študentov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky, tak treba povedať, že tam je niekoľko
aspektov. Relatívne čísla hovoria o tom, že sa za ostatných desať rokov zvýšil tento počet z tri a pol
percenta na šesť celé štyri percenta, teda necelý dvojnásobok. Pokiaľ ide ale o absolútne čísla, tak je to

zmena z cirka desaťtisíc na asi dvadsaťtritisíc, to znamená, že ročne nám odchádza viacej ako o tisíc
študentov viacej do Čiech. Na druhej strane ale treba pozerať aj na to, že dnes, keď si pripomíname
štvrťstoročie slobody demokracie, máme možnosti mobily cestovania, tak naši kvalitní študenti si tiež
môžu hľadať kvalitné školy aj v zahraničí. Otázka je ale, či títo kvalitní ľudia po vyštudovaní sa vrátia
naspäť na Slovensko. Ak sa nevrátia, je to pre Slovensko čistá strata, ak sa vrátia a získajú ešte lepšie
skúsenosti, či je to v Čechách alebo Spojených štátoch alebo západnej Európe, o to lepšie. Na druhej
strane tam zazneli čísla ako je príchod zahraničných študentov na Slovensko, a tu sa to percento zvýšilo
z jedna celá päť na tri celá deväť, to znamená takmer trojnásobne. Ak by sme dokázali vykompenzovať
na našich školách odliv našich študentov do zahraničia, ale príliv zo zahraničia ku nám, a ktorí by tiež
mohli u nás zostať a pracovať a podávali kvalitné pracovné výkony, bolo by to ešte všetko v poriadku.
Na druhej strane ale hovorí to aj o tom, aká je aj kvalita našich škôl, predovšetkým z hľadiska
infraštruktúry. A tu už sme pri otázke, ktorá sa dotýka financovania, pretože ak do infraštruktúry
nalejeme menej peňazí, školy sú kapacitne a kvalitou menej vybavené, tak kvalitný študent si bude
hľadať tie školy, ktoré sú infraštruktúrne lepšie vybavené. No a je to otázka kvality."
Marta Jančkárová: "Ostaňme teda pri tých návrhoch riešenia, hovoríme teraz už o kvalite. ARRA má
svoju metodiku posudzovania kvality. Aké kritériá by mali byť najdôležitejšie pri posudzovaní kvality
podľa vás? Hovoríte o infraštruktúre. Dá sa to presnejšie rozviesť a hlavne kľúč k riešeniu podľa vás, ako
by sa mali upraviť povedzme tie finančné toky?"
Rudolf Kropil: "Pokiaľ hovoríme o tej infraštruktúre alebo kritériách, je to niečo rozdielne. Infraštruktúra je
kvalita vybavenia tých našich vysokoškolských zariadení na jednej strane, a potom kvalita vzdelávania
na druhej. Kvalitné vzdelávanie môžu robiť len kvalitní pedagógovia, ktorých tiež je potrebné
samozrejme zaplatiť. Treba si pozrieť, že koľko financií sa dáva na vysoké školstvo u nás, koľko je to v
Čechách, koľko je to v Maďarsku. A treba povedať, že to vysoké školstvo u nás je dlhodobo
poddimenzované. Samozrejme, tým sa rektori zaoberajú. My sme práve včera mali zasadnutie
slovenskej rektorskej konferencie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sformulovali rektori
slovenských vysokých škôl trinásť zásadných pripomienok aj k metodike rozdeľovania financovania na
Slovensku, ale začali sme s tým konštatovaním, ktoré prebehlo aj vlani, že vysoké školstvo na
Slovensku je finančne poddimenzované. Napriek tomu, že niektoré oficiálne materiály ako je správa o
stave školstva na Slovensku z vlaňajška, hovorí o náraste financovania o dvadsať miliónov eur ročne.
Fakt je taký, že na budúci rok sa počíta s financovaním vo výške štyristopäťdesiattri miliónov eur tak, ako
to bolo v roku 2013 a tohto aktuálneho roku máme dokonca ešte menej, ako to bolo vlani. Takže ja vidím
presmerovanie financovania v tom, že treba do vysokého školstva dať viac financií, ale na druhej strane
treba, aby aj tieto vysoké školy tie financie efektívne využili. Pokiaľ sa hovorí o tom, že máme až tretinu
vysokých škôl alebo fakúlt, ktoré sú slabé, treba povedať, že študenti sú aj rozumní, pretože vo
výsledkoch ARRA sa hovorí, že nárast počtu študentov alebo menšie percento klesania je práve na tých
top fakultách, na tých najlepších fakultách. Takže študent si dneska vie vybrať, a pôjde samozrejme za
kvalitou."
Marta Jančkárová: "Pán profesor, len veľmi stručne vás poprosím na záver. Samotný nový minister
školstva Juraj Draxler hovorí o zavedené nového grantového systému, aby vysoké školy boli
financované súťažne podľa toho, aká kvalita sa na nich tvorí, samozrejme zrejme ide aj o vedecký
výskum. Súhlasíte s takouto formou presmerovania finančných tokov?"
Rudolf Kropil: "Toto je jeden z modelov, ktorý môžeme samozrejme napomôcť tej kvalite. Na Slovensku
sa pripravuje aj akčný plán pre inteligentnú špecializáciu vo výskume. Je to materiál a je to smerovanie,
ktoré je veľmi správne na jednej strane, na druhej strane treba ale povedať, že toto je jeden aspekt. My
potrebujeme byť kvalitní vo vede, ale potrebujeme byť kvalitní aj vo vzdelávaní, a preto potrebujeme tých
špičkových pracovníkov, ktorí našim študentom vedia dať skutočne tie najlepšie poznatky, poznatky,
ktoré sú nielen teoretické, ale ktoré prechádzajú potom aj v aplikovaní v praxi."
Marta Jančkárová: "Pán profesor, ďakujem pekne a želám ešte príjemný večer do Banskej Bystrice.
Dovidenia."
Rudolf Kropil: "Pekný večer. Ďakujem aj ja za pozvanie."
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77. Na top fakulte študujú "matfyzáci"
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 27/11/2014; 227/2014; s.: 2; EKONOMIKA; redakcia]
ŠKOLSTVO
Rebríček najlepších fakúlt u nás: Skokanom je Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila najnovšie rebríčky hodnotenia
vysokoškolských fakúlt. Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého lídra ako v minulom
roku. Agentúra tiež hodnotila, ako sa zmenili slovenské vysoké školy za posledných desať rokov.
Uchádzači o štúdium sa čoraz viac orientujú na kvalitnejšie fakulty. Počet študentov v dôsledku
negatívnej demografie klesol. Zároveň intenzívne pokračovala migrácia za štúdiom do zahraničia,
primárne do Česka. Viac ako tridsať percent kapacity slovenských vysokých škôl je nevyužitá. "Keďže
uvedený vývoj bude pokračovať aj naďalej, ide o zásadnú hrozbu nielen pre samotné vysoké školy, ale
aj pre našu spoločnosť," varuje agentúra v správe.
EKONOMICKÉ FAKULTY
1. Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice
2. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
3. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
...
14. * Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho
PRÍRODOVEDECKÉ FAKULTY
1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
2. Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
3. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
...
7. * Fakulta prírodovedných vied, Univerzita Mateja Bela
FILOZOFICKÉ FAKULTY
1. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
2. Filozofická fakulta, Katolícka univerzita
3. Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita
...
10. * Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
MEDICÍNSKE FAKULTY
1. Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského
2. Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
3. Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského
...
9. * Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
PRÁVNICKÉ FAKULT Y
1. Právnická fakulta, Trnavská univerzita
2. Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
3. Právnická fakulta, Univerzita Komenského
...

6. * Fakulta práva J. Jesenského, Vysoká škola Danubius
PEDAGOGICKÉ FAKULTY
1. Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
2. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
3. Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského
...
9. * Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
TECHNICKÉ FAKULTY
1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita
2. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
...
23. * Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Z čoho vychádza hodnotenie ARRA
počty študentov a pedagógov kvalita pedagogického zboru záujem o štúdium podiel zahraničných
študentov mobilita nezamestnanosť absolventov počty publikácií doktorandské štúdium grantová
úspešnosť
Skokan roka
Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
z 13. na 8. miesto Fakulta sa dokázala vrátiť do prvej desiatky najmä vďaka výraznemu zlepšeniu v
oblasti čerpania grantov. Práve pokles tohto ukazovateľa v minulom roku spôsobil prepad fakulty na
trinástu priečku.
Fakulty s najlepším celkovým skóre
1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
2. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
3. Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
...
112. Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Podiel nezamestnaných absolventov na absolventoch denného štúdia
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 0,4 %
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 1,1 %
Fakulta výpočtovej techniky, Technická univerzita Košice 1,1 %
Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. Dubčeka * 10,5 %
* najhoršie umiestnená fakulta v danom rebríčku
Ako sa zmenilo vysoké školstvo na Slovensku za 10 rokov
Učitelia
Celkový počet učiteľov na vysokých školách sa nemení, v roku 2014 ich bolo asi 11 500. Mení sa však
ich štruktúra. Kým v roku 2003 malo doktorandský titul PhD. 57 percent učiteľov, v roku 2013 už 88

percent.
Študenti
Počty študentov sa na začiatku sledovaného obdobia zvyšovali. Ku koncu však klesali. Najviac
študentov navštevovalo naše vysoké školy v roku 2008, keď ich počet presiahol hranicu 215-tisíc. Za päť
rokov ich počet klesol o 40-tisíc. Počty zahraničných študentov sa strojnásobili. Strojnásobil sa aj počet
slovenských študentov, ktorí študujú na vysokých školách v ČR. Dnes ich tam študuje viac ako 23-tisíc.
Vedecká činnosť
Počet publikácií sa zvýšil o 130 percent a ich citovanosť vzrástla o 39 percent. Vo svete sa za rovnaké
obdobie zaznamenal asi 60 % nárast publikácií, citovanosť rástla o 52 percent. Kvantita teda stúpla,
kvalita zaostáva za svetovým priemerom.
Prijímacie konanie
Spočiatku bol dopyt oveľa vyšší ako ponuka. To malo za následok, že vysoké školy začínali zvyšovať
plánovaný počet prijatých študentov. Celková kapacita našich vysokých škôl tak bola v minulom roku
vyššia ako počet všetkých študentov hlásiacich sa na vysokoškolské štúdium. Vysoké školy na tento
znižujúci sa stav reagovali tým, že postupne znižovali náročnosť prijímacieho konania.
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78. Na top fakulte študujú "matfyzáci"
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 27/11/2014; HNonline, Slovensko; Erik Kapsdorfer]
Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila najnovšie rebríčky hodnotenia
vysokoškolských fakúlt. Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého lídra ako v minulom
roku. Agentúra tiež hodnotila ako sa zmenili slovenské vysoké školy za posledných desať rokov.
Uchádzači o štúdium sa podľa agentúry čoraz viac orientujú na kvalitnejšie fakulty. Počet študentov v
dôsledku negatívnej demografie klesol a bude klesať. Zároveň intenzívne pokračovala migrácia za
štúdiom do zahraničia, primárne Čiech. Viac ako tridsať percent kapacity slovenských vysokých škôl je
nevyužitá. "Keďže uvedený vývoj bude pokračovať aj naďalej ide o zásadnú hrozbu nielen pre samotné
vysoké školy, ale aj pre slovenskú spoločnosť ako takú," varuje agentúra vo svojej správe.
TECHNICKÉ FAKULTY
1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita
2. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
...
23. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
EKONOMICKÉ FAKULTY
1. Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice
2. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
3. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
...
14. Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho
PRÍRODOVEDECKÉ FAKULTY
1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
2. Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika

3. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
...
7. Fakulta prírodovedných vied, Univerzita Mateja Bela
PRÁVNICKÉ FAKULTY
1. Právnická fakulta, Trnavská univerzita
2. Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
3. Právnická fakulta, Univerzita Komenského
...
6. Fakulta práva J. Jesenského, Vysoká škola Danubius
MEDICÍNSKE FAKULTY
1. Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského
2. Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
3. Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského
...
9. Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
FILOZOFICKÉ FAKULTY
1. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
2. Filozofická fakulta, Katolícka univerzita
3. Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita
...
10. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
PEDAGOGICKÉ FAKULTY
1. Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
2. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
3. Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského
...
9. Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
Skokan roka
Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita – z 13. na 8. miesto
Komentár: Fakulta sa dokázala vrátiť do prvej desiatky najamä vďaka výraznemu zlepšeniu v oblasti
čerpania grantov. Práve pokles tohto ukazovateľa v minulom roku spôsobil prepad fakulty na trinástu
priečku.
Prepad roka
Letecká fakulta, Technická univerzita Košice – z 10. na 18. miesto
Komentár: V minuloročnom rebríčku skok nahor o osem priečok, dnes návrat na pozíciu spred dvoch

rokov. Bodové rozdiely v spodnej časti rebríčka sú veľmi tesné. Keďže letecká fakulta v Košiciach
nedokázala zlepšiť svoje celkové skóre poľahky ju dokázali preskočiť tie, ktorým sa podarilo zaznamenať
aspoň malé zlepšenie.
Z čoho vychádza hodnotenie ARRA:
počty študentov a pedagógov
kvalita pedagogického zboru
záujem o štúdium
podiel zahraničných študentov
mobilita
nezamestnanosť absolventov
počty publikácií
doktorandské štúdium
grantová úspešnosť
Podiel nezamestnaných absolventov na absolventoch denného štúdia:
1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita – 0,4%
2. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita – 1,1%
3. Fakulta výpočtovej techniky, Technická univerzita Košice – 1,1%
...
Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. Dubčeka – 10,5%
AKO SA ZMENILO VYSOKÉ ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU ZA 10 ROKOV:
Učitelia
Celkový počet učiteľov na vysokých školách sa nemení, v roku 2014 ich bolo asi 11500. Mení sa však
ich štruktúra. Kým v roku 2003 malo doktorandský PhD. titul 57 percent učiteľov, v roku 2013 už 88
percent.
Študenti
Počty študentov sa na začiatku sledovaného obdobia prudko zvyšovali. Ku koncu však tieto počty
rovnako prudko klesali. Najviac študentov tak navštevovalo slovenské vysoké školy v roku 2008, keď ich
počet presiahol hranicu 215-tisíc. Za päť rokov ich počet klesol o 40-tisíc. Počty zahraničných študentov
sa strojnásobili. V tomto roku sa ich podiel blíži k 4 percentám. Strojnásobil sa aj počet slovenských
študentov, ktorí študujú na vysokých školách v ČR. Dnes ich tam študuje viac ako 23-tisíc.
Doktorandi
Na začiatku sledovaného obdobia študovala na slovenských vysokých školách len štvrtina denných
doktorandov. Externých doktorandov bolo trikrát toľko ako denných. Neskôr sa situácia otočila. V
súčasnosti už denní doktorandi tvoria 60 percent z celkového počtu doktorandov. Celkový počet
doktorandov stúpal až do roku 2010. Odvtedy je citeľný dosť výrazný prepad. Ich celkový počet (9685) je
tak nižší ako v roku 2004. Ide zrejme o dôsledok zmeny financovania doktorandského štúdia.
Vedecká činnosť
Počet publikácií sa zvýšil o 130 percent a ich citovanosť vzrástla o 39 percent. Vo svete sa za rovnaké
obdobie zaznamenal asi 60% nárast publikácií, citovanosť však rástla o 52 percent. Kvantita vedeckej
produkcie tak síce stúpla, jej kvalita však zaostáva za svetovým priemerom.
Prijímacie konanie

Spočiatku bol dopyt oveľa vyšší ako ponuka. To malo za následok, že vysoké školy začínali zvyšovať
plánovaný počet prijatých študentov. Celková kapacita našich vysokých škôl tak bola v minulom roku
vyššia ako počet všetkých študentov hlásiacich sa na vysokoškolské štúdium. Vysoké školy na tento
znižujúci sa stav reagovali tým, že postupne znižovali náročnosť prijímacieho konania. Naozaj súťaživé
prijímacie konanie ostalo už len na niekoľkých fakultách.
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79. Nové REBRÍČKY hodnotenia fakúlt: Pozrite, ako obstála tá v Topoľčanoch!
[Téma: Ekonomická univerzita; topolcany.dnes24.sk; 27/11/2014; Topoľčany; Katarína Jankeje]
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt
slovenských vysokých škôl. Ako obstála fakulta Ekonomickej univerzity, ktorej detašované pracovisko
máme aj u nás?
Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11
skupinách odborov. Hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum
jednotlivých fakúlt za rok 2013. Kritériá hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín –
vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.
Prinášame vám výsledok, ako obstála Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorej
detašované pracovisko máme v našom meste. Vyhodnocovaná bola v rámci skupiny Ekonomické vedy,
pričom v rebríčku skončila na šiestom mieste. Obhájila tak svoju pozíciu z minulého roka. Pre
porovnanie, v roku 2012 figurovala na 5. a v roku 2011 na 9. mieste v hodnotení.
Rebríček fakúlt v skupine Ekonomické vedy
- Ekonomická fakulta TUKE
- Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
- Národohospodárska fakulta EU
- Ekonomická fakulta UMB
- Podnikovohospodárska fakulta EU
- Obchodná fakulta EU
- Fakulta managementu UK
- Fakulta hospodárskej informatiky EU
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
- Fakulta podnikového manažmentu EU
- Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
- Fakulta manažmentu PU
- VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia
- Ekonomická fakulta UJS
Zdroj - arra.sk
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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80. GLOBÁLNE SÚVISLOSTI OBČIANSKEJ VOJNY NA UKRAJINE
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 26/11/2014; 41/2014,42/2014; s.: 4; Komentáre
Domov Zahraničie; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
FRANTIŠEK ŠKVRNDA
Rok trvajúca ukrajinská kríza dokazuje, že nejde o spontánne vzniknuté udalosti, ktoré časť médií a
politikov označuje dokonca za revolúciu. A nejde ani o masové hnutie obyvateľov Ukrajiny, ale o akciu
pomerne úzkej a vyhranenej časti jej politických síl. Nepodpísanie asociačných dohôd s EU vládou N.
Azarova sa stalo síce podnetom na rozbehnutie protestnej akcie, s čím mala vtedajšia ukrajinská
politická opozícia podporovaná Západom už skúsenosti. Protestné zhromaždenia na konci novembra
2013 však boli v prvom rade vyjadrením nespokojnosti ukrajinského obyvateľstva s politikou
,,národných" elít. Už na začiatku protestov došlo k zasahovaniu zo zahraničia, ktoré nekonzistentným a
chaotickým spôsobom trvá podnes. Protesty v Kyjeve vznikli neočakávane (možno aj skôr, ako sa to

niekde plánovalo) a protagonisti farebných revolúcií, medzi ktorými sú aj osoby z niektorých slovenských
mimovládnych organizácií sponzorovaných zo západných zdrojov, najmä z USA, chceli využiť situáciu;
museli však improvizovať. Udalosti v Kyjeve sa takmer tri mesiace podobali patovej šachovej partii. K
zlomu došlo vo februári 2014 po podpísaní dohody medzi ukrajinským prezidentom, opozíciou a
ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska, ktorá bola vzápätí porušená. V.
Janukovyč urýchlene opustil Ukrajinu a porušením ukrajinských zákonov a ústavy sa dostala k moci
nová garnitúra vodcov. Postupne sa vytvoril sústredený tlak USA na ovplyvňovanie vývoja na Ukrajine v
politickej a bezpečnostnej oblasti. Toto úsilie je doplnené aj aktivitami Medzinárodného menového fondu
s aktívnou účasťou finančných kruhov Spojených štátov. Aktivity USA zmeniť pomery na Ukrajine
sledujú najmä posilnenie ich ekonomickej pozície v regióne na úkor Ruskej federácie, ale aj Európskej
únie. Nedá sa zbaviť dojmu, že za všetkým sa skrýva úsilie aj touto cestou tlačiť na EU pri rokovaniach o
Transatlantickej dohode o obchode a investovaní. Nová kyjevská vláda vydala hneď po uchopení moci
viacero protiruských vyhlásení a zmenila niektoré zákony, čo vyvolalo medzi ruským obyvateľstvom
Ukrajiny oprávnené obavy. V reakcii na referendum a následné pripojenie Krymu k RF kyjevská vláda
začala ,,antiteroristickú operáciu", hoci na Ukrajine nedošlo k teroristickým útokom. Situácia vyústila do
občianskej vojny. K zosilneniu operácie, ktorá sa podobá trestným výpravám kolonizátorov a okupantov
z minulosti, došlo po nástupe P. Porošenka do funkcie prezidenta. Aj po parlamentných voľbách, v
ktorých vyhrali prozápadné sily, môže dôjsť k porušeniu prímeria a obnoveniu vojenských operácií
Kyjeva na juhovýchode Ukrajiny a nie je vylúčená ani ich eskalácia. V západných médiách a aj na
Slovensku sa o situácii na Ukrajine informuje jednostranne. Britský politológ, odborník na Rusko a
východnú Európu R. Sakwa z Kentskej univerzity pre RIA Novosti povedal, že ,, ukrajinská kríza je
lokálny, európsky problém, ktorému rozumnejšie vedenie mohlo predísť. Ale EU má vedenie
katastrofálne a USA takisto, najmä v State Departmente ". Ukazuje sa, že cieľom zasahovania Západu
nie je riešenie problémov obyvateľstva alebo upevnenie štátnosti Ukrajiny, ale čosi iné. Zasahovanie
USA na Ukrajine je spojené aj s úsilím o destabilizáciu situácie v juhovýchodnej Európe, najmä o
vyvolanie chaosu v priestore štátov na území bývalého ZSSR. Z týchto dôvodov je už dlhodobo
destabilizované Gruzínsko a zosilňuje sa zasahovanie v Moldavsku. Sociálno-ekonomická situácia
Ukrajiny sa zhoršuje, prehlbuje sa kríza a hrozí bankrot štátu. Vízie o rýchlej európskej či atlantickej
integrácii sa rozplynuli. Schválili síce dohodu o asociácii k EU, no čo to znamená, možno ilustrovať na
príklade Turecka, s ktorým ju uzavreli ešte v roku 1964 Európske spoločenstvá. Prijatie Turecka do EU
však nie je v dohľadne a čoraz častejšie sa objavujú názory, že k nemu asi vôbec nedôjde. Podpora
členstva Ukrajiny a Turecka v EÚ má ešte jednu spoločnú črtu, aj keď je medzi nimi polstoročný odstup.
V oboch prípadoch sú ich horlivým zástancom USA. V minulosti malo Turecko (najmä ako člen NATO)
pre USA iný význam ako dnes. Na plány i záujmy Washingtonu má teraz oveľa väčšiu hodnotu politicky,
ekonomicky aj vojensky Ukrajina. Otázka je, dokedy bude Ukrajina v tejto pozícii pre USA príťažlivá.
Vzhľadom na upadajúcu medzinárodnú (ekonomickú, politickú i vojenskú) silu a dlhodobú vnútropolitickú
krízu Spojených štátov sa ich možnosti zužujú, ale stále uskutočňujú politiku ,,organizovaného chaosu",
ktorá síce nič nerieši, no oslabuje, najmä ekonomicky, súperov USA. Washington sa preto nevzdáva
úsilia o tlak na politickú a ekonomickú elitu iných štátov, aj s využitím možností svojich spravodajských
služieb. V týchto podmienkach štáty EU podporujú ničím neopodstatnenú politiku sankcií proti Rusku,
hoci tým škodia svojim záujmom. To však podrýva existujúci systém európskej bezpečnosti a
destabilizuje celý kontinent.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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81. Rok 2015 bude lepší, myslia si firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 28/11/2014; 228/2014; s.: 11; HN plus; Tomáš Nejedlý]
PODNIKANIE
Exkluzívny prieskum HN medzi slovenskými podnikateľmi odhalil zlepšenie nálady a rastových ambícií.
ANALÝZA TÝŽDŇA
Každý piatok ponúkajú HN svoj pohľad na dôležité udalosti uplynulých dní. Dnes vám ponúkame
exkluzívny prieskum o individuálnych podnikateľoch a rodinnom biznise na Slovensku.
Tomáš Nejedlý
Bratislava – Keďže zariaďujeme domácnosti až po najmenšiu kávovú lyžičku, považujeme za veľmi
dobrú správu, že dopyt po kúpe bytov prevažuje nad ponukami na ich predaj. Toto si myslí Peter Galan,
riaditeľ rodinnej firmy Nábytok Galan, ktorý na budúci rok očakáva, že výnosy jeho firmy porastú. A to aj
napriek tomu, že ešte pred časom sa jeho podnik nachádzal v reštrukturalizácii. Podobne to vníma
väčšina našich podnikateľov. Podľa prieskumu, ktorý vypracovali HN, poradenská spoločnosť PwC spolu

s Monikou Krošlákovou z Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi desiatkami majiteľov
slovenských firiem, lepší "nový rok" vidí až 66 percent biznismenov, pričom takmer polovica plánuje
prijímať nových ľudí.
Dobrý rok
"Som optimista a vidím budúci rok pozitívne," nebojí sa budúcnosti ani Štefan Súkeník, majiteľ siete
obchodov s domácimi potrebami Kinekus. V pláne má rozširovanie prevádzky a tiež chce prijať približne
desať percent nových zamestnancov. Za ružové okuliare slovenských podnikateľov môže čiastočne aj
dobrý minulý rok. Podľa prieskumu totiž každému piatemu podnikateľovi v roku 2013 narástli tržby
približne o 15 percent. Na porovnanie sa však štvrtine respondentov výnosy znížili. Z prieskumu boli
úplne vyňaté nadnárodné koncerny pôsobiace na Slovensku, naopak, až polovicu respondentov tvorili
naše rodinné firmy. Práve tie sú na rozdiel od tých, ktoré vedie "iba" najatý manažment, s osudmi
podniku späté oveľa tesnejšie. Avšak tento segment je na Slovensku ešte len v etape rozvoja a nemá
taký vplyv na ekonomiku ako veľké rodinné korporácie v zahraničí – ako napríklad talianska zbrojovka
Beretta, juhokórejský Samsung či americký Wal-Mart. Dôkazom, že ešte stále u nás nemajú rodinné
firmy takú tradíciu, a najmä silu, dokazuje aj iný prieskum od PwC. Ten pravidelne sleduje prostredie
rodinných firiem na celosvetovej úrovni. Porovnanie s jeho výsledkami ukazuje napríklad výrazné
zaostávanie slovenských firiem v exporte. V zahraničí v priemere vyváža 68 percent firiem, na
Slovensku 49 percent. "Okrem Slovenska a Česka nemajú predajne domácich potrieb v strednej Európe
históriu," hovorí Štefan Súkeník z Kinekusu. Expanzia do Poľska či Maďarska by preto podľa neho bola
veľkým rizikom. "Nechceme si vylámať zuby," dodal. Exportné snahy slovenských firiem brzdia podľa
senior manažéra PwC Radoslava Krátkeho najmä daňové riziká.
Opačne ako eurozóna
Údaje o dobrej nálade v slovenskej podnikateľskej sfére sú v kontraste so zhoršujúcou sa náladou v
eurozóne. Podnikateľský sentiment v krajinách eura sa totiž tento mesiac oslabil na najnižšiu úroveň za
uplynulý rok. "Ide zrejme o menšie podniky, ktoré v minulosti nemuseli mať skúsenosť s prenesením
recesie až na úroveň ich podnikania. Pôsobia na lokálnych trhoch, majú stabilných klientov a nie sú
rukojemníkmi trendov, ktoré hýbu eurozónou," hovorí šéf Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert
Kičina. Ďalším dôvodom môže byť podľa neho dobrá nálada z prvého polroka, keď zo západných
ekonomík prichádzali skôr dobré správ.
Som optimista a vidím budúci rok pozitívne.
Štefan Súkeník, majiteľ firmy Kinekus
Foto:
Slovenské firmy vnímajú budúcnosť v podnikaní skôr pozitívne – 44 percent plánuje prijímať nových ľudí
a 66 percent ráta s rastom výnosov.
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82. Rodinné firmy sa riadia heslom "krv nie je voda"
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 28/11/2014; 228/2014; s.: 13; ANALÝZA TÝŽDŇA; Monika
Krošláková]
ROZHOVOR
Väčšina rodinných firiem chce postúpiť vlastníctvo v rámci nasledujúcej generácie
V 62 percentách pracujú dve generácie
Rodinný biznis je na Slovensku stále vo svojich začiatkoch. V súčasnosti je problémom najmä
nástupníctvo, mladí nemajú potrebné skúsenosti
Monika Krošláková, Odborníčka na výskum rodinných firiem z Ekonomickej univerzity v Bratislave pre
HN:
Akým spôsobom sa rieši nástupníctvo v rodinných firmách v zahraničí?
Väčšina má jasne zadefinovaný nástupnícky plán. Postúpenie vedenia firmy z rodiča na dieťa prebieha v
rámci dlhšieho obdobia. Nástupcovia sú na vodcovstvo pripravovaní počas dospievania. Hlavne
celoživotným vzdelávaním a získavaním skúseností, aj

praxou v iných firmách. V zahraničí už pri rodinných firmách pôsobí tretia, štvrtá generácia. U nás je to v
zásade stále prvá. Ako to bude u nás s nástupníctvom, keďže asi 70 percent firiem chce posunúť
vedenie rodine? Dôjde k tomu?
Určite k tomu dôjde a predpokladám, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov by zakladatelia mohli
pociťovať potrebu odovzdať svoj podnik. V súčasnosti výmenu generácií na Slovensku uskutočnilo len
približne dvadsať percent rodinných firiem.
Pôjde o hladký prechod? Podľa minuloročného prieskumu PwC tento krok úspešne zvládne len tretina
firiem...
Slovenské rodinné podniky potrebujú skúsenosti s prechodom na ďalšie generácie. Tie môžeme čerpať
len zo zahraničia a veľa zakladateľov našich rodinných podnikov zatiaľ nemá vôbec sformulovaný plán
nástupníctva, dokonca v mnohých rodinách neexistuje ani pravdepodobný nástupca, najmä ak ide o
malé remeselné živosti.
Čoho sa pri prenechávaní štafety vo firme slovenskí majitelia najviac obávajú?
Napríklad straty kontroly nad podnikom, vlastnej nenahraditeľnosti, prípadne aj delenia majetku.
Zakladateľ by si mal uvedomiť, že odovzdaním vedenia firmy nestráca svoj majetkový podiel vo firme a
stále sa môže zapájať do všetkých investičných a strategických rozhodnutí.
Aké veľké sú v priemere slovenské rodinné firmy?
Väčšinu, približne 90 percent rodinných podnikov, predstavujú mikropodniky, ktoré majú do deväť
zamestnancov.
Hovorí sa, že ak chcete prísť o najlepšieho kamaráta, začnite s ním podnikať. Platí to aj pri rodinných
firmách?
Práve opačne – pri rodinných podnikoch platí príslovie "krv nie je voda". Keď toto príslovie odôvodňuje
postoj rodinných firiem, že rodinné vzťahy sú pri konfliktoch najdôležitejšie a treba ich uprednostniť. V
rodinných podnikoch sa všetci zaangažovaní usilujú o dosiahnutie spoločného prospechu pre firmu a
rodinu, a toto prispieva k vyššej lojalite a zodpovednosti voči firme a vzájomne medzi členmi rodiny.
Samozrejme, aj v tomto prípade určite existujú výnimky.
firiem budúci rok
Ako si majitelia slovenských firiem predstavujú budúcnosť firmy po svojom odchode
78 % Vlastníctvo a manažment firmy bude postúpený ďalšej generácii v rodine
24 % Vlastníctvo bude postúpené ďalej v rodine, ale manažment bude zamestnaný
15 % Fúziou s inou spoločnosťou
15 % Predaj inej firme
15 % Predaj investorom (private equity)
2 % Vstup na burzu
2 % Predaj firmy manažmentu
Ako chcú firmy získať ďalší kapitál
Postúpenie v rámci rodiny
Tento spôsob je na Slovensku najbežnejší. Majitelia firiem preto už pár rokov pred výmenou zapájajú
rodinu do biznisu. Platí tu však, že majiteľ musí naozaj chcieť zmenu aj zrealizovať. Zväčša tiež spisujú
formálne dohody pre prípad choroby, smrti, rozvodu či sporov. Štúdia amerického Inštitútu rodinných
firiem ukázala, že iba 30 % firiem prežije prechod na druhú generáciu.
Vstup strategického investora, fúzia či predaj
Mínusom pri vstupe investora je, ak je firma závislá od majiteľa. Požiadavkou investorov býva zotrvanie

vedenia a majiteľa vo firme na dobu 1 až 3 roky, aby sa zaistila kontinuita firmy a prenos know-how. Pri
fúzii často nie je potreba externého financovania, priateľské spojenie býva vynikajúce pre ďalší rast
firmy.
Vstup na burzu
Tento spôsob sa považuje za elegantný variant na postupné vystupovanie z firmy. Príprava na vstup na
burzu trvá minimálne pol roka. Obvykle však takto hľadajú firmy skôr nový kapitál na rozvoj.
Predaj manažmentu
Stáva sa čoraz populárnejší a býva spojený aj so vstupom ďalšieho investora, najmä finančného.
V prieskume sme sa špecificky zamerali na rodinné firmy na Slovensku. Až polovica z celkového počtu
respondentov bola práve z radu rodinných firiem.
Ako majú rodinné firmy rozdelené vlastníctvo a riadenie (v %)
56 Vlastníctvo a manažment firmy je výhradne v rodine
15 Firmu vlastní rodina, ale top manažment zamestnávajú
29 Vlastníctvo v rodine, časť vedenia v rodine a časť zamestnanci
Koľko príslušníkov rodiny pracuje vo firme (v %)
5 iný počet členov
17 5 členovia
22 4 členovia
15 3 členovia
34 2 členovia
7 1 člen
Koľko generácií rodiny je v rodinných firmách (v %)
28 1 generácia
10 3 generácie
62 2 generácie
Zdroj - Prieskum HN, PwC a Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014.
Oslovení majitelia rodinných firiem odpovedali prostredníctvom on-line verzie, dotazníka o období od 8.
septembra do 15. októbra 2014. Prieskumu sa zúčastnilo 77, vlastníkov (28 individuálnych podnikateľov
a 49 majiteľov rodinných firiem) z rôznych odvetví ekonomiky.
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83. Rok 2015 bude lepší, myslia si naše firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 28/11/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Nejedlý]
Aktualizované: 2014-11-28 00:04:04
Keďže zariaďujeme domácnosti až po najmenšiu kávovú lyžičku, považujeme za veľmi dobrú správu, že
dopyt po kúpe bytov prevažuje nad ponukami na ich predaj. Toto si myslí Peter Galan, riaditeľ rodinnej
firmy Nábytok Galan, ktorý na budúci rok očakáva, že výnosy jeho firmy porastú. A to aj napriek tomu, že
ešte pred časom sa jeho podnik nachádzal v reštrukturalizácii. Podobne to vníma väčšina našich
podnikateľov. Podľa prieskumu, ktorý vypracovali HN, poradenská spoločnosť PwC spolu s Monikou
Krošlákovou z Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi desiatkami majiteľov slovenských firiem,
lepší "nový rok" vidí až 66 percent biznismenov, pričom takmer polovica plánuje prijímať nových ľudí.
Dobrý rok
"Som optimista a vidím budúci rok pozitívne," nebojí sa budúcnosti ani Štefan Súkeník, majiteľ siete
obchodov s domácimi potrebami Kinekus, pričom dodáva, že v pláne má rovnako rozširovanie
prevádzky a tiež chce prijať približne desať percent nových zamestnancov. Ružové okuliare slovenských
podnikateľov môže čiastočne spôsobovať aj dobrý minulý rok. Podľa prieskumu totiž každému piatemu
podnikateľovi v roku 2013 narástli tržby približne o 15 percent. Na porovnanie sa však štvrtine
respondentov výnosy znížili.

Čítajte viac:
Neznámy daňový systém odrádza firmy od exportu
Rodinné firmy sa riadia heslom "krv nie je voda"
Z prieskumu boli úplne vyňaté nadnárodné koncerny pôsobiace na Slovensku, naopak, až polovicu
respondentov tvorili naše rodinné firmy. Práve tie sú na rozdiel od tých, ktoré vedie "iba" najatý
manažment, s osudmi podniku späté oveľa tesnejšie. Avšak tento segment je na Slovensku ešte len v
etape rozvoja a nemá taký vplyv na ekonomiku ako veľké rodinné korporácie v zahraničí – ako napríklad
talianska zbrojovka Beretta, juhokórejský Samsung či americký Wal-Mart.
Dôkazom, že ešte stále u nás nemajú rodinné firmy takú tradíciu, a najmä silu, dokazuje aj iný prieskum
od PwC. Ten pravidelne sleduje prostredie rodinných firiem na celosvetovej úrovni. Porovnanie s jeho
výsledkami ukazuje napríklad výrazné zaostávanie slovenských firiem v exporte. V zahraničí v priemere
vyváža 68 percent firiem, na Slovensku 49 percent. "Okrem Slovenska a Česka nemajú predajne
domácich potrieb v strednej Európe žiadnu históriu," vysvetľuje Štefan Súkeník z Kinekusu. Expanzia do
Poľska či Maďarska by preto podľa neho bola veľkým rizikom. "Nechceme si vylámať zuby," dodal.
Exportné snahy slovenských firiem brzdia podľa senior manažéra PwC Radoslava Krátkeho najmä
daňové riziká. "Súvisí to s tým, že vstupujú do neznámeho priestoru."
Opačne ako eurozóna
Údaje o dobrej nálade v slovenskej podnikateľskej sfére sú v kontraste so zhoršujúcou sa náladou v
eurozóne. Podnikateľský sentiment v krajinách eura sa totiž tento mesiac oslabil na najnižšiu úroveň za
uplynulých dvanásť mesiacov. K citeľnému zhoršeniu došlo najmä v Nemecku a oslabenie naznačuje
pokles ekonomickej aktivity v celej eurozóne. "Ide zrejme o menšie podniky, ktoré v minulosti nemuseli
mať bezprostredné skúsenosti s prenesením recesie až na úroveň ich podnikania. Pôsobia na lokálnych
trhoch, majú stabilných zákazníkov a nie sú rukojemníkmi trendov, ktoré hýbu eurozónou," hovorí riaditeľ
Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert Kičina. Ďalším dôvodom môže byť podľa neho dobrá nálada z
prvého polroka, keď zo západných ekonomík prichádzali skôr dobré správy o rozvoji ekonomiky a v
eurozóne aj na Slovensku bola dobrá nálada i napriek ukrajinskému konfliktu a nástupu ruských sankcií.
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84. Globálne súvislosti občianskej vojny na Ukrajine
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 27/11/2014; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Rok trvajúca ukrajinská kríza dokazuje, že nejde o spontánne vzniknuté udalosti, ktoré časť médií a
politikov označuje dokonca za revolúciu. A nejde ani o masové hnutie obyvateľov Ukrajiny, ale o akciu
pomerne úzkej a vyhranenej časti jej politických síl.
Nepodpísanie asociačných dohôd s EÚ vládou N. Azarova sa stalo síce podnetom na rozbehnutie
protestnej akcie, s čím mala vtedajšia ukrajinská politická opozícia podporovaná Západom už
skúsenosti. Protestné zhromaždenia na konci novembra 2013 však boli v prvom rade vyjadrením
nespokojnosti ukrajinského obyvateľstva s politikou "národných" elít.
Už na začiatku protestov došlo k zasahovaniu zo zahraničia, ktoré nekonzistentným a chaotickým
spôsobom trvá podnes. Protesty v Kyjeve vznikli neočakávane (možno aj skôr, ako sa to niekde
plánovalo) a protagonisti farebných revolúcií, medzi ktorými sú aj osoby z niektorých slovenských
mimovládnych organizácií sponzorovaných zo západných zdrojov, najmä z USA, chceli využiť situáciu;
museli však improvizovať.
Udalosti v Kyjeve sa takmer tri mesiace podobali patovej šachovej partii. K zlomu došlo vo februári 2014
po podpísaní dohody medzi ukrajinským prezidentom, opozíciou a ministrami zahraničných vecí
Francúzska, Nemecka a Poľska, ktorá bola vzápätí porušená. V. Janukovyč urýchlene opustil Ukrajinu a
porušením ukrajinských zákonov a ústavy sa dostala k moci nová garnitúra vodcov.
Postupne sa vytvoril sústredený tlak USA na ovplyvňovanie vývoja na Ukrajine v politickej a
bezpečnostnej oblasti. Toto úsilie je doplnené aj aktivitami Medzinárodného menového fondu s aktívnou
účasťou finančných kruhov Spojených štátov. Aktivity USA zmeniť pomery na Ukrajine sledujú najmä
posilnenie ich ekonomickej pozície v regióne na úkor Ruskej federácie, ale aj Európskej únie. Nedá sa
zbaviť dojmu, že za všetkým sa skrýva úsilie aj touto cestou tlačiť na EÚ pri rokovaniach o
Transatlantickej dohode o obchode a investovaní.

Nová kyjevská vláda vydala hneď po uchopení moci viacero protiruských vyhlásení a zmenila niektoré
zákony, čo vyvolalo medzi ruským obyvateľstvom Ukrajiny oprávnené obavy. V reakcii na referendum a
následné pripojenie Krymu k RF kyjevská vláda začala "antiteroristickú operáciu", hoci na Ukrajine
nedošlo k teroristickým útokom. Situácia vyústila do občianskej vojny.
K zosilneniu operácie, ktorá sa podobá trestným výpravám kolonizátorov a okupantov z minulosti, došlo
po nástupe P. Porošenka do funkcie prezidenta. Aj po parlamentných voľbách, v ktorých vyhrali
prozápadné sily, môže dôjsť k porušeniu prímeria a obnoveniu vojenských operácií Kyjeva na
juhovýchode Ukrajiny a nie je vylúčená ani ich eskalácia.
V západných médiách a aj na Slovensku sa o situácii na Ukrajine informuje jednostranne. Britský
politológ, odborník na Rusko a východnú Európu R. Sakwa z Kentskej univerzity pre RIA Novosti
povedal, že "ukrajinská kríza je lokálny, európsky problém, ktorému rozumnejšie vedenie mohlo predísť.
Ale EÚ má vedenie katastrofálne a USA tiež, najmä v State Departmente". Ukazuje sa, že cieľom
zasahovania Západu nie je riešenie problémov obyvateľstva alebo upevnenie štátnosti Ukrajiny, ale čosi
iné.
Zasahovanie USA na Ukrajine je spojené aj s úsilím o destabilizáciu situácie v juhovýchodnej Európe,
najmä o vyvolanie chaosu v priestore štátov na území bývalého ZSSR. Z týchto dôvodov je už dlhodobo
destabilizované Gruzínsko a zosilňuje sa zasahovanie v Moldavsku.
Sociálno-ekonomická situácia Ukrajiny sa zhoršuje, prehlbuje sa kríza a hrozí bankrot štátu. Vízie o
rýchlej európskej či atlantickej integrácii sa rozplynuli. Bola síce schválená dohoda o asociácii k EÚ, ale
čo to znamená, možno ilustrovať na príklade Turecka, s ktorým ju uzavreli ešte v roku 1964 Európske
spoločenstvá. Prijatie Turecka do EÚ však nie je v dohľadne a čoraz viac sa objavujú názory, že k nemu
asi vôbec nedôjde.
Podpora členstva Ukrajiny a Turecka v EÚ má ešte jednu spoločnú črtu, aj keď je medzi nimi polstoročný
odstup. V oboch prípadoch patria sú ich horlivým zástancom USA. V minulosti malo Turecko (najmä ako
člen NATO) pre USA iný význam ako dnes. Na plány i záujmy Washingtonu má teraz oveľa väčšiu
hodnotu politicky, ekonomicky aj vojensky Ukrajina.
Otázka je, dokedy bude Ukrajina v tejto pozícii pre USA príťažlivá. Vzhľadom na upadajúcu
medzinárodnú (ekonomickú, politickú i vojenskú) silu a dlhodobú vnútropolitickú krízu Spojených štátov
sa ich možnosti zužujú, ale stále uskutočňujú politiku "organizovaného chaosu", ktorá síce nič nerieši,
ale oslabuje, najmä ekonomicky, súperov USA.
Washington sa preto nevzdáva úsilia o tlak na politickú a ekonomickú elitu druhých štátov aj s využitím
možností svojich spravodajských služieb. V týchto podmienkach štáty EÚ podporujú ničím
neopodstatnenú politiku sankcií proti Rusku aj keď škodia svojim záujmom. To však podrýva existujúci
systém európskej bezpečnosti a destabilizuje celý kontinent.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 41 – 42/2014
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85. Politológ Radoslav Štefančík: Nový primátor Trnavy je zatiaľ politický amatér
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské ECHO; 27/11/2014; 46/2014; s.: 2; REGIÓN - INZERCIA;
PETER BRIŠKA]
Bročka ako rozprávková bytosť či mladý neskazený politik. Dôvodov jeho zvolenia mohlo byť podľa
politológa viacero.
PETER BRIŠKA
Prekvapenie nedávnych komunálnych volieb v podobe jednoznačného zvolenia Petra Bročku za
primátora Trnavy zborilo akékoľvek mýty o tom, že volebný boj bude výlučne straníckou záležitosťou.
Nezávislí obsadili aj 15 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve. K volebným urnám prišlo 33,29
percenta trnavských voličov. O "nezávislej" Trnave sme sa bližšie porozprávali s politológom
Radoslavom Štefančíkom, ktorý momentálne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
- Čo hovoríte na volebnú účasť v Trnave?
- V celom trnavskom obvode sa účasť pohybovala len tesne pod celoslovenským priemerom. Dlhodobo

platí pravidlo, že vyššia účasť býva v menších obciach a naopak, v mestách je účasť menšia. Tento
trend sa opäť potvrdil aj v Trnave, keď sa pohybovala hlboko pod priemerom. Nižšia účasť však svedčí
aj o tom, že mestské obyvateľstvo nie je príliš stranícky polarizované, takže nemá potrebu ísť meniť
doterajší chod mesta. Na druhej strane, práve nízka účasť býva často živnou pôdou pre neočakávané
prekvapenia.
- Ako vnímate jednoznačné víťazstvo Petra Bročku? Čo rozhodlo?
- Parafrázoval by som jeho vlastné slová po oznámení definitívnych výsledkov: Sám netuším, prečo som
vyhral. Odpovedať kompetentne na túto otázku by si vyžiadalo urobiť hlbší výskum voličského správania
obyvateľov Trnavy. Stále netušíme, či bol voliť tradičný voličský priemer, mladí ľudia alebo dôchodcovia.
- Kde hľadať dôvody tejto neočakávanej zmeny?
- Možno uviesť nespokojnosť s mestskými politickými elitami, medzi Smerom a KDH panovala príliš
dokonalá harmónia. Nízku dôveru v politické strany zaevidovali naprieč celým Slovenskom. Ďalej
sympatie k mladým, politikou nezaťaženým ľuďom. Ale nemožno vylúčiť ani alternatívu, že niekomu
Bročka svojim výzorom pripomína Rumcajsa, teda rozprávkovú postavičku spojenú s príjemnými
spomienkami z detstva. V každom prípade bol Bročka aktívny na sociálnych sieťach, čím oslovil
predovšetkým mladých voličov. Možno si mladí Trnavčania povedali, že potrebujú nový vietor do plachiet
a potiahnuť Trnavu iným smerom.
- Ako vnímate taký hlboký prepad dvoch straníckych kandidátov Žitňanského a Stanka?
- Trnava si vyžiadala zmenu. KDH dlhodobo panovalo v meste, v prípade Smeru bolo evidentné, že sa
snaží uchmatnúť všetko, čo ešte v meste ostalo. Svedčí o tom aj Stankove heslo na bilborde: "Trnava
má ešte naviac".
- Bystrík Stanko po voľbách priznal, že CT kauza z piešťanskej nemocnice a udalosti v Bratislave ho
poškodili.
- Nepreceňoval by som voliča Smeru, najmä na komunálnej úrovni. Stanko s kauzou CT zrejme nemal
nič spoločné. Voliči Smeru dlhodobo nevykazujú zmeny vo svojom straníckom správaní v závislosti od
škandálov "smeráckej" politickej elity. Ak by kandidovala za primátorku Renáta Zmajkovičová, spojitosť
by bola evidentná, v prípade Bystríka Stanka by som to však nehľadal.
- Bročka je mladý a v tejto sfére zatiaľ neskúsený. Zamestnanci mestského úradu ho zrejme nebudú zo
začiatku prirodzene rešpektovať. Nespôsobí to problémy?
- Znova by som parafrázoval. Tentokrát slová bývalého českého premiéra a súčasného prezidenta
Miloša Zemana, ktorý kedysi dávno dostal podobnú otázku. A stručne odpovedal: Je to ako so sexom,
keď to robíte prvýkrát, ešte neviete, čo a ako, ale s každou ďalšou skúsenosťou sa vaše zručnosti
zdokonaľujú. Každý človek, ktorý sa prvýkrát stretáva priamo s politikou, je v určitom momente
neskúsený. Tak, ako bol kedysi Robert Fico, Radoslav Procházka alebo Ján Ľupták. Niektorí robia alebo
robili politiku niekoľko rokov a stále ostali amatérmi. Ani Bročka teda nie je žiadnou výnimkou, až
postupom času zistíme, či sa jeho kompetencia spravovať veci verejné na komunálnej úrovni zdokonalí,
alebo ostane amatérom.
Foto:
Podľa politológa za víťazstvom Petra Bročkumožno hľadať aj nespokojnosť s mestskými politickými
elitami. FOTO– CUKRUPRODUCTION
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86. Neznámy daňový systém odrádza firmy od exportu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 28/11/2014; 228/2014; s.: 12; ANALÝZA TÝŽDŇA; Peter Kapitán]
Exportuje len 49 percent slovenských firiem - Obávajú sa daňového zaťaženia - Zahraničné firmy majú
export silnejší
ROZHOVOR
RODINNÝ BIZNIS
Senior manažér PwC Radoslav Krátky hovorí, že slovenské firmy majú obavy z expanzie do zahraničia.

Peter Kapitán
Z prieskumu vyplýva, že 49 percent slovenských firiem vyváža do zahraničia. Je to veľa či málo?
Myslím si, že by to mohlo byť oveľa viac. Slovenská ekonomika je relatívne malá, je tak odkázaná na
zahraničné trhy. Aj z globálneho prieskumu našej spoločnosti vyplýva, že v zahraničí v priemere
exportuje až 68 percent firiem. Z tohto hľadiska sú slovenské firmy pomerne konzervatívne.
Kde môžeme hľadať príčiny?
Jednou z hlavných výziev, ktoré podnikatelia v prieskume uviedli, sú daňové riziká. Súvisí to s tým, že
vstupujú do neznámeho priestoru. Keď sa posunú za hranice, musia sa začať vysporadúvať aj s ďalším
daňovým systémom, čo nemusí byť jednoduché.
Je to opodstatnený dôvod alebo je to len taký strach z neznáma?
V prieskume štvrtina podnikateľov uviedla, že najväčšou prekážkou sú dane a rovnako štvrtina uviedla
obavu z neznalosti zahraničného trhu. Správa daňových povinností na Slovensku a v zahraničí tiež stojí
peniaze, čo vplýva na nákladovosť podnikania. Ale aj pocitová stránka hrá určite dôležitú úlohu,
komplikáciou môže byť napríklad iná kultúra v krajine exportu.
S čím sa dá v zahraničí preraziť najjednoduchšie?
Ak to trochu zjednodušíme, najmenší problém dodávať na zahraničný trh sú určite elektronické produkty
a služby, pretože tu je mobilita dodávok prakticky neobmedzená. To však neznamená, že získať tieto
trhy je jednoduchšie ako pri klasických exportoch. Navyše, štáty stále hľadajú spôsob, ako zisky z
takého podnikania primerane zdaniť.
Existuje nejaký návod alebo konkrétna cesta, pomocou ktorej sa môžete dostať na zahraničný trh?
Podnikanie v zahraničí musí mať nejakú formu. Môžete dodávať výrobky alebo služby zo Slovenska
priamo do zahraničia. Niekedy je však vhodnejšie založiť pobočku alebo dcérsku spoločnosť.
Univerzálne riešenie pre to, akú štruktúru pri expanzii spoločnosti použiť, podľa mňa neexistuje.
Zaujímavé je, že na obrovský poľský trh smeruje len o málo viac ako 20 percent exportu slovenských
firiem. Čím je to spôsobené?
Možno veľkosťou poľského trhu a jeho sebestačnosťou. Nemyslím si, že z hľadiska daní čelia slovenskí
podnikatelia pri vstupe na poľský trh zásadne iným výzvam ako vo väčšine ostatných štátov.
Ako vidia majitelia slovenských
Ako sa medziročne zmenili výnosy vašej firmy (v %)
prieskum 2014 prieskum 2013
Výrazne narástli, o viac ako 30 % 10 10
Vzrástli, od 15 do 30 % 12 5
Mierne vzrástli, do 15 % 30 32,5
Nezmenili sa, +/- 5 % 22 22,5
Mierne sa znížili, do 15 % 16 10
Znížili sa, od 15 do 30 % 2 12,5
Výrazne sa znížili, o viac ako 30 % 8 7,5
Plánujete naberať ľudí v budúcom roku? (v %)
prieskum 2014 prieskum 2013
Áno 44 35
Nie, počet ľudí neplánujeme meniť 51 50
Nie, stavy ľudí plánujeme znižovať 2 15
Neviem 3 0
Očakávate rast výnosov v budúcom roku? (v %)
prieskum 2014 prieskum 2013
Vôbec nie 5 2
Nie veľmi 23 10

Trochu áno 31 38
Určite 35 50
Neviem 6 0
* Otázka v prieskume z roku 2013 bola mierne odlišná: "Očakávate rast výnosov v období budúcich 5
rokov?"
Koľko firiem exportuje a do ktorých krajín Európy
slovenských firiem už v súčasnosti exportuje do zahraničia 49 %
Nemecko 36 %
Poľsko 21 %
Maďarsko 32 %
Rakúsko 32 %
Česká republika 75 %
Celosvetový priemer 68 %
majiteľov firiem nemá na export dostatok peňazí 17 %
3 TOP prekážky vstupu na nové trhy
daňové riziká, ktoré vyplývajú z legislatívy iných krajín
obava z neznalosti podnikateľského prostredia zahraničných trhov
financovanie podnikania v zahraničí
5 TOP priorít a výziev, ktoré firmy očakávajú v roku 2015
zaistenie ziskovosti a dostatočných marží
cash flow, kontrola nákladov, včasné platenie pohľadávok klientmi
dostupnosť kvalifikovaných ľudí
daňové režimy u nás a v zahraničí
možnosti financovania ďalšieho rastu
Zdroj - Prieskum HN, PwC a Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014.
Oslovení majitelia rodinných firiem odpovedali prostredníctvom on-line verzie dotazníka o období od 8.
septembra do 15. októbra 2014. Prieskumu sa zúčastnilo 77 vlastníkov (28 individuálnych podnikateľov
a 49 majiteľov rodinných firiem) z rôznych odvetví ekonomiky.
Foto:
Senior manažér PwC Radoslav Krátky hovorí, že slovenské firmy majú obavy z expanzie do zahraničia
Snímka PWC.
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87. Kríza najviac postihla verejné financie
[Téma: Rektor EU; HN; 05/11/2014; 212/2014; s.: 13; NÁZORY A ANALÝZY; redakcia]
DISKUSIA V HN
Začiatok finančnej krízy znamenal pre Európsku úniu najskôr eskaláciu a následne aj realizáciu
viacerých typov finančných rizík. Problém zadlženia v EÚ aj eurozóny sa počas krízy ešte zvýraznil a
najmarkantnejšie sa prejavuje v oblasti verejných financií. V rokoch 2007 až 2013 stúpla priemerná
úroveň hrubého verejného dlhu v krajinách EÚ z 59 na viac ako 87 percent HDP. V EÚ z hľadiska
verejných financií sú priame náklady krízy (výdavky na záchranu finančných inštitúcií a zadlžených
krajín) oveľa nižšie v porovnaní s nepriamymi nákladmi. Tie väčšinou vyplývajú z pôsobenia
automatických stabilizátorov (zníženie príjmov verejnej správy pri poklese ekonomickej aktivity a rast
sociálnych výdavkov). Tomu zodpovedá tendencia výraznejšieho rastu dlhu v krajinách, ktorých
ekonomiky klesali prudšie. Pohľad na ostatné skupiny v EÚ – domácnosti, finančný sektor a nefinančné
podniky – je z hľadiska vývoja dlhu a finančných rizík priaznivejší. Objem čistých finančných aktív
domácností (rozdiel medzi hodnotou finančných aktív a záväzkov) v eurozóne aktuálne dosahuje v

priemere 150 percent HDP. To je viac ako pred krízou. Toto pozitívum je v porovnaní s predkrízovým
obdobím do istej miery eliminované vyššou mierou nezamestnanosti. Dlh domácností je síce "krytý"
vyššou hodnotou finančných aktív, ale nižším počtom pracujúcich a nižšou sumou ich príjmov.
Banky nie sú rizikom
K ozdraveniu účtovných bilancií došlo aj v sektore podnikov – nefinančných korporácií. Podľa údajov
MMF sa veľkosť dlhovej páky (pomer medzi dlhom a vlastným imaním podnikov) v eurozóne po jej
prechodnom zvýšení v krízových rokoch aktuálne znížila na úroveň z roku 2007. Výsledky komplexného
hodnotenia bánk ECB a EBA naznačujú, že ani bankový sektor by nemal byť zdrojom systémového
rizika. Kritériám síce nevyhovelo až 25 zo 130 testovaných najväčších bánk, no odporúčaný objem
dodatočného kapitálu 25 miliárd eur predstavuje len asi jedno promile z celkového objemu bankových
aktív v eurozóne.
Európe pomohol krízový manažment
Hlavným rizikom pre finančnú stabilitu v EÚ je teda verejný sektor. Napriek výhradám voči efektívnosti
hospodárenia verejného sektora má enormný nárast jeho zadlženia v posledných rokoch aj objektívne
dôvody. Znáša systémové riziká, ktoré sa súkromného sektora dotýkajú len obmedzene (napríklad
environmentálne a geo politické riziká alebo cyklické výkyvy ekonomiky). Reakčná schopnosť verejného
sektora je pri eskalácii rizík často obmedzovaná legislatívou, medzinárodnými dohovormi či politickými
okolnosťami. Na "obranu" verejného sektora v EÚ možno konštatovať, že po pasivite v úvodných
štádiách krízy sa európske "elity" aktivizovali. V rokoch 2010 až 2013 nasledoval rad opatrení
rozhodujúcich pre upokojenie finančnej situácie. Samotný krízový manažment je pre EÚ pozitívnym
precedensom, posilnila sa aj fiškálna a finančná integrácia menovej únie. V rámci opatrení treba
osobitne spomenúť zriadenie permanentného fondu ESM a menovopolitické opatrenia ECB, ktoré
významne prispeli k utlmeniu paniky na finančnom trhu. Výrazne nižšie úroky zo štátnych dlhopisov
následne znamenajú pre krízou zasiahnuté krajiny citeľnú úľavu pre ich rozpočty.
Štáty majú zviazané ruky
Napriek pozitívnym zmenám je manévrovací priestor fiškálnej politiky vo väčšine krajín EÚ v dôsledku
rastu zadlženia výrazne nižší ako pred krízou. Približne polovica členov vykazuje úrovne verejného dlhu,
ktoré v prípade negatívneho šoku neumožnia primerane reagovať formou proticyklickej expanzie bez
rizika nekontrolovaného rastu požadovaného výnosu ich štátnych dlhopisov. Ak by šok zasiahol len
jednotlivé krajiny, jeho negatívne efekty by sa mali eliminovať alebo zmierniť pomocou nových nástrojov
krízového manažmentu EÚ. Je však obava, že prípadný systémový šok, akým bola finančná kríza v
rokoch 2008 – 2009, by vyvolal v EÚ sériu defaultov. Ťažisko aktivity na elimináciu rizika ďalšej krízy by
sa preto malo presunúť na úroveň jednotlivých krajín. Aby sa pozitívne fiškálne a inštitucionálne zmeny
na centrálnej úrovni EÚ, spolu s opatreniami ECB, neminuli účinkom. Rudolf Sivák, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Napriek výhradám voči efektívnosti hospodárenia verejného sektora má enormný nárast jeho zadlženia
aj objektívne dôvody.
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88. OECD chváli Slovensko
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 05/11/2014; Hlavné správy; Daniel Horňák]
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Slovensko si v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii v Európe
vedie dobre, no čaká nás ešte veľa práce. To je hodnotenie šéfa Organizácie pre hospodársku
spoluprácu o rozvoj Angela Gurríu, ktorý dnes navštívil Bratislavu."
Daniel Horňák, reportér TA 3: "Slovenská ekonomika závisí najmä od toho, ako sa darí veľkým
európskym štátom, napríklad Nemecku či Francúzsku. Vzhľadom na to, že väčšina európskych krajín
zhoršuje svoje výhľady a bude rásť na úrovni jedného percenta, je výkon našej ekonomiky pozoruhodný.
OECD nám predpovedá 2,5- až trojpercentný rast v najbližších rokoch."
Angel Gurría, generálny tajomník OECD: "V tomto ťažkom kontexte si vediete dobre, musíte zaberať
dvakrát tak silno, pretože situácia ide proti vám. Ale ide vám to dobre, možno aj vďaka silným ramenám
vášho premiéra."
Daniel Horňák: "OECD ale nezostala len pri chválení, rezervy vidí vo vysokej nezamestnanosti,
nepružnom školstve či vo výbere daní. Vláda o problémoch vie a chce ich riešiť."

Robert Fico, predseda vlády: "Na Slovensku sme zaznamenali podstatne lepší výber daní. Prebieha na
Slovensky významná reforma ESO, ktorá spája miestnu štátnu správu do veľmi efektívnych celkov.
Spúšťame veľmi vážnu reformu takzvaného duálneho vzdelávania, kde chceme priblížiť naše vzdelanie
predovšetkým odborného charakteru k potrebám praxe."
Daniel Horňák: "Angel Gurría odprezentoval správu OECD aj na Ekonomickej univerzite, ktorá s
organizáciou aktívne spolupracuje."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Veľmi dôležitá pre študentov, pre univerzitu a najmä
pre doktorandov. Doktorandi, ktorí odchádzajú už tretí rok do OECD, prichádzajú s novými prácami, s
novými myšlienkami."
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89. OECD chváli Slovensko
[Téma: Rektor EU; TA3, 21:30; 09/11/2014; Týždeň; z domova]
Miroslav Kohút, moderátor: "Slovensko si v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii v Európe vedie dobre,
no čaká nás ešte veľa práce. Také je hodnotenie šéfa Organizácie pre hospodársku spoluprácu o rozvoj
Ángela Gurríu, ktorý dnes navštívil Bratislavu."
Redaktor: "Slovenská ekonomika závisí najmä od toho, ako sa darí veľkým európskym štátom, napríklad
Nemecku či Francúzsku. Vzhľadom na to, že väčšina európskych krajín zhoršuje svoje výhľady a bude
rásť na úrovni jedného percenta, je výkon našej ekonomiky pozoruhodný. OECD nám predpovedá dva a
pol až trojpercentný rast v najbližších rokoch."
Ángel Gurría, generálny tajomník OECD: "V tomto ťažkom kontexte si vediete dobre, musíte zaberať
dvakrát tak silno, pretože situácia ide proti vám. Ale ide vám to dobre, možno aj vďaka silným ramenám
vášho premiéra."
Redaktor: "OECD ale nezostala len pri chválení, rezervy vidí vo vysokej nezamestnanosti, nepružnom
školstve či vo výbere daní. Vláda o problémoch vie a chce ich riešiť."
Robert Fico, predseda vlády (Smer-SD): "Na Slovensku sme zaznamenali podstatne lepší výber daní.
Prebieha na Slovensku významná reforma ESO, ktorá spája miestnu štátnu správu do veľmi efektívnych
celkov. Spúšťame veľmi vážnu reformu takzvaného duálneho vzdelávania, kde chceme priblížiť naše
vzdelanie predovšetkým odborného charakteru k potrebám praxe."
Redaktor: "Ángel Gurría odprezentoval správu OECD aj na Ekonomickej univerzite, ktorá s
organizáciou aktívne spolupracuje."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľmi dôležitá pre študentov, pre
univerzitu a najmä pre doktorandov. Doktorandi, ktorí odchádzajú už tretí rok do OECD, prichádzajú s
novými prácami, s novými myšlienkami."
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90. Ekonomická univerzita v Bratislave: Vzdelávanie na svetovej úrovni
[Téma: Rektor EU; Pravda; 11/11/2014; 259/2014; s.: 3; Život študenta; Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák,
PhD.]
Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje svojim absolventom kvalitné vzdelanie na úrovni
porovnateľnej s tými najlepšími svetovými univerzitami. 0 možnostiach štúdia, zahraničných stážach a
uplatnení absolventov EU na trhu práce hovoríme s rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom,
PhD.
Čím je Ekonomická univerzita v Bratislave výnimočná?
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU) je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou svojho druhu na
Slovensku. Ako jediná univerzita na Slovensku zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a
manažérskych študijných programoch na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu.
Aké fakulty, odbory a špecializácie nájdu študenti na vašej univerzite?

Vzdelávanie poskytujeme na siedmich fakultách, z nich šesť je ekonomického zamerania a jedna fakulta
je zameraná na oblasť aplikovaných cudzích jazykov. Zabezpečujeme vzdelávanie takmer vo všetkých
študijných odboroch podskupiny 3.3 Ekonómia a manažment v rámci sústavy študijných odborov SR.
Celkovo EU v Bratislave ponúka 19 študijných programov bakalárskeho štúdia, 32 študijných programov
inžinierskeho, resp. magisterského štúdia, a 16 študijných programov doktorandského štúdia. Z tejto
ponuky je šesť študijných programov na 2. stupni štúdia zabezpečovaných kompletne v cudzích
jazykoch. Študenti majú na univerzite možnosť študovať približne 80 odborných predmetov v cudzích
jazykoch JK v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a španielčine.
Zaviedli ste nový odbor Ekonomika a právo. Čím je tento odbor výnimočný a aký je oň záujem?
Nový študijný program Ekonómia a právo realizuje v tomto roku Národohospodárska fakulta EU
vspolupráci s Právnickou fakultou UK. Ide o bakalársky študijný program, na ktorý sa prihlásilo približne
150 uchádzačov. Týmto programom sa realizuje myšlienka prepájania štúdia dvoch atraktívnych
vedných disciplín. Tak chceme pripraviť ekonomicko-právne zameraného absolventa, ktorý bude
schopný v praxi úspešne aplikovať poznatky zoboch týchto disciplín.
Mnohí mladí ľudia slovenským univerzitám nedôverujú a zvažujú štúdium v zahraničí. Ako obstojí EU v
porovnaní so zahraničnými univerzitami podobného typu?
O štúdium na EU v Bratislave je trvalý záujem a absolventi našej univerzity sú žiadaní na trhu práce v
SR aj vrámci Európskej únie. Študijné programy, ktoré možno na univerzite študovať, sú kompatibilné so
študijnými programami obdobne zameraných univerzít v krajinách Európskej únie, ale aj viných
vyspelých štátoch sveta. Univerzita sa nachádza v procese medzinárodnej akreditácie, ktorú realizuje
Association to Advance Collegiate Schools of Business. Táto asociácia patrí medzi tri najuznávanejšie
agentúry na svete, ktoré realizujú medzinárodnú akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti
ekonómie a manažmentu.
Akú možnosť absolvovať zahraničnú stáž majú vaši študenti?
EU má uzatvorené zmluvy o partnerstve so zahraničnými univerzitami, ale aj zmluvy o spolupráci s
rozhodujúcimi inštitúciami a organizáciami hospodárskej praxe. Medzinárodná spolupráca našej
univerzity je naozaj rozsiahla. V rámci programu ERASMUS+ spolupracujeme s viac ako 260-timi
univerzitami a vysokými školami na celom svete a rámcové dohody o spolupráci máme podpísané s 82
zahraničnými univerzitami. EU umožňuje študentom získať dvojitý diplom z piatich renomovaných
zahraničných univerzít 7K z Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Thajska. Ročne posielame na
študijné pobyty v zahraničí približne 450 študentov a rovnaký počet zahraničných študentov študuje v
rámci programu ERASMUS každoročne u nás. Významná je aj skutočnosť, že naši doktorandi môžu
časť doktorandského štúdia absolvovať v rámci študijných pobytov v OECD v Paríži, a to na základe
zmluvy o spolupráci medzi EU v Bratislave a OECD.
Ako sa študenti EU uplatňujú na trhu práce?
Úspešnosť uplatnenia našich absolventov na trhu práce je veľmi dobrá. Viac ako 93 % z nich sa
zamestná do pol roka po ukončení štúdia. Absolventi nachádzajú uplatnenie najmä v odboroch, ktoré
vyštudovali, a možno všeobecne konštatovať, že EU v Bratislave pripravuje absolventov pre
hospodársku prax a nie pre úrady práce.
Kedy sa začínajú najbližšie prijímacie pohovory na vašu univerzitu?
Prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sa v roku 2015 uskutočnia v termíne 15. - 19. júna. Prihlášku
je možné si na príslušnú fakultu podať do 31. marca 2015. Na druhý stupeň štúdia sa budú prijímacie
skúšky konať v termínoch stanovených jednotlivými fakultami. Prihlášku je možné podať do 15. apríla
2015.
Všetky infonnácie o možnostiach Štúdia a o prijímacom konaní sú zverejnené na stránke www.euba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomická univerzita v Bratislave
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91. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; SME; 19/11/2014; 265/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP 142899]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave)
zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je

najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka
študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných
programoch. Štúdium je porovnateľné s obdobnými univerzitami tohto charakteru v krajinách EÚ.
Univerzita pripravuje absolventov pre hospodársku prax a nie pre úrady práce.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom
študijnom programe Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.
Novinkou je tiež možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Medzinárodný manažment v
anglickom jazyku) v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v
spolupráci s univerzitou v Bangkoku. EU v Bratislave vysiela ročne cca 350 študentov na študijné pobyty
do zahraničia a približne rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite.
Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo
potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v
súčasnosti realizuje unikátny projekt medzinárodnej akreditácie. Súčasťou univerzity je aj Bratislavská
Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business
Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio USA a General Management Program
(GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business
School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne. BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník
Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy
z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj
odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú
ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 10 000
Počet absolventov: viac ako 80 000
Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR)
Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR) Viac informácií na www.euba.sk
REKTOR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: Bc. – do 31. marca 2015, Ing./Mgr. – do 15. apríla 2015 POPLATKY
ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 32,- eur pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní
vytlačenej prihlášky, 40,- eur pri podaní prihlášky len v tlačenej forme, 60,- eur na študijný program
Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe) SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY: v tlačenej
forme, elektronicky TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: Bc. - 15. - 19.6. 2015; Ing./Mgr. – FPM a PHF 25.
- 27.8 2015, ostatné fakulty – 22.6. – 3.7.2015 POPLATKY: Interná smernica o poplatkoch spojených so
štúdiom v akademickom roku 2015/2016 (www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-sostudiom) FORMY ŠTÚDIA: denné, externé STUPNE ŠTÚDIA: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE: Deň otvorených dverí:
- 4. 2. 2015 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach (pre PHF EU v Bratislave so
sídlom v Košiciach)
- 5. 2. 2015 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach (pre PHF EU v Bratislave so
sídlom v Košiciach)
- 6. 2. 2015 v aule EU v Bratislave (pre fakulty v Bratislave: NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ a ÚMP)
KONTAKTY: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava Tel.: +421 2
67 29 51 11 Fax: +421 2 67 29 51 01 e-mail: webmaster@euba.sk web: www.euba.sk Iný kontaktný
údaj: +421 2 67 29 59 04
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DLZKA STUDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA

EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3, 3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKUĽTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3, 2
CELOUNIVERZITNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2/2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2/2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL BP 142899
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92. Ekonomická univerzita v Bratislave - univerzita, ktorá pripravuje absolventov
pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady práce
[Téma: Rektor EU; Pravda; 20/11/2014; 266/2014; s.: 37; inzercia; PR-CL XP141691/01]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že absolventi sa veľmi dobre ulatňujú na trhu práce v SR a EÚ.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako BO odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia môžu študenti
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku).
EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v
bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo
Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný
študijný program International Finance.
Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programme Ekonómia a
právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni
štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. Novinkou je tiež
možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný manažment v anglickom jazyku) v
spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v spolupráci s
univerzitou v Bangkoku.
EU v Bratislave vysiela ročne približne 350 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne
rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú
veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a
prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti realizuje unikátny projekt
medzinárodnej akreditácie.
Súčasťou university je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné
vzdelávacie programy Master ot Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio
USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA
na prestížnej ESCP Europe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne.
BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a Univerzity tretieho veku.
Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností
a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych
požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
- Počet fakúlt: 7
- Počet študentov: viac ako 10 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 67
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu prace: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR 2012)
- Priemerná mzda absolventa: 967 EUR (štatistika MŠVVaŠ SR)
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.EUBA.SK
rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
Tel.: +421 2 6729 5111 Fax: +421 2 6729 5101
email: komunikacia@euba.sk
web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka.univerzita
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2015
2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015
3. stupeň štúdia do 10. júna 2015
POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
32 EUR pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní vytlačenej prihlášky
40 EUR pri podaní prihlášky len v tlačenej forme
60 EUR na študijný program Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
v tlačenej forme, elektronicky
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. stupeň štúdia Bc. 15. - 19. 6. 2015
2. stupeň štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25. - 27. 8. 2015, ostatné fakulty 22. 6. - 3. 7. 2015
3. stupeň štúdia jún - júl 2015
FORMY ŠTÚDIA:
denné, externé
STUPNE ŠTÚDIA:
bakalársky, inžiniersky, doktorandský
ŠTUDIJNÉ ODBORY 1.STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DĹŽKA ŠTÚDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKE ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNE HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNICTVO A DAŇOVE PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNE FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2

AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3,3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY AINTERKULTURNA KOMUNIKÁCIA D D 3,2
CELOUNIVERZľTNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL XP141691/01
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93. Rektorom Ekonomickej univerzity bude Ferdinand Daňo
[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 20/11/2014; Spravodajstvo; SITA]
Rektorom Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bude súčasný prorektor pre vzdelávanie
Ferdinand Daňo a vystrieda tak Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára.
Ekonomická univerzita v Bratislave.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Ako informovala hovorkyňa EU, Ferdinanda Daňa vo štvrtok zvolili v prvom kole z troch navrhnutých
kandidátov na rektora, z 39 členov Akademického senátu mu hlas dalo 35 akademikov.
Daňo je od roku 2007 prorektorom pre vzdelávanie a štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až
2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. "Vážim si
dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na prácu a
projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie považujem za
podmienku jej ďalšieho napredovania.
Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských
podmienkach unikátny. Jeho výsledkom bude ďalšie zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v
Bratislave v zahraničí, ďalšie skvalitnenie výučby, nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a
učiteľov ako aj pre rozvoj výskumu a medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo vzťahu k študentom,
doktorandom, všetkým zamestnancom ako aj z hľadiska spolupráce s praxou a so zahraničím,"
skonštatoval Rudolf Sivák. Do funkcie nového rektora menuje prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska.
Zdielať článok na Facebook
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94. Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 20/11/2014; Školský servis; Školský servis]
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolil 20.novembra kandidáta na nového
rektora.
Bratislava 20. novembra (SkolskyServis.sk) - Stal sa ním súčasný prorektor pre vzdelávanie Ferdinand
Daňo. Vo funkcii rektora tejto najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým a manažérskym zameraním
na Slovensku vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015.
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie
a štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na
ktorej predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity
a vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Českej republike.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej
akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny. Jeho
výsledkom bude ďalšie zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v Bratislave v zahraničí,
ďalšie skvalitnenie výučby, nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a učiteľov, ako
aj pre rozvoj výskumu a medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo
vzťahu k študentom, doktorandom, všetkým zamestnancom, ako aj z hľadiska spolupráce
s praxou a so zahraničím," skonštatoval Rudolf Sivák.
Kandidát na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zvolený v prvom kole na funkčné
obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch navrhnutých kandidátov na rektora.
Z celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov, čo je 90%. Do funkcie ho
menuje prezident Slovenskej republiky.
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU
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95. Ekonomickú univerzitu povedie Daňo
[Téma: Rektor EU; HN; 21/11/2014; 223/2014; s.: 6; FIRMY & FINANCIE; redakcia]
TELEKOMUNIKÁCIE
Ekonomická univerzita v Bratislave má nového rektora. Stal sa ním Ferdinand Daňo. Z celkového
počtu 39 členov Akademického senátu získal pri voľbe 35 hlasov, čo je 90 percent. Vo funkcii rektora
vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015. "Chcem
nadviazať na prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov," uviedol po zvolení
Daňo.
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96. Novým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude Ferdinand Daňo
[Téma: Rektor EU; Rádio FM, 17:00; 20/11/2014; Správy]
Jana Belovičová, moderátorka: "Novým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude súčasný
prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo. V prvom kole mu z troch navrhnutých kandidátov dalo hlas
35 z 39 členov Akademického senátu. Vystrieda tak Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa
skončí 31. januára."
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97. Ekonomickú univerzitu povedie nový rektor
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 20/11/2014; Bratislava; tasr]

Ferdinand Daňo bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z
troch navrhnutých kandidátov na rektora.
BRATISLAVA. Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave bude mať nového rektora. Akademický
senát univerzity vo štvrtok do tejto funkcie zvolil súčasného prorektora pre vzdelávanie Ferdinanda
Daňa. Ešte ho musí do funkcie vymenovať prezident Andrej Kiska.
Daňo tak na čele univerzity vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31.
januára 2015.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie
a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny," povedal budúci rektor EU.
Daňo bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch
navrhnutých kandidátov na rektora. Z celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35
hlasov.
Ferdinand Daňo je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie a štatutárnym zástupcom
rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej predtým šesť rokov pôsobil
ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a vedeckých rád ďalších univerzít na
Slovensku aj v Českej republike, informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v
Bratislave.
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98. Ekonomická univerzita v Bratislave má nového rektora
[Téma: Rektor EU; investujeme.sk; 21/11/2014; Investujeme.sk; Redakcia]
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolil vo štvrtok (20.októbra) nového rektora.
Stal sa ním súčasný prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo.
Vo funkcii rektora tejto najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým a manažérskym zameraním na
Slovensku vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015.
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie a
štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej
predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a
vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Českej republike.
"Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na
prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie
považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie
a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny. Jeho výsledkom bude ďalšie
zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v Bratislave v zahraničí, ďalšie skvalitnenie výučby,
nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a učiteľov, ako aj pre rozvoj výskumu a
medzinárodnej spolupráce," povedal Ferdinand Daňo.
"Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo vzťahu k študentom,
doktorandom, všetkým zamestnancom, ako aj z hľadiska spolupráce s praxou a so zahraničím,"
skonštatoval Rudolf Sivák.
Kandidát na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zvolený v prvom kole na funkčné
obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch navrhnutých kandidátov na rektora. Z
celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov, čo je 90%. Do funkcie ho menuje
prezident Slovenskej republiky.
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99. Ekonomická univerzita bude mať nového rektora
[Téma: Rektor EU; TV Bratislava, 18:00; 21/11/2014; Metro dnes]

Rastislav Iliev, moderátor: "Ekonomická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora.
Akademický senát univerzity vo štvrtok do tejto funkcie zvolil súčasného prorektora pre vzdelávanie
Ferdinanda Daňa. Ešte ho musí do funkcie vymenovať prezident Andrej Kiska. Ferdinand Daňo tak na
čele univerzity vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015."
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100.
Ekonomická univerzita v Bratislave - univerzita, ktorá pripravuje
absolventov pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady
práce
[Téma: Rektor EU; Trend; 27/11/2014; 27/2014; s.: 26; Vysoké školy; Redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že univerzita pripravuje takých absolventov o ktorých je záujem na trhu práce v rámci SR
ako aj v zahraničí.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom z významných zahraničných partnerských univerzít v
týchto študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita ponúka štúdium na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom
študijnom programme Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v
anglickom jazyku. Novinkou je tiež možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný
manažment v anglickom jazyku) v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program
Medzinárodné financie v spolupráci s univerzitou v Bangkoku. EU v Bratislave vysiela ročne viac ako
350 študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne rovnaký počet študentov zo zahraničia každý
rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré uplatnenie v praxi, čo potvrdzujú
štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti
realizuje unikátny projekt medzinárodnej akreditácie. Súčasťou university je aj Bratislavská Business
School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business
Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio USA a General Management Program
(GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business
School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne. BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník
Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy
z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj
odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú
ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
- Počet fakúlt: 7
- Počet študentov: viac ako 10 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 67
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 350
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93 % (štatistika ÚPSVaR)
- Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR)
Viac informácií na www.euba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
Rektor: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Kontakty: Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava tel.: +421 2
6729 5111 fax: +421 2 6729 5101 e-mail: komunikacia@euba.sk www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka. univerzita
Termín podania prihlášky: 1. stupeň štúdia do 31. marca 2015 2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015 3.
stupeň štúdia do 10. júna 2015
Poplatky za prijímacie konanie: 32 eur pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní
vytlačenej prihlášky, 40 eur pri podaní prihlášky len v tlačenej forme, 60 eur na študijný program
Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
Spôsob podania prihlášky: v tlačenej forme, elektronicky Termín prijímacích skúšok: 1. stupeň štúdia Bc.
15. - 19. 6. 2015 2. stupeň štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25. - 27.8.2015, ostatné fakulty 22. 6. - 3. 7.
2015 3. stupeň štúdia jún - júl 2015
Formy štúdia: denné, externé
Stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
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