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1. Čo chýba našej ekonomike?
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 02/12/2013; Noviny o 17:00; zo zahraničia; Michal
Rybanský]
Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "Slabá podpora štátu, vysoké dane, nedostatočné vzdelávanie
zamestnancov. Nielen na tieto prekážky ekonomického rozvoja poukazuje vo svojej štúdii americký
profesor ekonómie John Pickles z Univerzity Severná Karolína."
Ľuboš Sarnovský, moderátor: "V rámci projektu Hosťujúci profesor strávi na Slovensku celý zimný
semester. My sme sa ho opýtali, čo by podľa neho pomohlo slovenskej ekonomike."
Michal Rybanský, redaktor: "Americký profesor nie je na Slovensku nováčikom. Vďaka dlhoročnej
spolupráci s Ekonomickou univerzitou vie jasne pomenovať problémy v našom regióne. Ekonomická
kríza podľa Johna Picklesa napáchala mnoho škôd, no zároveň pomohla prečistiť trh. Firmy, ktorým sa
podarilo prežiť, sa však na pomoc štátu nemôžu spoliehať. Podobne ako v iných krajinách strednej a
východnej Európy je totiž nedostatočná. A to nehovorím o finančnej podpore."
John Pickles, americký profesor ekonómie: "Štát vždy môže robiť viac. Mohol by sa snažiť najmä
prepojiť jednotlivé odvetvia priemyslu a pomáhať pri vzdelávaní pracovnej sily. Tréningy a školenia sú
totiž pre ekonomiku kľúčové."
Michal Rybanský, redaktor: "Za vyspelejším západom zaostávame aj vo využívaní informačných
technológií. Načo sa však stále môžeme spoľahnúť je kvalifikovaná pracovná sila a relatívne nízke
mzdy, ktoré nám dávajú možnosť pritiahnuť investície za pomerne nízke náklady."
John Pickles, americký profesor ekonómie: "Výhodou je aj lokalita, teda blízkosť ku trhom a zároveň
kvalita, na ktorú sa kladú oveľa väčšie nároky, ako v minulosti."
Michal Rybanský, redaktor: "Za najväčšiu geografickú hrozbu považuje John Pickles prenikanie lacných
tovarov z Ázie na náš trh, čo negatívne ovplyvňuje najmä odevný priemysel. Zároveň sa s nedôverou
pozerá na zvyšovanie daní pre podnikateľov, keďže súčasný trend vo svete je presne opačný."
John Pickles, americký profesor ekonómie: "Záleží však na tom, ako spravujete sociálny, zdravotný a
vzdelávací systém. Vždy sa dá hospodáriť aj lepšie a každá vláda sa s tým snaží vysporiadať po
svojom."
Michal Rybanský, redaktor: "Problémov je naďalej viac ako dosť. No jeden je azda najvypuklejší.
Stretnutie s našimi podnikateľmi však americkému ekonómovi potvrdili to, o čom sa u nás nahlas
nehovorí. Konkrétne, že na Slovensku je ešte stále lacnejšie korumpovať, ako investovať do rozvoja."
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2. Víťazi študentskej súťaže SAS Challenge Day 2013 si odniesli iPady mini
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 02/12/2013; Tlačové správy; Redakcia]

Účastníci prvého ročníka matematickej, vedomostnej a kreatívnej súťaže zistili, že práca so špičkovým
analytickým softvérom je intuitívna a nazreli aj do firiem, ktoré takéto nástroje denne využívajú. Stretol sa
raz človek s medveďom. Okolo bola pustatina, nablízku nebol iný človek ani iný medveď. Obaja sa
poriadne zľakli a začali utekať. Človek utekal smerom k severu, medveď smerom k západu. Človek sa
zastavil, zamieril presne smerom na juh a medveďa zastrelil. Akej farby bol medveď?
Obdobné matematické, štatistické, ale aj vedomostné a kreatívne úlohy riešilo začiatkom novembra 16
trojčlenných tímov, ktoré sa prihlásili do súťaže Challenge Day 2013 zorganizovanej softvérovou a
poradenskou spoločnosťou SAS.
"Čo si ľudia v dnešnej uponáhľanej dobe zapamätajú? Zážitok. Túto silnú zbraň sme využili na to, aby
sme oslovili čo najviac študentov, pozdvihli povedomie o SAS-e a prepojili ho s pojmami ako inteligentná
zábava, kreativita, inovácia a srdečnosť. Súťažné úlohy vymýšľali predovšetkým študenti z nášho
Academic tímu za pomoci nášho marketingového oddelenia, preto sme, myslím, aj obsahovo triafali do
čierneho a spoločne sa podaril pozitívny zážitkový deň," skonštatovala Katarína Šušaníková,
marketingová manažérka slovenskej pobočky SAS-u.
Okrem riešenia rôznych logických úloh tímy z piatich slovenských univerzít navrhovali napríklad
reklamnú kampaň, interpretovali grafy a vytvárali kreatívne pouličné fotografie. Nesúťažili pritom iba v
priestoroch SAS-u - počas celého dňa sa presúvali na rozličné miesta a niektoré úlohy riešili vo firmách
ako sú VÚB banka či Slovenská sporiteľňa, ktoré dlhoročne softvér SAS používajú na riadenie rizík a na
zvyšovanie efektívnosti marketingových kampaní.
"Páčil sa nám široký záber súťaže, myslím, že viac pripomínala realitu. Nebolo to ako v škole na
písomke, kde dostaneme zadanie a máme dve hodiny na vypracovanie. Mali sme internet,
premiestňovali sme sa, mohli sme si niečo urobiť skôr a inú úlohu nechať na neskôr, skrátka si
manažovať čas. Bolo to reálnejšie ako škola a to sa nám páčilo," zhodnotil krátko po vyhlásení
výsledkov študent bratislavskej Ekonomickej univerzity Michal z víťazného tímu Pagáč, ktorý si
odniesol hlavnú cenu tri iPady mini.
Druhý tím Statak vyhral týždennú stáž v spoločnosti SAS a tretie družstvo MDM Crew školenie na prácu
so softvérom SAS. A čo bolo pre víťazný tím najťažšie? "Asi vytvoriť z dát grafy v softvéri SAS, ktorý
sme nikdy predtým nevideli. Ale zvládli sme to a musím povedať, že to bolo dokonca veľmi intuitívne,"
dodal Michal.
"Challenge Day sme pripravovali niekoľko mesiacov a počas celej tej doby sme nevedeli odhadnúť, aký
záujem bude mať zo strany študentov. Nakoniec nás milo prekvapilo 34 prihlásených tímov i pozitívna
spätná väzba od súťažiacich. Už dnes viem povedať, že urobíme všetko pre to, aby sme súťaž
zorganizovali aj o rok," uviedla koordinátorka súťaže Barbora Okruhľanská, ktorá má v SAS-e na starosti
akademický program.
Fotky z akcie nájdete na Facebookovej stránke SAS Slovakia.
Prečítajte si aj rozhovor s víťazmi súťaže Jozefom, Petrom a Michalom.
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3. Žilinský kraj napreduje v rozvoji
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 03/12/2013; 48/2013; s.: 7; ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ; Redakcia]
Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava zverejnila výsledky
unikátneho projektu "MasterCard slovenské centrá rozvoja". Žilinský kraj obsadil 2. miesto v rebríčku
regiónov s najvyšším pokrokom v rozvoji za obdobie rokov 2007 – 2011. Najvyšší pokrok zaznamenal
Žilinský kraj v ekonomickej oblasti, predovšetkým kvôli vysokému rastu produktivity, patentových
prihlášok a zamestnanosti v technologicky náročných odvetviach. V sociálnej oblasti je pozitívnym
trendom nadpriemerný nárast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva a pokles násilnej
kriminality. V oblasti infraštruktúry a verejných služieb bol hlavným pozitívnym trendom najrýchlejší rast
pripojenia domácností na internet a rast v oblasti zdravotníckej infraštruktúry.
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4. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/12/2013; s.: 10; 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 ponúka na siedmich fakultách študentom vzdelávanie vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia v 66 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je
organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS).
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:
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) a získať dvojitý diplom zo zahraničných
partnerských univerzít. 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. K existujúcim zmluvám o
dvojitých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojitý diplom s univerzitou v Štrasburgu
(štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment). EU v Bratislave vysiela
ročne približne 400 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia. 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. Bratislavská Business School EU v Bratislave 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 otvára ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou
ponuky sú aj prípravné kurzy, 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 11 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 66
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 400
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 95 % (štatistika ÚPSVaR 2012)
- Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR 2011) Viac informácií na www.euba.sk.
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 web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka.univerzita
Termín podania prihlášky: 1. stupeň štúdia: do 30.3.2014 2. stupeň štúdia: do 15.4.2014 3. stupeň
štúdia: do 10. 6.2014
Poplatky za prijímacie konanie: Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky iba vtlačenej podobe
je 40 eur, aj v elektronickej podobe je 32 eur.
Deň otvorených dverí: 7. 2. 2014 - Bratislava, Michalovce 6. 2. 2014 - Košice
Stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
Prijímacie skúšky: 1. stupeň štúdia (všetky fakulty EU v Bratislave) 2. stupeň štúdia (NHF, OF, FHI,
FMV, FAJ a celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment) 16. júna 4. júla 2014 a
(FPM a PHF) 28. augusta 2014, celouniverzitné študijné programy (Medzinárodný manažment
Manažment predaja) 16. júna - 4. júla 2014 3. stupeň štúdia 24. júna - 4. júla 2014
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5. Ani chudobní, ani vo vzťahu. Tak si žijú dnešní študenti
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 05/12/2013; s.: 8,9,10; Pravda magazín; Elena Zemková]

Vysokoškolskí študenti sa na prednášku zbytočne ponáhľať nemusia. Platí predsa akademická
štvrťhodinka a keby niekto niečo namietal, stačí sa vyhovoriť, že zaspali. Taxík si zavolať nemohli, veď
majú hlboko do vrecka. Keď ich prednášajúci náhodou už na hodinu nepustí, s nadhľadom si môžu
spomenúť na Cicera a s myšlienkou "najlepšia učiteľka je aj tak prax" sa dať na odchod. Ktoré "zaručené
pravdy" o študentoch vlastne platia?
Elena Zemková ezemkova@pravda.sk
Prázdne vrecká nemajú
Kedysi bolo vysokoškolské štúdium výsadou a - v mnohých krajinách pomerne drahou. Študenti sa
štúdiu venovali naplno a niet divu, že po zaplatení ubytovania, skrípt a jedla im peňazí často veľa
nezostalo. S Dnes je situácia iná a mnohí študenti nielenže s peniazmi vychádzajú, ale ešte si do1 kážu
aj čo-to ušetriť. Podľa prieskumu portálu studentskefinancie.sk, na ktorom sa zúčastnilo vyše tisíc
respondentov, si 44 percent dokáže z vlastných peňazí niečo ušetriť. Možnosť privyrobiť si popri škole
však nie rovnaká pre všetky odbory. Okrem snahy veľa záleží aj od rozvrhu či náročnosti štúdia.
Najhoršie sú na tom podľa prieskumu študenti zdravotníctva a sociálnych vied. V porovnaní s ostatnými
sledovanými smermi vrátane technických či spoločenských si ich sporí o 10 percent menej. Úlohu
zohráva aj región, v ktorom sa vysoká škola nachádza. Hoci možností zarábať si cez internet je čoraz
viac, predsa len zaváži aj zamestnanosť v danej lokalite. A čo na svoju finančnú situáciu hovoria samotní
študenti? "Dnes neplatí, že študenti majú hlboko do vrecka, skôr majú peňazí až priveľa a potom blbnú,"
hovorí Jakub, druhák na Katedre masmediálnej komunikácie v Trnave. "Ja sám by som vyžil aj z
jedného príjmu - či už zo sumy, ktorú dostávam od rodičov, alebo z toho, čo si sám zarobím." Niektorí
študenti sa spoliehajú len na podporu rodičov a nerobia nič, pretože nemusia. Iní zase presne naopak.
"Rodičia mi prispievajú na jedlo a bývanie, ale na všetko navyše si musím a aj chcem zarobiť sama,"
vysvetľuje štvrtáčka Zuzana z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Privyrába si učením
angličtiny a nemčiny a mesačne zarobí okolo 200 eur. Úlohu v snahe nájsť si brigádu zohráva aj
prípadné štipendium. Medzi študentmi, ktorí si podľa prieskumu nesporia, sú aj takí, ktorí majú
dostatočný príjem zo sociálneho štipendia, a preto si odkladať peniaze nepotrebujú. Veľa sociálne
slabších študentov sa snaží čo najviac využiť svoje schopnosti a uplatniť sa na pracovnom trhu už počas
štúdia, existujú však aj výnimky. "Nie som proti sociálnym štipendiám, ale všimol som si, že niektorých
spolužiakov akoby priveľmi uspokojovali a vôbec sa nesnažia zarobiť si aj prácou, ako by som od nich
očakával," vysvetľuje štvrták Marek z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jakubova spolužiačka
Michaela z UCM síce sociálne štipendium poberá, rozhodne to však neznamená, že by nemusela
pracovať. "Dostávam sociálne štipendium 100 eur a mama mi už nedáva nič. Zarobí 170 eur, takže
nemôžem od nej pýtať peniaze. Musím si zarábať sama." A v čom sa študenti najčastejšie obmedzujú,
ak musia? "Šetríme na strave - kúpime si len základné potraviny a žiadne somariny ako sladkosti Takéto
šetrenie dokáže mesačne urobiť rozdiel aj 100 eur," hovorí Veronika, druháčka na masmediálnej
komunikácii v Trnave. Jej spolužiačka Monika svoje výdavky krotí niekde inde: "Nechodím tak často von
a obmedzujem hlavne zábavu. Tu jedna kávička, tam jedno vínko - na prvý pohľad sa to nezdá, ale
môžem tak ušetriť celkom peknú sumu." Študenti sa radšej uskromnia, akoby si mali brať pôžičky, a keď
ich okolnosti donútia, snažia sa peniaze zohnať skôr v rodine ako v banke. Po škole tak väčšina z nich
začína na rozdiel od niektorých zahraničných krajín ako Spojené štáty americké s čistým štítom.
Ponáhľať sa? A načo?
Akademická štvrťhodinka platí na mnohých vysokých školách aj dnes. Prednášajúci zväčša z meškania
veľké haló nerobia. "Keď aj meškáme, sadneme si do lavice a nikto sa nepýta, prečo meškáme, toleruje
to. Zato na skúšky chodíme aj skôr. Porovnávame si poznámky a podobne," vysvetľuje Veronika, ktorá
na prednášky do Trnavy dochádza z Bratislavy. "Oproti strednej škole je to úplne iné," porovnáva Eva z
Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Keď teraz vidím, že mi už ide autobus a mala by som sa
ponáhľať, ani nepobehnem. Veď pôjde ďalší. Meškanie na prednášky takmer nikto nerieši." Pomerne
často sa vraj stáva, že mešká aj samotný prednášajúci. Kedysi sa po štvrťhodine zvyklo doslova utekať,
dnes situáciu menia mobilné telefóny. "Minulý rok meškala prednášajúca na skúšku celú hodinu. Ale
počkali sme ju, napísala nám totiž SMS," hovorí Monika. Ako však dodáva, v súkromí a pri stretnutiach s
priateľmi sa snaží byť presná.
Študentské lásky-nelásky
Pred polstoročím do veľkej miery platilo, že kto mal partnera na vysokej škole, zväčša s ním zostal.
Študentské lásky boli už počas školy neraz korunované aj dieťaťom a svadobnou obrúčkou. Súčasný
život ponúka viac možností a lákadiel. Aj preto sa zrejme mladí do vážnych vzťahov až tak nehrnú a
tehotné študentky sú skôr výnimkou. Veď zatiaľ čo v roku 1990 Slovenky rodili svoje prvé dieťa v
priemere ako 22,6-ročné, dnes sa tento vek nebezpečne blíži k tridsiatke. "Študentské lásky sme mali
skôr na strednej škole. V mojom okolí sa teraz po niekoľkých rokoch veľa párov, naopak, rozišlo. Išli
študovať do iných miest, takže vysoká škola prispela k rozpadu ich vzťahu. Študenti si chcú skôr užívať
život, ako sa viazať," vysvetľuje Veronika. "V našom ročníku neviem o žiadnom páriku, spolužiačky sú

slobodné alebo majú frajerov z iných škôl, u nás totiž výrazne prevládajú dievčatá," vysvetľuje budúca
učiteľka Zuzana.
Učí študentov najlepšia učiteľka?
Prax je dnes pre študentov nielen výhodou, ale z hľadiska budúceho zamestnania vlastne
nevyhnutnosťou. Väčšina firiem ju totiž pri prijímaní nových zamestnancov vyžaduje. Niektorí študenti ju
podceňujú, iných práca baví, a preto sa jej venujú naplno už popri štúdiu. "Viacero ľudí v našom ročníku
už pracuje na plný úväzok. Dá sa to popri škole stíhať hoci za cenu vynechaných prednášok. Veľa závisí
aj od zamestnávateľa," hovorí budúci ekonóm Marek. Prax však zaváži aj v prípade pedagógov. "Tento
semester máme veľa predmetov, ktoré prednášajú ľudia z praxe, a to je veľké plus. Nudné čítanie z
papierov nám veľa nedá. Paradoxné mimochodom je, že práve títo pedagógovia si najviac potrpia na
dochádzku v prezenčnej listine. Tí šikovnejší vedia, že nás prilákajú zaujímavými hodinami," vysvetľuje
Veronika z masmediálnej komunikácie. Jej spolužiačka Michaela zas preferuje samovýučbu. "Myslím, že
niektoré prednášky sú z hľadiska praxe celkom zbytočné. Fakty, ktoré si nájdem sama, mi dajú často
viac, ako to, čo sa dozviem na hodine. Prednášajúci sa nesmierne opakujú a jedna hodina je ako druhá."
Výhodou tiež je, že môže čas štúdia prispôsobiť napríklad brigáde. A čo hlavne si na škole študenti
cenia najviac? "Kontakty a titul. Na Slovensku panuje všeobecný názor, že školu treba mať. Ani tak nie
kvôli vedomostiam, ale pre ten titul pred menom. Má ho dnes totiž takmer každý a vyzeralo by čudne,
keby som ja bol výnimkou," zhoduje sa väčšina z nich.
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6. Univerzity sa bijú o študentov VIDEO upútavkami: Je to trápne, znie kritika!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 06/12/2013; topky.sk; TMZ]
BRATISLAVA – Klesajúci záujem o štúdium na vysokých školách vyvoláva u akademikov znepokojenie.
Študenti podľa posledných prieskumov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry strácajú záujem o
vysokoškolský život. Pozreli sme sa, ako niektoré vysoké školy lákajú potenciálnych uchádzačov o svoje
katedry na internete.
V súčasnej mediálnej dobe je internet nevyhnutným komunikačným prostriedkom. Dnes sa bez neho
študenti už nezaobídu. Dobre to pozná každý zo študujúcich. Preto je internetová propagácia
nevyhnutná na svoju prezentáciu, reklamu a na pritiahnutie nových záujemcov.
No vyzerá to tak, že niektoré školy si veľkú hlavu nerobia z toho, aké videá kolujú po internete. Viaceré z
nich sú na smiech a z reakcie ľudí je jasné, že sa na nich bavia.
Pozrite si, ako sa prezentujú niektoré z nich:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka so Štefanom Skrúcaným nemá prijímačky
Katedra žurnalistiky UK v Bratislave
Aj takéto promo ponúka FMK v Trnave
Videoprezentácia z Ekonomickej univerzity v Bratislave
Propagačné video Žilinskej univerzity
Na filozofiu láka aj Trnavská univerzita
Pre porovnanie, u susedov prevládla oveľa väčšia kreativita. Posúďte sami:
Lesnícka a drevárska fakulta v Brne ukázala čaro svojho remesla
Na fakulte sociálnych vied v Prahe vám to do hláv "nalejú"
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
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7. Tento rok vyrobíme na Slovensku takmer milión automobilov
[Téma: Ekonomická univerzita; automix.atlas.sk; 06/12/2013; Novinky; tlačová správa, ZAP SR]

Naše hospodárstvo môže z automobilového priemyslu vyťažiť ešte viac, než doteraz. V súčasnosti toto
odvetvie vytvára až 41 percent tržieb nášho priemyslu.
Počas minulého týždňa sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala konferencia o vplyve
automobilového priemyslu na slovenskú ekonomiku. Impulzom bola objednávka ZAP SR (Zväz
automobilového priemyslu Slovenska) na vypracovanie relevantnej štúdie o dopadoch automobilového
priemyslu ako takého na jednotlivé ukazovatele, počnúc produkciou až po indukovanú zamestnanosť.
Štúdiu spracovali odborníci z Ekonomickej univerzity, ktorí boli prítomní a pripravení odpovedať na
otázky aj na tlačovej konferencii.
Namiesto mýtov reálne dáta
Zdroj - TASR/Pavol Ďurčo Štúdiu s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika. Podľa jej výsledkov
automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom
priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku
viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu
(výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných viac ako
60 000 zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných nepriamo, takže celkove sú
na automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 %
celkovej zamestnanosti na Slovensku. Len indukovaná zamestnanosť vlani dosiahla necelých 60 tisíc
pracovných miest.
Pozitívom taktiež je, že kríza, ktorá postihuje celý svet vrátene automobilového priemyslu sa v tom
našom príliš neprejavila. V rokoch, kedy automobilky spravidla obmedzovali výrobu kvôli nízkemu
dopytu, u nás sídliace fabriky naberali ľudí a zvyšovali výrobu (s výnimkou roku 2009). Momentálne na
Slovensku produkujeme viac ako 920 tisíc vozidiel ročne (tento rok údajne vyrobíme viac ako 930 tisíc) a
zaraďujeme sa na prvé miesto na svete v počte vyrobených vozidiel na obyvateľa (171 áut na 1 000
obyvateľov). Blížime sa teda k plnému využitiu tunajších výrobných kapacít.
Udržme a posilnime
Vo výsledku tak platia dve odporúčania vyplývajúce z výsledkov štúdie. Ak chce Slovensko naďalej
profitovať z prítomnosti automobiliek a chce ich udržať v našej krajine, musí podporovať vzdelanie v
adekvátnych odboroch a posnažiť sa preniesť sem výrobcov, ktorí k nám importujú potrebné súčiastky.
Navyše, zadania automobiliek pre menších subdodávateľov sú čoraz náročnejšie a viac inžinierske,
preto je pre nás nevyhnutné poskytovať adekvátne prostredie aj pre vývojárov. Ak sa nechceme dostať
do pozície "montážnej linky" musíme myslieť nielen na vzdelanie, ale aj posilnenie firemného sektora.
Multiplikátor tvorby pracovných miest v automobilovom priemysle dosahuje hodnotu 3,82 (na jedno
miesto v automobilkách nadväzuje 3,8 prac. miesta v externých firmách a u subdodávateľov). U nás
tento multiplikátor dosahuje len hodnotu 1,5. Práve tu sa teda naskytuje príležitosť, ako z automobilov
vyťažiť čo najviac.
"Je potrebné zabezpečiť konkurencieschopnosť. Vrátiť sa znova k vzdelávaniu pre prax a zaviesť
aplikovaný výskum a vývoj," upozorňuje pán Holeček, prezident Združenia automobilového priemyslu na
Slovensku.
-END
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8. Vianoce na úver
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 20:45; 09/12/2013; Peňaženka; z domova; Daniel Horňák]
Daniel Horňák, moderátor TA3: "V uplynulých dňoch a týždňoch dostávame viac ponúk na pôžičky než
inokedy. Výhodné úvery na nás čakajú na každom rohu, či už formou letákov, pripravených žiadostí
priamo v našich schránkach, alebo aj cez esemesky. Ide o jasný signál, že už onedlho sú tu Vianoce.
Finančné domy totiž veľmi dobre vedia, že práve v tomto období je veľa ľudí ochotných sa poriadne
zadlžiť. V dnešnej relácii Peňaženka si preto povieme niečo o tom, ako rozoznať nevýhodné ponuky. No
a mojim dnešným hosťom je Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prajem vám
príjemný dobrý večer."
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Pekný večer."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Pán Škriniar, podľa tých údajov, ktoré máme k dispozícii aj z minulých
rokov, banky konštatujú, že v predvianočnom období im vzrastie počet spotrebných úverov, respektíve

ich objem až o 30 percent v porovnaní s predchádzajúcimi alebo inými obdobiami roka. Ako si
vysvetľujete tento trend?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Tak ide o najväčšie sviatky v roku a tomu sa
prispôsobujú aj rôzne marketingové kampane, takže keď sa na vás zo všetkých strán valí, že si máte
niečo kúpiť, niečo zadovážiť, tak určite začnete uvažovať a problém je, keď teda tie peniaze nemáte.
Avšak to srdce hovorí, že by sme si to predsa len mali dovoliť, však Vianoce sú iba jedenkrát do roka,
tak to už len je potom malinký krôčik k tomu, aby sme sa zadlžili."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Ako sa vy pozeráte na takýto spôsob zadlžovania? Lebo vieme, že
zadlžiť sa dá rôzne, dá sa požičať peniaze na rozvoj podnikania, alebo na splatenie iných úverov. Ale
ako vy vnímate takýto spôsob zadlženia, teda na niečo, čo doslova buď prejeme alebo na darčeky, na
dovolenku?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Ako ste povedali, sú tam dve rôzne situácie.
Jedna je tá, že tie peniaze potrebujem na rozvoj niečoho, a druhá je taká, ktorú by sme vlastne v
podstate nemuseli mať. Čiže práve tá druhá situácia sú tieto Vianoce, čiže nakupujú sa predmety, ktoré
by sa mali kupovať skôr z úspor než na dlžobu."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "V akej miere je možno rozumné sa zadlžiť takýmto spôsobom? Hovoríte
teda, že nemal by si človek na takéto prejedenie požičať vôbec, alebo je tam nejaká miera, ktorá je teda
ešte únosná podľa vás?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Ťažko mi hovoriť o nejakej únosnej miere. Je to
vždy individuálna záležitosť. Jednoducho niekto potrebuje nevyhnutne ten televízor alebo nevyhnutne tú
dovolenku, tak takémuto človek je veľmi ťažko vyhovoriť tento jeho nákup. Na druhej strane napríklad aj
banky si pri ohodnocovaní klienta stanovujú nejaký pomer jeho dlžôb alebo splátok dlhov k jeho príjmu.
Či už je to 30 alebo 50 percent, hovorí to už o niečom a to, že ten človek by mal dávať na všetky svoje
dlhy iba určitú časť svojho príjmu, ktorá by nemala teda presiahnuť napríklad tých 30 percent."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Čiže to je taká hranica. Niekto naozaj to nevie odhadnúť z toho svojho
príjmu, a že čo všetko ho čaká na budúci rok, tak toto je tá hranica, podľa ktorej si vie možno tak
vnútorne posúdiť, že či si ešte môžem na to požičať, alebo nie?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "V podstate ten človek pred tým, než ide do dlhu,
by mal mať aj nejakú finančnú rezervu. Čiže pokiaľ nemá tú finančnú rezervu vybudovanú, tak by do
toho dlhu ani nemal ísť. Je to kvôli tomu, že my sa na ten budúci dlh pozeráme z pohľadu dnešných očí.
Čiže dneska na to máme, dneska si to môžeme dovoliť splácať, pretože, keď odpočítame od toho príjmu
všetky povinné výdavky, tak nejaká časť nám ostane na splácanie toho dlhu. Problém je vtedy, keď sa
zmení situácia. Napríklad sa zníži príjem alebo o ten príjem ten človek úplne dôjde. A potom nastáva
problém, z čoho splácať ten dlh. Keď nemá tú finančnú rezervu, tak veľmi ťažko sa mu bude rozhodovať,
že čo ďalej a môže sa dostať potom do takej začarovanej špirály, kde vlastne si bude musieť požičiavať
na to, aby dokázal splatiť tie pôvodné pôžičky."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Pri tom, keď človek posudzuje jednotlivé ponuky úverov, pôžičiek, tak
najmä sa pozerá na úrok, úrokovú mieru, o koľko preplatím tú hotovosť alebo ten objem, ktorý si
požičiam. Je tam však aj údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Ak by ste mohli vysvetliť rozdiel
medzi týmito, lebo v obidvoch prípadoch ide o určité percento. Takže, aký je medzi nimi rozdiel?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Ako ten ukazovateľ napovedá, ide o náklady
vyjadrené v percentách na ročnej báze. Čiže sú to všetky náklady, ktoré sú spojené s tým úverom. To
znamená od fixných poplatkov ako je poplatok za poskytnutie úveru, až po všetky ostatné priebežné
poplatky. Čiže je tam aj úroková sadzba. A vyjadruje to vlastne to, o koľko sa ten úver preplatí. Platí, že
čím je dlhšia splatnosť toho úveru, čím je dlhšie obdobie, tak tým je vplyvom tých fixných poplatkov tá
ročná percentuálna miera nákladov nižšia."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Čiže inými slovami, nemal by sa človek riadiť len tou úrokovou
sadzbou? Ak vidím jednu ponuku a tam je úrok 15 percent a na druhej ponuke je úrok17 percent,
neznamená to ešte, že ten 15-percentný je vždy zaručene výhodnejší?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "V prvom rade treba porovnať porovnateľné
úverové produkty. To znamená hypotéku porovnávať s hypotékou, spotrebný úver porovnať so
spotrebným úverom alebo splátkový predaj so splátkovým predajom. Porovnávať by sa nemali iba tie
úrokové sadzby, ale práve to RPMN, pretože to už obsahuje tú úrokovú sadzbu."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "A čo všetko teda je v údaji RPMN a o aké typy poplatkov teda ide?"

Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Akékoľvek poplatky, ktoré sú spojené s tým
poskytnutím úveru. Čiže úplne všetko je tam zakomponované."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Čo sa týka ročnej percentuálnej miery nákladov, vy už ste spomenuli,
že je to vlastne ten úrok rozpočítaný na obdobie celého roka a tu často dochádza k tým situáciám, že
RPMN je na úrovni 10-tisíc percent alebo niekoľko tisíc percent, čo vyzerá teda až hrozivo. Ako sa
vlastne vypočítava táto, tento úrok a táto miera, že narastie až do takého percenta? Ide vždy o nejaký
zlý alebo príliš vysoký ukazovateľ?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Spomínal som hypotéku. Keď si zoberieme,
hypotéka sa dáva na 10, 20 až do 30 rokov. A s každou hypotékou je spojený aj nejaký poplatok za
poskytnutie. Tento poplatok sa vlastne rozpočítava na 30 rokov, čiže tá ročná percentuálna miera
nákladov potom vychádza pomerne nízko. Naopak, keď sú nejaké úvery pod jeden rok, čiže splatné do
jedného roka, tak tam sa naopak tento poplatok násobí tým počtom období, na ktoré sa vlastne vydáva.
Z toho vyplýva, že ten ukazovateľ ročnej percentuálnej miery nákladov sa ako keby zvyšoval. A na
druhej strane si zoberme takú situáciu, že človek potrebuje si požičať zo dňa na deň 20 euro a kolega
mu požičia a my ako vďaku za to ho pozveme niekedy na obed. Keď obed stojí 3 až 5 eur a tie peniaze
mu vrátime do týždňa, tak treba týchto 3 až 5 eur vynásobiť 52 a dať to do pomeru k tým 20 eurám, čo
sme si požičali. Čiže dostávame, povedal by som šialene vysokú ročnú percentuálnu mieru nákladov
práve preto, že sa to krátke obdobie ako keby opakovalo počas celého roka. Čo však nie je pravda."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Ako som už spomenul na úvod relácie, v tomto období sa mnohí ľudia
dostanú k rôznym ponukám, či už formou letákov, vyplnených formulárov, esemesiek, tých možností je
viacero. Teda ide o rôzne ponuky od bankových, ale aj nebankových inštitúcií. Aký tu vidíte základný
rozdiel medzi ponukami bánk a tých ďalších spoločností?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Ten základný rozdiel je samozrejme v tých
nákladoch, ktoré sú s tým spojené. Banky sú štandardne tie inštitúcie, ktoré ponúkajú lacnejšie úvery a
tie nebankové sú tie, ktoré ponúkajú drahšie úvery. Na druhej strane tie banky nepožičiavajú každému,
kto si o to požiada, ale ten žiadateľ musí dokázať tej banke, že je schopný to splácať. Na druhej strane,
keď už niekomu stačí na to, aby odpovedal iba na esemesku, že chce úver a nezisťuje žiadnu jeho
príjmovú situáciu, tak je tam podstatne vyššie riziko toho, že ten dlžník nebude splácať a to riziko je
vlastne kompenzované aj úrokovými sadzbami. Z toho vyplýva, že keď ten človek má oficiálne príjmy,
nemá problém ich zdokladovať, tak by mal využiť tú ponuku tých bánk a banky automaticky dávajú k
bežným účtom napríklad možnosť ísť do debetu. Tam sa pohybuje tie úrokové sadzby okolo 20 percent,
čo je neporovnateľné s tými tisíckami percent, čo sme sa bavili o nebankových pôžičkách."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Dá sa povedať, že platí také pravidlo, ak banka niekomu odmietne
poskytnúť bežný spotrebný úver, tak asi už tie jeho príjmy rodinné sú také, že už by nemal si žiadať ani v
tej nebankovke, alebo niekedy sú banky až veľmi prísne a nedá sa takýmto niečím riadiť?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Je to nejaké varovanie. Ten človek by sa mal
zamyslieť. Avšak sú ľudia, ktorí jednoducho nemusia vedieť zdokladovať ten príjem. Oni môžu mať ten
príjem a nevedia ho zdokladovať, tým pádom banka im nepožičia, neostáva im nič iné, iba nebankové
pôžičky. Na druhej strane vždy si treba povedať nejakú tú únosnú mieru, do akej miery sa je vhodné
zadlžiť. To znamená tých 30 alebo maximálne tých 50 percent z príjmov."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Ja som urobil také jednoduché rozlíšenie ako banky a tie ostatné
spoločnosti, samozrejme, že nebankovky sa nedá hodiť všetky do jedného koša. Ako je to s overovaním
si nebankových spoločností, pretože banky už väčšinou poznáme na Slovensku zabehnuté, teda
celoštátne pôsobiace spoločnosti. Ako je to s nebankovkami? Medializované boli viaceré prípady, kedy
sa práve na rôznych podmienkach, malými písmenami, snažili dobehnúť klientov tieto nebankové
inštitúcie. Ako si teda overiť takúto spoločnosť?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "S overovaním je to veľmi náročné, pretože nie
každá spoločnosť je ochotná poskytovať zmluvu skôr ako pred samotným podpisom. Ak už je takáto
nejaká situácia, tak človek by mal byť skutočne obozretný a skôr sa zdržať toho podpisu ako keby ho
tam mal rýchlo uložiť. Neostáva skutočne nič iné iba to, prečítať si tú zmluvu. Ak niečomu nerozumieme,
treba sa to spýtať. Ak už nie zástupcu tej spoločnosti, tak aspoň niekoho iného, kto má aspoň minimálne
nejaké právnické vzdelanie. A rozmyslieť si, či tá ročná percentuálna miera nákladov v tisícoch percent
je to, čo skutočne hľadá."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Čo sa týka zadlžovania sa pri Vianociach, tak nejde len o samotné
pôžičky a úvery, ale aj o iné formy. Či už je to napríklad nákup na splátky, prečerpanie úveru alebo
kreditnej karty, to sú takisto formy zadlžovania sa. Pozrime sa teda na ten nákup na splátky. Na čo si pri
takomto nákupe treba dať pozor, aby človek nedoplatil v tých nasledujúcich mesiacoch na to?"

Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Pri iných formách zadlženia ide skôr o to, že či
ten človek už má nejaký predvolený limit na bežnom účte, alebo iba teraz momentálne sa rozhoduje o
tom, či ísť do mínusu alebo nie. Ak je to spontánne rozhodovanie priamo v nejakom obchode, tak
samozrejme prichádza do úvahy aj ten splátkový predaj. Ak má nejaký čas na to, aby si vybavil úver
spotrebný, že má časť zájsť do banky, zdokladovať príjem, alebo vybaviť si teda ten debetný zostatok na
účte, tak je to vždy tá lacnejšia alternatíva. No a kreditná karta je to takisto, treba si o ňu požiadať, banka
vyhovie alebo nevyhovie. Ak vyhovie, tak v priebehu pár týždňov môže tú kreditnú kartu získať. Je to
porovnateľná alternatíva k splátkovému predaju."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Čo sa týka kreditných kariet, tak tam funguje určitú bezúročné obdobie.
Takže asi na to sa treba orientovať, aby človek sa nedostal až do takého stavu, že nie je schopný
splácať tú sumu a splatiť do toho obdobia, pretože potom tam nastupujú úroky."
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Tá kreditná karta má úročenie porovnateľné
napríklad so splátkovým predajom. A tam je to bezúročné obdobie ako keby mesačný príjem. Kebyže
ten človek dostane skôr ako by mal dostať. Čiže tam vlastne každý mesiac iba spláca. Tam by nemal
prekročiť ten svoj mesačný príjem, aby ho bol teda schopný splatiť a neplatiť zbytočne úroky."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "A čo sa týka kontokorentu, tam je väčšina bankových klientov už
naučených ísť pravidelne do toho mínusu, pretože sú to peniaze, ktoré už berú kvázi za súčasť svojho
účtu. Ako je to v tomto prípade? Je to bezpečná forma zadlžovania sa, ak by som to tak nazval?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Tak, keď sa bavíme o dlhoch, tak určite žiadna
forma zadlžovania nie je bezpečná, pretože vytvára nejaký tlak na toho dlžníka, že musí niečo splatiť. Na
druhej strane je to určite voľnejšia forma zadlženia ako nebankové pôžičky."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "No a ešte, keď sa bavíme o tom predvianočnom období, mnohé
finančné domy poskytujú rôzne akcie na poskytovanie pôžičiek, ide o odpustenie niektorých poplatkov.
Dá sa tu rozlíšiť, ktoré takéto akcie sú naozaj výhodné z pohľadu klienta a ktoré nie? Inými slovami, že
ide len o marketingový ťah, ale nejaká reálna výhoda pre klienta tam nie je?"
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Každú výhodu si v konečnom dôsledku ten
človek nejako zaplatí. Keď je niečo zadarmo, tak tá inštitúcia musí na to zadarmo zobrať odniekadiaľ
inakadiaľ peniaze, čiže tam sa počíta s tým, že ten človek si kúpi buď niečo iné, alebo sa zadlží na viac
ako by potreboval, alebo na dlhšie ako by chcel."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Pán Škriniar, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem
príjemný zvyšok večera."
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Dobrý večer."
Daniel Horňák, moderátor TA3: "Dúfam, že sa vám podarí prežiť Vianoce šťastne a v kruhu najbližších
bez toho, aby vašu peňaženku celý budúci rok trápili neprimerané splátky pôžičiek. Ak máte nejaké
otázky k tejto téme, píšte ich na adresu penazenka@ta3.com. Dovidenia o týždeň."
-END
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9. Budúcnosť mladých je vo vzdelaní
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 10/12/2013; 25/2013,26/2013; s.: 78,79; Advertoriál; Alexander
Mravčák]
Rektor Rudolf Sivák nachádza medzi svetom ekonomiky a vzdelávaním mnohé paralely. O firmách a
študentoch hovorí ako o klientoch univerzity, investície do vzdelania prirovnáva k investíciám do
vlastného podniku. Podľa jeho názoru vysoké školy musia reagovať na potreby zamestnávateľov. To sa
usiluje šéf Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zabezpečiť tak, že pre študentov rozširuje
možnosti získať dvojité diplomy z prestížnych zahraničných univerzít, štúdia v zahraničí, a snaží sa, aby
vzdelávací proces bol čo najviac prepojený s potrebami praxe.
autor - Alexander Mravčák
Súhlasíte s tým, že podiel ľudí, ktorí študujú na vysokej škole, je príliš vysoký?
Aj podľa posledných štatistických prehľadov sú vysokoškoláci kategóriou, ktorá má najnižšiu mieru
nezamestnanosti. Nepovažujem preto za potrebné pristupovať k výraznému znižovaniu počtu študentov

na vysokých školách. Aj v tomto smere je potrebné inovovať študijné programy tak, aby zodpovedali
vývoju na trhu práce. Prehodnotiť treba tiež trend viac-menej automaticky pokračovať po skončení
bakalárskeho štúdia na magisterskom stupni.
Koľko ekonómov potrebuje Slovensko?
Reagujeme na potreby trhu a podľa toho aj prispôsobujeme počty prijímaných študentov. Za roky 2011 a
2012 je Ekonomická univerzita z hľadiska uplatniteľnosti absolventov na popredných miestach v rámci
univerzít na Slovensku. Na úradoch práce je ich evidovaných ako nezamestnaných iba približne šesť
percent. Absolventi našej univerzity sú ohodnocovaní tak, že ich priemerné nástupné platy patria k
najvyšším.
Oproti národnému priemeru dobré čísla. Čím je vlastne spôsobené, že nezamestnanosť mladých dnes
láme rekordy?
Má to jednoznačnú väzbu na vývoj vo svetovej ekonomike, finančnú a hospodársku krízu. To potvrdilo,
že potreba previazanosti vysokoškolského štúdia a jeho jednotlivých odborov s praxou je nevyhnutná.
Percento vysokoškolákov na Slovensku sa v posledných desaťročiach zvýšilo, nie vždy však rast ich
počtu odráža reálnu potrebu spoločnosti a ekonomiky.
Je hlavný dôvod to, že neštudujú uplatniteľné odbory, ale niečo jednoduchšie?
Jeden z dôvodov je ten, že z hľadiska odborov štúdia uchádzači preferujú predovšetkým humanitné a
spoločenskovedné odbory, vrátane ekonomických odborov. Je zrejmé, že počet študujúcich v týchto
odboroch je vysoký a nie všetci si nájdu uplatnenie v odbore.
Koľko ľudí sa k vám hlási?
Prijímame zhruba 2 500 študentov. Hlási sa približne dvojnásobok, teda okolo päťtisíc záujemcov.
Celkovo na univerzite na všetkých troch stupňoch študuje viac ako 11-tisíc študentov, pričom takmer 80
percent v rámci denného štúdia. Naši absolventi sú dobre vyprofilovaní, darí sa nám tiež vhodne
reagovať na potreby trhu práce Slovenska aj Európskej únie. Ak sa naši absolventi dobre uplatňujú na
Slovensku, v EÚ aj mimo nej, dokumentuje to, že univerzita pripravuje absolventov, o ktorých je záujem.
Keby som chcel uspieť na prijímačkách, ako sa mám pripraviť?
Od každého uchádzača vyžadujeme, aby absolvoval prijímacie skúšky. Zameriavajú sa na overenie
vedomostí z ekonómie, matematiky a cudzích jazykov. Pre potenciálnych uchádzačov ponúkame systém
prípravných kurzov, ktoré sú cielene zamerané na ich prípravu na prijímacie skúšky.
Akým spôsobom sa na vašej škole prepája teória s praxou?
Spolupráca s praxou má viaceré formy. Jej východiskom je téza, aby sa odborníci z praxe podieľali na
príprave absolventov od začiatku ich štúdia. Posudzujú študijné plány, obsah jednotlivých predmetov.
Obraciame sa na firmy, aby definovali, akého absolventa potrebujú, následne sa zameriavame na to,
aby sme ich očakávania naplnili. Univerzita má uzatvorené zmluvy o spolupráci so všetkými kľúčovými
inštitúciami a organizáciami praxe. Pretože sú odberateľmi našich absolventov, pravidelne sa na nich
obraciame s otázkou o ich pripravenosti.
Ako inak u vás pôsobia ľudia z praxe?
Odborníci z praxe majú vytvorený priestor na prednášky a semináre v jednotlivých predmetoch, vedú
diplomové a doktorandské práce, sú ich oponentmi. Spolupráca univerzity s praxou je každodenná,
snažíme sa o to, aby študenti získali aj praktické skúsenosti.
Máte povinnú prax?
Veľká časť našich študentov počas štúdia vykonáva prax, či už v platenej alebo v neplatenej forme. Vo
vyšších ročníkoch často pôsobia na čiastkový úväzok vo firmách alebo v bankovom a iných sektoroch.
Keď nastúpia do inštitúcie, v ktorej počas posledných rokov štúdia pracovali, nemusia už absolvovať
tréningové programy a môžu sa rýchlejšie etablovať.
Nakoľko im škola vychádza v ústrety?
Našou snahou je vychádzať študentom v ústrety, aby si mohli vhodnou formou skĺbiť svoje povinnosti v
škole s eventuálnymi pracovnými povinnosťami. Univerzita má aj kariérne centrum, ktoré pre študentov
vyhľadáva vhodné pracovné ponuky. Dvakrát ročne organizujeme pracovný veľtrh. Naposledy sa na

ňom predstavilo 34 firiem, ktoré nielen informovali o voľných pozíciách, ale záujemcom poskytovali aj
konzultácie v oblasti personálneho poradenstva.
Ako by sa dal systém ešte zlepšiť?
Vždy je čo zlepšovať. Ale momentálne je náš systém pomerne dobre nastavený a prináša pozitívne
výsledky. Trvale prichádzame s novými iniciatívami, pripravujeme napríklad otvorenie podnikateľského
inkubátora pre študentov, v ktorom budú môcť pod vedením ľudí z praxe posunúť svoje myšlienky ďalej,
rozpracovať svoj podnikateľský zámer, prípadne i začať s podnikaním. Kreativita a inovatívnosť sú
oblasti, ktoré budú pre absolventov vysokých škôl v nasledujúcich rokoch kľúčové, a my sa ich snažíme
všestranne rozvíjať.
Máte novú fakultu aplikovaných jazykov, kde kombinujete ekonómiu a právo s komunikatívnymi
kompetenciami.
Na tejto fakulte pripravujeme odborníkov najmä na ich pôsobenie v inštitúciách a organizáciách
Európskej únie, respektíve v iných medzinárodných inštitúciách. V tomto interdisciplinárnom študijnom
programe získajú kľúčové znalosti z oblasti ekonómie, manažmentu, práva a potrebné komunikatívne
kompetencie. Štúdium sa uskutočňuje v jazykových kombináciách angličtina - francúzština, angličtina nemčina a angličtina - španielčina. Takže absolventi sú jazykovo pripravení a majú aj potrebné odborné
znalosti. Naše poznatky a prieskumy naznačujú, že o týchto absolventov bude na trhu práce záujem.
Prebieha v cudzom jazyku celá výučba?
Áno, takmer všetky predmety sa vyučujú v dvoch jazykoch. Okrem toho univerzita ponúka aj pre
študentov ostatných fakúlt každý rok približne osemdesiat odborných predmetov v cudzích jazykoch.
Môžu si vybrať predmet v slovenskom jazyku, prípadne ak majú záujem, môžu ho absolvovať v cudzom
jazyku, najmä v angličtine, v nemčine a vo francúzštine.
Môžu študenti zdokonaliť svoje jazykové zručnosti aj na zahraničných výmenných pobytoch?
Výmenné pobyty sú jedným z faktorov, pre ktoré prídu mnohí študovať práve k nám. Ekonomická
univerzita vysiela každý semester tristo až štyristo študentov na študijné pobyty do zahraničia. V počte
vyslaných študentov sme medzi slovenskými univerzitami dlhodobo na popredných miestach a máme
uzatvorených na pobyty viac ako dvesto zmlúv s univerzitami v zahraničí. Posledné tri roky univerzita
ponúka aj možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí. Študenti môžu tiež v rámci existujúcich zmlúv
získať dvojitý, respektíve spoločný diplom z partnerskej univerzity v zahraničí v anglickom, nemeckom a
francúzskom jazyku.
Vaša univerzita sa uchádza aj o medzinárodnú akreditáciu. Čo to znamená?
Pred troma rokmi sme začali realizovať projekt medzinárodnej akreditácie pre vysoké školy so
zameraním na ekonómiu a manažment. Jedna z troch najprestížnejších inštitúcií v tejto oblasti, americká
AACSB International, akceptovala našu prihlášku. Sľubujeme si od tohto procesu ešte väčšie
medzinárodné uznanie univerzity, zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce s poprednými
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj ešte širšiu akceptáciu diplomov EU v Bratislave v
zahraničí. Hlavným benefitom však bude, že nastavíme činnosti a procesy na univerzite podľa prísnych
medzinárodných štandardov kvality.
Máte stratégiu rozvoja na ďalšie roky. Kde vidíte najväčšie rezervy Ekonomickej univerzity?
Pre budúcnosť bude nevyhnutné ešte viac rozvinúť medzinárodnú spoluprácu najmä v rámci zapojenia
sa univerzity do širokého spektra medzinárodných projektov, ako aj rozšíriť našu ponuku študijných
programov v cudzích jazykoch. Ďalej budeme podporovať výmenu študentov a učiteľov.
Čo radíte študentom?
Vždy konštatujeme, že vzdelanie a vedomosti sú základom ich úspešnej budúcnosti. Osobne im
zdôrazňujem, aby zodpovedne študovali, lebo majú veľmi vzácnu príležitosť, aby nadobudli vedomosti
bezplatne. Ak ju nevyužijú, prídu do praxe a vzdelanie si budú musieť dopĺňať na kurzoch, za ktoré je
potrebné spravidla platiť.
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10. Kto prišiel o študentov?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 11/12/2013; s.: 8b; SLOVENSKO; irk]

Menej záujemcov o vysoké školy
SLOVENSKO – Len dve z 20 univerzít môžu byť spokojné. Stúpol im totiž počet prihlásených študentov.
Ostatné vysoké školy hlásia ich úbytok. Najviac to pocítili v Košiciach, Banskej Bystrici a v Ružomberku.
Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva. Zvýšený záujem študentov
zaznamenala vlani len Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Najvýraznejšie poklesol záujem o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach.
"Jedným z dôvodov bolo zrejme to, že sme sprísnili prijímacie konanie a zvýšili požiadavky na znalosti z
matematiky," uviedol rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. (irk)
Rebríček podľa úbytku prihlásených
1. Technická univerzita Košice –11 % 2. UMB Banská Bystrica –8,7 % 3. Katolícka univerzita
Ružomberok –8,2 % 4. Trenčianska univerzita –8 % 5. Ekonomická univerzita Bratislava –8% 6.
Selyeho univerzita Komárno –7,9 % 7. Trnavská univerzita –7,2 %
študenti: na vysoké školy sa ich hlási menej.
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11. Tu je zoznam škôl, o ktoré ľudia strácajú záujem
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 10/12/2013; Redakcia]
Je poriadne dlhý.
TVNOVINY.sk, mg
Slovenské verejné vysoké školy, na ktorých stále študuje drvivá väčšina vysokoškolákov, zväčša strácali
poslucháčov aj v tomto akademickom roku.
Nárast počtu študentov zaznamenali len dve z dvadsiatich - UCM Trnava a "veterina" Košice. Jedna sa
udržala na vlaňajšej úrovni a zvyšné strácali, vyplýva z aktuálnych údajov Ústavu informácií a prognóz
školstva.
Spolu s cudzincami hlásili školy v aktuálnom akademickom roku v bakalárskom a magisterskom štúdiu v
dennej aj externej forme necelých 147 700 ľudí.
Zoznam škôl podľa medziročného úbytku študentov:
Technická univerzita Košice - 10 952 študentov, úbytok - 11,0 percenta
UMB Banská Bystrica - 10 032 študentov, úbytok - 8,7 percenta
Katolícka univerzita Ružomberok - 6391 študentov, úbytok - 8,2 percenta
Trenčianska univerzita Trenčín - 3423 študentov, úbytok - 8,0 percenta
Ekonomická univerzita Bratislava - 9412 študentov, úbytok - 8,0 percenta
Selyeho univerzita Komárno - 2031 študentov, úbytok - 7,9 percenta
Trnavská univerzita Trnava - 5838 študentov, úbytok - 7,2 percenta
UKF Nitra - 10 147 študentov, úbytok - 7,1 percenta
Žilinská univerzita - 9795 študentov, úbytok - 6,6 percenta
Technická univerzita Zvolen - 4041 študentov, úbytok - 5,7 percenta
SPU Nitra - 8659 študentov, úbytok - 4,4 percenta
UPJŠ Košice - 7507 študentov, úbytok - 3,5 percenta
STU Bratislava - 15 094 študentov, úbytok - 3,1 percenta
Prešovská univerzita - 9344 študentov, úbytok - 2,3 percenta

VŠMU Bratislava - 958 študentov, úbytok - 1,1 percenta
Akadémia umení Banská Bystrica - 511 študentov, úbytok - 0,6 percenta
Univerzita Komenského Bratislava - 24 832 študentov, úbytok - 0,5 percenta
VŠVU Bratislava - 589 študentov, úbytok - 0,0 percenta
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice - 2018 študentov, prírastok - 1,6 percenta
UCM Trnava - 6248 študentov, prírastok 7,1 percenta
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12. Kto prišiel o najväčší počet študentov? Na vysoké školy sa hlási menej
mladých
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 10/12/2013; Správy; Plus JEDEN DEŇ/irk]
Len dve z 20 univerzít môžu byť spokojné. Stúpol im totiž počet prihlásených študentov. Ostatné vysoké
školy hlásia ich úbytok. Najviac to pocítili v Košiciach, Banskej Bystrici a v Ružomberku. Vyplýva to z
údajov, ktoré zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva.
Zvýšený záujem študentov zaznamenala vlani len Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Najvýraznejšie poklesol záujem o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach. "Jedným z dôvodov bolo
zrejme to, že sme sprísnili prijímacie konanie a zvýšili požiadavky na znalosti z matematiky," uviedol
rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. V tomto akademickom roku počet študentov už
mierne stúpol.
Ubudli externisti
Na druhom mieste v poklese počtu študentov sa umiestnila Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici.
Čítajte viac:
"Počet študentov, ktorých sme zapísali do prvých rokov prvého a druhého stupňa štúdia, sa oproti
predchádzajúcemu roku znížil o 124. Pri klesajúcej demografickej krivke to nepredstavuje výrazný
pokles. Ovplyvnil ho aj nižší počet zapísaných externých študentov," povedala prorektorka univerzity
Milota Vetráková.
Tretí najvyšší úbytok zaznamenala Katolícka univerzita v Ružomberku.
Rebríček podľa úbytku študentov
1. Technická univerzita Košice –11 %
2. UMB Banská Bystrica –8,7 %
3. Katolícka univerzita Ružomberok –8,2 %
4. Trenčianska univerzita –8 %
5. Ekonomická univerzita Bratislava –8%
6. Selyeho univerzita Komárno –7,9 %
7. Trnavská univerzita –7,2 %
8. UKF Nitra –7,1 %
9. Žilinská univerzita –6,6 %
10. Technická univerzita Zvolen –5,7 %
11. SPU Nitra –4,4 %
12. UPJŠ Košice –3,5%
13. STU Bratislava –3,1 %
14. Prešovská univerzita –2,3 %
15. VŠMU Bratislava –1,1 %
16. Akadémia umení Banská Bystrica –0,6 %
17. Univerzita Komenského Bratislava –0,5 %
18. VŠVU Bratislava 0 %
19. Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice +1,6 %
20. UCM Trnava +7,1 %
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13. Kto prišiel o študentov?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 11/12/2013; s.: 8; východné a stredné slovensko; irk]
Na vysoké školy sa hlási menej mladých
SLOVENSKO – Len dve z 20 univerzít môžu byť spokojné. Stúpol im totiž počet prihlásených študentov.
Ostatné vysoké školy hlásia ich úbytok. Najviac to pocítili v Košiciach, Banskej Bystrici a v Ružomberku.
Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva.
Zvýšený záujem študentov zaznamenala vlani len Univer zita sv. Cyrila a Metoda v Trna ve a Univerzita
veterinárske ho lekárstva a farmácie v Ko šiciach. Najvýraznejšie poklesol záujem o štúdium na
Technickej univerzite v Košiciach. "Jedným z dôvodov bo lo zrejme to, že sme sprísnili prijímacie
konanie a zvýšili požiadavky na znalosti z mate matiky," uviedol rektor Tech nickej univerzity v Košiciach
Anton Čižmár. V tomto akade mickom roku počet študentov už mierne stúpol.
Ubudli externisti
Na druhom mieste v pokle se počtu študentov sa umiest nila Univerzita Mateja Bel la v Banskej Bystrici.
"Počet študentov, ktorých sme zapísali do prvých rokov prvého a druhého stupňa štúdia, sa oproti
predchádzajúcemu roku znížil o 124. Pri klesa júcej demografickej krivke to nepredstavuje výrazný po
kles. Ovplyvnil ho aj nižší po čet zapísaných externých štu dentov," povedala prorektorka univerzity
Milota Vetráková. Tretí najvyšší úbytok zazna menala Katolícka univerzita v Ružomberku. (irk)
1. technická univerzita Košice
2. univerzita M. Bella Banská Bystrica
3. Katolícka univerzita ružomberok
študenti: na vysoké školy sa ich hlási menej.
Rebríček podľa úbytku študentov
1. Technická univerzita Košice –11 % 2. UMB Banská Bystrica –8,7 % 3. Katolícka univerzita
Ružomberok –8,2 % 4. Trenčianska univerzita –8 % 5. Ekonomická univerzita Bratislava –8% 6.
Selyeho univerzita Komárno –7,9 % 7. Trnavská univerzita –7,2 % 8. UKF Nitra –7,1 % 9. Žilinská
univerzita –6,6 % 10. Technická univerzita Zvolen –5,7 % 11. SPU Nitra –4,4 % 12. UPJŠ Košice –3,5%
13. STU Bratislava –3,1 % 14. Prešovská univerzita –2,3 % 15. VŠMU Bratislava –1,1 % 16. Akadémia
umení Banská Bystrica –0,6 % 17. Univerzita Komenského Bratislava –0,5 % 18. VŠVU Bratislava 0 %
19. Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice +1,6 % 20. UCM Trnava +7,1 %

Späť na obsah

14. Mladým treba dávať odvahu podnikať
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 10/12/2013; euractiv.sk; Redakcia]
Päť tímov nádejných podnikateľov zo Slovenska postúpilo do medzinárodnej súťaže podnikateľských
nápadov. Podľa expertov mladým treba dávať odvahu podnikať.
Nádejní podnikatelia, najmä z radov študentov rôznych vysokých škôl, sa vo svojich videovizitkách
zhodli v tom, že si od svojich produktov sľubujú najmä šťastných zákazníkov. Vo štvrtok (5. decembra
2013) totiž po absolvovaní šesťtýždňového tréningu podnikateľských zručností, prezentovali pred
publikom a porotou svoje podnikateľské nápady, z ktorých mnohé ešte pred mesiacom mali len veľmi
hmlisté kontúry.
Vzdelávací program je súčasťou aktivít medzinárodného projektu i.e. SMART s transformatívnym
prístupom k podnikaniu. Stavia na interdisciplinarite a globálnom potenciáli. V spolupráci s partnermi z
Benátok, Budapešti, Modeny, Prahy, Štutgartu a Viedne ho v Bratislave realizujú mesto Bratislava a
spoločnosť I-Europa vydávajúca portál EurActiv.sk.
V medzinárodnom kole si so zástupcami z ostatných regiónov porovná svoju silu päť slovenských tímov
nádejných podnikateľov – interaktívny a úsporný systém riadenia verejného LED osvetlenia ISON, online
videokurz na hľadanie spôsobu ako znovu rozpáliť svoj vnútorný motor Passion finder, vzdelávací

program na rozvoj empatie u detí podaný hravou formou Empatyland a City buddy, platforma spájajúca
zahraničných turistov a nadšencov mesta Bratislava.
Súčasťou programu, ktorý prebiehal v priestoroch Smart Pointu v rámci coworkingového priestoru
Connect, bola aj panelová diskusia o zapájaní mladých ľudí do podnikania a nedostatku impulzov od
útleho po vysokoškolský vek.
Prodekan pre rozvoj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity Peter Filo uviedol, že v prvom rade
sa celá spoločnosť musí nastaviť na to, že podnikanie je životný štýl a bez neho nemôže žiadna
ekonomika existovať. Podnikanie malo najmä v 90-ych rokoch veľmi negatívnu nálepku, ale postupne sa
darí presadzovať názor, že podnikanie je cnosťou a nie trestom.
V tomto kontexte ocenil význam projektu ako i.e.SMART. Ako ďalej poukázal problémom nie je, že na
Slovensku nie je podnikateľská tradícia vzhľadom na to, že koncom 19. storočia len v Bratislave bolo
vyše 3500 tovarišov, čiže 15 – 20 % vtedajšieho obyvateľstva. Treba podľa jeho slov znovu objaviť
odvahu realizovať podnikateľské aktivity. "Svet okolo nás má väčšiu odvahu ako my a my musíme dávať
študentom odvahu, aby to vedeli robiť," zdôraznil.
Ako dodal product strategist spoločnosti Google na Slovensku Vladimír Hruda, historicky bol podnikateľ
nadávka, dnes sa už hovorí, že podnikateľ-startupista je nový investičný bankár. Netreba sa podľa neho
najmä báť neúspechu. Ako príklad uviedol Steva Jobsa a jeho spoločnosť Apple, ktorá bola jeho
trinástym pokusom.
Riaditeľ firmy Martinus.sk Michal Meško ocenil, že komunita okolo začínajúcich podnikateľov sa za
posledné tri roky posunula dopredu. Podľa Vladimíra Kmeťa z OneClick, ktorý začať podnikať už ako
stredoškolák, však treba s impulzmi začať skôr ako na vysokých školách.
Diskutujúci sa dotkli aj otázky, aká je úloha verejných inštitúcií. Michal Meško zdôraznil najmä potrebu
vytvárať podnikateľské prostredie priateľské pre startupy a nie zbytočné prekážky. Podľa Kmeťa sa treba
inšpirovať v zahraničí napríklad daňovými nástrojmi na podporu inovácií a startupov a zároveň poukázal,
že hoci sú malé a stredné firmy motorom ekonomiky, podpora štátu tomu nezodpovedá.
Pokiaľ ide o zdroje na podporu podnikania podľa prodekana najistejšie peniaze, o ktoré sa majú
podnikatelia usilovať, sú peniaze zákazníka. Lebo tie po odvedení dane ostávajú podnikateľovi, no keď
sa spájajú s investormi a donormi, musia sa deliť z toho, čo ešte nemajú. Študentov preto nabáda, aby
sa od veľkých firiem učili ako bohatnú, ale nemali by im pomáhať bohatnúť, pretože bohatnú práve na
ich skromnosti. Najjednoduchšiu cestu ako prísť k zdrojom vidí v tom, byť rovnako ctižiadostiví.
Zástupca Google odporučil zapájať sa do rôznych súťaží, zviditeľňovať sa a investori potom prídu sami.
"Rýchlo zbohatne ten, čo sa naučí veľmi dobre vytvoriť takú službu pre ľudí, ktorá bude veľmi rýchlo
použiteľná pre obrovskú skupinu a dokáže zhodnocovať to, čo už bolo vytvorené," uzavrel prodekan.
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15. Kúpili výletnú loď. Pre lepší biznis
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 11/12/2013; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš Tišťan]
TURIZMUS: Cestovná kancelária Kvalita rastie vďaka originálnym nápadom.
Asi nie je na Slovensku odvetvie, pri ktorom by sa toľko hovorilo o nevyužitom potenciáli a premrhaných
príležitostiach, ako pri rozvíjaní cestovného ruchu. Majiteľ cestovnej kancelárie Kvalita z Popradu
František Kornaj ako jeden z mála ľudí v biznise nemá problém priznať, že úspešne podnikať sa v tejto
brandži dá. Do biznisu ho pritom zlákali práve ťažkosti, ktoré sa s ním spájajú. "Videl som, že turizmus je
v plienkach," hovorí. A práve to vzal ako príležitosť. "Ak prídete s novým nápadom a produktom,
vlastným umom dokážete vytvoriť oveľa väčšiu pridanú hodnotu, ako napríklad pri biznise kúpim
predám," tvrdí.
Začínal so železiarmi
V polovici deväťdesiatych rokov sa však František Kornaj venoval exportu a importu z balkánskych
krajín. "Bolo to obdobie, keď išiel takmer každý obchod. Práve na cestách som si však všimol tieto
možnosti v turizme a bolo rozhodnuté, čo chcem robiť," spomína.
Rozbehnúť biznis mu pomohol najmä veľtrh v Poprade. Tam totiž stretol Jozefu Polákovú, vtedajšiu
riaditeľku cestovnej kancelárie Ferrotour VSŽ, ktorá patrila pod železiarsku firmu VSŽ Košice. Poláková
mu ponúkla viesť pobočku pre Poprad a Slovenský raj a Kornaj túto ponuku nabrať skúsenosti využil

naplno. "Osemmiliónový plán sme prekročili. Sčasti to bolo práve nápadmi, ktorými sme inovovali
produkty," spomína.
Zmeny vo vtedajších Východoslovenských železiarňach však vo veľkej miere ovplyvňovali aj vývoj jej
dcérskej cestovky. Kornaj preto cítil, že je čas skúsiť to v biznise aj na vlastnú päsť. A práve v tom čase
spoznal svoju budúcu manželku Máriu. "Krásne sa spojili dokopy tri veci. Vývoj vo VSŽ, ktorý priamo
nabádal vybrať sa vlastnou cestou, moje nadšenie a Máriine nápady," hovorí.
Mária prišla so zdanlivo jednoduchým nápadom, ktorý však dovtedy realizoval málokto:"Treba ísť do
Chorvátska, ktoré sa oslobodilo od občianskej vojny. Pretože v povojnových časoch sa všetko znova
buduje a stavia." A tak sa dvojica na začiatku svojho podnikania rozhodla v roku 1997 kúpiť v mestečku
Tribunj starú budovu. "Určite aj ceny boli iné ako sú dnes. Všetky peniaze, ktoré začali prichádzať z
cestovky, teda zájazdov, sme investovali do stavby," spomína Kornaj. O dva roky neskôr už mohli hotel
kolaudovať. A práve to bol podľa Kornaja prvý väčší medzník firmy, ktorý ju začal posúvať k ďalším
projektom. Vlastný hotel im totiž dal možnosť ponúkať oveľa lepší produkt a tiež možnosť prispôsobovať
ho želaniam klientov.
Stužková na lodi
Po tom, ako Kvalita získala vlastné ubytovacie kapacity, začala pracovať na strave a doplnkových
službách. "Populárne sa ukázali aerobikové cvičenia a joga, ktoré na Slovensku vtedy nik nerobil. Tým
sme sa dokázali veľmi odlíšiť," spresňuje Kornaj. Dodáva, že sa vôbec netreba báť inšpirovať sa cudzím
nápadom zo zahraničia. "Naopak, odporúčam chodiť všade s otvorenými očami a pozorovať, čo a ako
sa robí," spresňuje. Podľa Kornaja tak situácia, keď ich vlastný nápad o sezónu neskôr ponúknu aj
ďalšie štyri cestovky, jednoducho patrí k biznisu. Zaujímavým príkladom je aj založenie cyklotrialového
tréningového kempu v Rovinji pod vedením majstra sveta Štefana Pčolu. "Využili sme to, na čo všetci iní
nadávali. Zvyšky po vojne v podobe vrakov áut a rozbitých stavieb sa pre cyklotrialistov ukázali ako
ideálne. Chodia tam doteraz každý rok," dodal.
Strategicky úspešná sa ukázala aj realizácia ďalšieho nápadu. "Ak podnikáte pri mori, príde chvíľa, keď
na to more treba vyplávať," vysvetľuje Kornaj, prečo sa vo firme rozhodli pre kúpu vlastnej lode. Tu im
pomohol rodinný priateľ a námorník, ktorý má v Kvalite podiel. Lodi sa rýchlo začalo dariť a dnes je z nej
už samostatný biznis. "Je populárnym miestom pre stužkové, firemné stretnutia, rôzne team buildingy i
diskotéky," dodal.
Budúcnosť je online
Rozhodujúcim pre rast firmy bol však rok 2004. Vtedy sa spoločnosť rozhodla vstúpiť predajom na
poľský, český a maďarský trh. "Tu sme si zreteľne uvedomili, že Slovensko a Chorvátsko sú destinácie
odsúdené pre klientov z blízkych krajín. Nikdy to nebudú exotické miesta, kde budú ako turisti dominovať
Číňania alebo Američania," povedal. Toto rozšírenie Kvalite zvýšilo tržby niekoľkonásobne, pomohlo
naštartovať ďalšie projekty a začať diverzifikovať. "Robíme aj telekomunikačné služby, reality, osobnú
dopravu," spresňuje.
Momentálne sa chcú však zamerať aj na prepojenie predaja cez internet a v kamenných predajniach.
"Vychádzam z toho, že ani jeden nezanikne a nebude úplne dominovať druhému. Naopak, budú sa
čoraz viac dopĺňať," tvrdí Kornaj. Takéto zameranie je kľúčové aj podľa Jozefa Orgonáša, odborníka na
cestovný ruch z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Cez internet sa dnes na Slovensku predá 12
percent všetkých produktov. Pri cestovných kanceláriách je to už však teraz polovica," tvrdí. Podľa neho
štúdie odhadujú, že do piatich rokov vzrastie na 70 až 75 percent. Z inovácií podľa neho niekedy môžu
ťažiť menšie cestovky. "Tie sú neraz flexibilnejšie, a tak získavajú výhodu," tvrdí. Trendy potvrdzuje aj
expert na cestovný ruch Peter Chudý zo Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. "Ide o niečo rýchle,
čo sa nedá zastaviť. Už dnes ľudia, ktorí si dovolenku kúpili cez internet, tvoria v Tatrách tretinu. Počet
bude narastať," dodal.

Späť na obsah

16. Kúpili výletnú loď. Pre lepší biznis
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 12/12/2013; s.: 11; HN PLUS; Tomáš Tišťan]
HN V REGIÓNOCH V rámci seriálu HN v regiónoch vám prinášame každý týždeň príbeh úspešnej
slovenskej firmy z jednotlivých regiónov. Dnes cestovná kancelária Kvalita z Popradu.
CESTOVNÝ RUCH l Cestovná kancelária Kvalita rastie vďaka originálnym nápadom.
Tomáš Tišťan tomas.tistan@ecopress.sk

Poprad - Asi nie je na Slovensku odvetvie, pri ktorom by sa toľko hovorilo o nevyužitom potenciáli a
premrhaných príležitostiach, ako pri rozvíjaní cestovného ruchu. Majiteľ cestovnej kancelárie Kvalita z
Popradu František Kornaj ako jeden z mála ľudí nemá problém priznať, že úspešne podnikať sa v tejto
brandži dá. Do biznisu ho pritom zlákali práve ťažkosti. ,,Videl som, že turizmus je v plienkach," hovorí. A
práve to vzal ako príležitosť. ,,Ak prídete s novým nápadom a produktom, vlastným umom dokážete
vytvoriť oveľa väčšiu pridanú hodnotu, ako napríklad pri biznise kúpim predám," tvrdí.
Začínal so železiarmi V polovici deväťdesiatych rokov sa však František Kornaj venoval exportu a
importu z balkánskych krajín. ,,Bolo to obdobie, keď išiel takmer každý obchod. Práve na cestách som si
však všimol tieto možnosti v turizme a bolo rozhodnuté, čo chcem robiť," spomína. Rozbehnúť biznis mu
pomohol najmä veľtrh v Poprade. Tam totiž stretol Jozefu Polákovú, vtedajšiu riaditeľku cestovnej
kancelárie Ferrotour VSŽ, ktorá patrila pod železiarsku firmu VSŽ Košice. Poláková mu ponúkla viesť
pobočku pre Poprad a Kornaj túto ponuku využil. ,,Osemmiliónový plán sme prekročili. Sčasti to bolo
práve nápadmi, ktorými sme inovovali produkty," spomína. Zmeny vo VSŽ však ovplyvňovali aj vývoj jej
dcérskej cestovky. Kornaj preto cítil, že je čas skúsiť to na vlastnú päsť. Vtedy spoznal aj svoju budúcu
manželku Máriu. ,,Krásne sa spojili dokopy tri veci. Vývoj vo VSŽ, ktorý priamo nabádal vybrať sa
vlastnou cestou, moje nadšenie a Máriine nápady," hovorí. Mária prišla s jednoduchým nápadom, ktorý
však dovtedy realizoval málokto: ,,Treba ísť do Chorvátska, ktoré sa oslobodilo od občianskej vojny.
Pretože v povojnových časoch sa všetko znova buduje a stavia." A tak sa dvojica na začiatku svojho
podnikania rozhodla v roku 1997 kúpiť v mestečku Tribunj starú budovu. ,,Všetky peniaze, ktoré začali
prichádzať z cestovky, sme investovali do stavby," spomína Kornaj. O dva roky neskôr už mohli hotel
kolaudovať. A práve to bol podľa Kornaja prvý väčší medzník firmy. Vlastný hotel im totiž dal možnosť
ponúkať lepší produkt a prispôsobovať ho želaniam klientov.
Stužková na lodi Po tom, ako Kvalita získala vlastné ubytovacie kapacity, začala pracovať na strave a
doplnkových službách. ,,Populárne sa ukázali aerobikové cvičenia a joga, ktoré na Slovensku vtedy nik
nerobil. Tým sme sa dokázali veľmi odlíšiť," spresňuje Kornaj. Dodáva, že sa vôbec netreba báť
inšpirovať sa cudzím nápadom zo zahraničia. ,,Naopak, odporúčam chodiť všade s otvorenými očami a
pozorovať, čo a ako sa robí," spresňuje. Podľa Kornaja tak situácia, keď ich vlastný nápad o sezónu
neskôr ponúknu aj ďalšie cestovky, jednoducho patrí k biznisu. Zaujímavým príkladom je aj založenie
cyklotrialového tréningového kempu v Rovinji. ,,Využili sme to, na čo všetci iní nadávali. Zvyšky po vojne
v podobe vrakov áut a rozbitých stavieb sa pre cyklotrialistov ukázali ako ideálne," dodal. Strategicky
úspešná sa ukázala aj realizácia ďalšieho nápadu. ,,Ak podnikáte pri mori, príde chvíľa, keď na to more
treba vyplávať," vysvetľuje Kornaj, prečo sa vo firme rozhodli pre kúpu vlastnej lode. Tu im pomohol
rodinný priateľ a námorník, ktorý má v Kvalite podiel. Lodi sa rýchlo začalo dariť a dnes je z nej už
samostatný biznis. ,,Je populárnym miestom pre stužkové, firemné stretnutia, rôzne team buildingy i
diskotéky," dodal.
Budúcnosť je online Rozhodujúcim pre rast firmy bol však rok 2004. Vtedy sa rozhodla vstúpiť predajom
na poľský, český a maďarský trh. ,,Tu sme si zreteľne uvedomili, že Slovensko a Chorvátsko sú
destinácie odsúdené pre klientov z blízkych krajín. Nikdy to nebudú exotické miesta, kde budú ako turisti
dominovať Číňania či Američania," povedal. Toto rozšírenie Kvalite zvýšilo tržby niekoľkonásobne,
pomohlo naštartovať ďalšie projekty a začať diverzifikovať. ,,Robíme aj telekomunikačné služby, reality,
osobnú dopravu," spresňuje. Teraz sa však chcú zamerať aj na prepojenie predaja cez web a v
kamenných obchodoch. ,,Ani jeden nezanikne. Naopak, budú sa čoraz viac dopĺňať," tvrdí Kornaj.
Takéto zameranie je kľúčové aj podľa Jozefa Orgonáša, odborníka na cestovný ruch z Ekonomickej
univerzity v Bratislave. ,,Cez internet sa dnes na Slovensku predá 12 percent všetkých produktov. Pri
cestovných kanceláriách je to už však polovica," tvrdí. Štúdie odhadujú, že do piatich rokov vzrastie na
70 až 75 percent. Trendy potvrdzuje aj expert na cestovný ruch Peter Chudý zo Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry. ,,Ide o niečo rýchle, čo sa nedá zastaviť. Už dnes ľudia, ktorí si dovolenku kúpili cez
internet, tvoria v Tatrách tretinu. Počet bude narastať," dodal.
Viac na strane 12
Využili sme to, na čo všetci nadávali. Zvyšky po vojne v podobe vrakov áut a rozbitých stavieb. František
Kornaj, majiteľ CK Kvalita
Ako sa darí cestovnej kancelárii Kvalita tour
Počet klientov
1998 350
2004 1 500
2008 2 265

2012 3 300
Tržby (v tis. eur)
1998 50
2004 199
2008 332
2012 570
Partnerské krajiny Chorvátsko Slovinsko Bosna a Hercegovina Srbsko Česko Poľsko Maďarsko
Rakúsko
Poznávacie zájazdy Národné parky severnej Dalmácie Chorvátske mestá Paríž Londýn Rím - Florencia
Destinácie Chorvátsko Egypt Bulharsko Turecko
Poznámka: Chorvátsko (na mape vyznačené červenou farbou) patrí do všetkých troch kategórií.
Zdroj - CK Kvalita Infografika: HN/M. Záborský
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17. Najcennejším aktívom každej firmy sú ľudia
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 12/12/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Financie, marketing a ľudské zdroje sú tri kľúčové faktory v dobre prosperujúcej firme, a preto sa stali
hlavnou témou prednášok pre absolventov programu Master of Business Administration (MBA).
Financie, marketing a ľudské zdroje sú tri kľúčové faktory v dobre prosperujúcej firme, a preto sa stali
hlavnou témou prednášok pre absolventov programu Master of Business Administration (MBA). V poradí
tretí tohtoročný cyklus workshopov sa konal v stredu večer (11. 12.) pod záštitou spolku absolventov
MBA – SAMBA Slovakia.
K hlavným diskutujúcim večera patrili jeden z prezidentských kandidátov Andrej Kiska a spoluzakladateľ
spoločnosti Nay Peter Zálešák. "Obidvaja lektori sú zakladatelia viacerých úspešných projektov, ktoré
boli primárne postavené na aktívnej práci s ľuďmi a pre ľudí. Najcennejším aktívom každej spoločnosti
sú ľudia a práve toto krédo bolo ústrednou témou aj včerajších diskusií," zdôvodnil zakladateľ spolku
SAMBA Slovakia Anton Bittner.
Za prvý rok fungovania SAMBA Slovakia sa predstavilo viacero aktívnych diskutérov z radov
biznismenov a top manažérov. "Naším cieľom je podporovať prestíž absolventov MBA, vytvárať
príležitosti na stretávanie sa a vzájomné obohacovanie, nadväzovanie nových obchodných vzťahov,
rozširovanie príležitostí pre osobný rast a tiež nové inšpirácie," priblížil Bittner. V tomto roku sa
organizátori venovali problematike sociálnych sietí, zlata ako investičného piliera 21. storočia, alternatív
európskej ekonomickej integrácie a diskutovalo sa tiež na tému dlhy a finančná udržateľnosť
slovenského zdravotníctva.
S podnetom na vytvorenie platformy pre stretávanie absolventov programu MBA sa Bittner stretol v
susednom Česku, kde sa takého podujatia organizujú už viac ako tri roky. "Keďže na Slovensku je čoraz
viac ľudí s MBA vzdelaním a nie každý má popri pracovnom vyťažení možnosť zúčastňovať sa
prednášok v Brne, rozhodol som sa, že so súhlasom kolegov z Česka budem organizovať stretnutia aj v
Bratislave," dodal Bittner.
Každoročne na Slovensku získa titul MBA približne 250 absolventov a ich celkový počet predstavuje asi
2500. V SR ponúka MBA štúdium, či už externé, alebo denné, sedem škôl, medzi nimi napríklad Vysoká
škola manažmentu v Trenčíne, bratislavská Business School Ekonomickej univerzity či Fakulta
manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
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18. Medzinárodná diskusia v Bratislave

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 13/12/2013; topky.sk; PR článok]
Kanadský novinár Doug Saunders (The Globe & Mail) sa na pozvanie kanadského veľvyslanectva
zúčastnil 15. novembra diskusie o migrácii a rozmanitosti. V aule Ekonomickej univerzity s ním o
rôznych aspektoch migrácie, integrácii migrantov a multikulturalizme diskutovali Tom Nicholson,
kanadský novinár žijúci dlhodobo na Slovensku a Zuzana Vatráľová z Medzinárodnej organizácie pre
migráciu.
Kým Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s najnižším počtom cudzincov, Kanada prijíma ročne 250
000 nových migrantov. 20% Kanaďanov sa narodilo mimo územia Kanady, čo je najvyšší podiel
spomedzi krajín G8. Doug Saunders je autorom knihy "Arrival City" a jeho výskumy ukazujú, že v
štátoch, ktoré poskytujú migrantom občianstvo a široké možnosti uplatnenia, je menej sociálnych
konfliktov, chudoby a náboženského fundamentalizmu.
-reklamná správa-
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19. Dôležitá súčasť ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 13/12/2013; 12/2013; s.: 41; CESTNÁ
DOPRAVA; redakcia]
Štúdia
Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od
produkcie až po zamestnanosť. Tejto téme sa venovala nedávno uskutočnená konferencia.
Odzneli na nej výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku. K tejto téme sa uskutočnila taktiež tlačová konferencia, na ktorej odzneli myšlienky
zástupcov podieľajúcich sa na tomto zaujímavom projekte.
Cieľová objektívnosť
Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by skonkretizovala všetky ukazovatele a reálne znázornila úlohu
automobilového odvetvia v našej spoločnosti, sa podujala Ekonomická univerzita v Bratislave. Téme
sa venoval kolektív odborníkov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Treba ešte pripomenúť, že spomenutú úlohu zadal Zväz
automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Rektor Ekonomickej univerzity, prof. Rudolf Sivák, pri
tejto príležitosti zdôraznil: ,,Automobilový priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to jediné
odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí ako to bolo v
predkrízových rokoch." Ďalej skonštatoval, že okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je
rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR,
ho doplnil: ,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Našim súčasným
hlavným cieľom je optimalizovať podmienky na zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového
priemyslu."
Výsledky zo štúdie
Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu
pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy
zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo
znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a
modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných viac ako 60 000
zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných nepriamo, takže celkovo sú na
automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 %
celkovej zamestnanosti na Slovensku.
Významný rok
V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej
republiky. Prof. Luptáčik vysvetlil: ,,Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 %
celkového vývozu a zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur."
Automobilový priemysel generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Doc. Štefan Rehák z
Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil
výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od

dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223
firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 %
vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy.
,,Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto
produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem," dodáva Rehák. Pričom 50
% produkcie je vytvorených firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových
producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto
odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia Žilinský, Bratislavský a Trnavský
kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie
pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.
Perspektívy do budúcnosti
Jaroslav Holeček zo ZAP SR na záver uviedol, že prezentované výsledky dávajú automobilovému
priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. Ďalej skonštatoval: ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá priamo závisí od
zákonníka práce. Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky pomôžu Zväzu
automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k ďalšiemu
napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
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20. O vysoké školy strácajú mladí záujem. Naše univerzity zaznamenávajú úbytok
študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 16/12/2013; Aktuality.sk; Aktuality.sk, bob]
Zdá sa, že mladí ľudia strácajú záujem o štúdium na našich vysokých školách. Ústav informácií a
prognóz školstva (ÚIPŠ) zverejnil štatistiky, podľa ktorých 18 z 20 univerzít na Slovensku zaznamenalo v
posledných 3 rokoch úbytok študentov. Na jednej strane za to môže pokles populačných ročníkov, no na
strane druhej sa natíska otázka, či naše školy strácajú na atraktivite...
Najviac si za sledované obdobie (2009 - 2012) "pohoršila" Technická univerzita v Košiciach, ktorá
zaznamenala úbytok o 11 %. Druhý najvyšší úbytok študentov evidujú v Banskej Bystrici - na Univerzite
Mateja Bela (8,7 %). Tretie miesto patrí Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá registruje úbytok na
úrovni 8,2 %.
Iba dve slovenské univerzity môžu vyjadriť spokojnosť - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach prírastok o 1,6 % a Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave - prírastok 7,1 percenta.
"K úbytku študentov dochádza. Príčinu treba hľadať aj v poklese populačných ročníkov na Slovensku.
Nárast počtu študentov zaznamenali len dve z dvadsiatich univerzít - ide o Univerzitu Cyrila a Metoda v
Trnave a Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach. Iba jedna si udržala vlaňajšiu úroveň počtu
študentov; zvyšné vykázali úbytok. Spolu s cudzincami hlásili školy v aktuálnom akademickom roku
2013/2014 k 31. októbru 2013 v bakalárskom a magisterskom štúdiu (denná i externá forma) necelých
147 700 študujúcich," uviedla pre Aktuality.sk Jana Čabalová z mediálneho servisu ÚIPŠ.
Kritika slovenských vysokých škôl sa hrnie z každej strany. Mnohým odborníkom leží v žalúdku najmä
vysoký počet detašovaných pracovísk vysokých škôl. To by sa však podľa ministerstva školstva malo
zmeniť. Postarať by sa o to mala komplexná akreditácia, ktorá sa začína v apríli 2014.
Koncom septembra to uviedol minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý je podľa vlastných slov zhrozený z
toho, koľko ich v krajine máme.
"Ak prejde akreditácia tak, ako si to predstavujeme, tak mnoho detašovaných pracovísk zanikne,"
uviedol vtedy pre agentúru SITA. "Som presvedčený o tom, že na detašovaných pracoviskách, kde príde
učiteľ raz za čas sa tá kvalita nedá dosiahnuť a najmä práca so študentom sa výrazne znižuje," doplnil
vtedy minister.
Úbytok študentov na slovenských univerzitách (2009 - 2012)
UNIVERZITA ÚBYTOK ŠTUDENTOV
Technická univerzita Košice 10 952 študentov, úbytok - 11,0 percenta
UMB Banská Bystrica 10 032 študentov, úbytok - 8,7 percenta
Katolícka univerzita Ružomberok 6391, úbytok - 8,2 percenta
Trenčianska univerzita Trenčín 3423 študentov, úbytok - 8,0 percenta

Ekonomická univerzita Bratislava 9412 študentov, úbytok - 8,0 percenta
Selyeho univerzita Komárno 2031 študentov, úbytok - 7,9 percenta
Trnavská univerzita Trnava 5838 študentov, úbytok - 7,2 percenta
UKF Nitra 10 147 študentov, úbytok - 7,1 percenta
Žilinská univerzita 795 študentov, úbytok - 6,6 percenta
Technická univerzita Zvolen 4041 študentov, úbytok - 5,7 percenta
SPU Nitra 8659 študentov, úbytok - 4,4 percenta
UPJŠ Košice 7507 študentov, úbytok - 3,5 percenta
STU Bratislava 15 094 študentov, úbytok - 3,1 percenta
Prešovská univerzita 9344 študentov, úbytok - 2,3 percenta
VŠMU Bratislava 958 študentov, úbytok - 1,1 percenta
Akadémia umení Banská Bystrica 511 študentov, úbytok - 0,6 percenta
Univerzita Komenského Bratislava 24 832 študentov, úbytok - 0,5 percenta
VŠVU Bratislava 589 študentov, úbytok - 0,0 percenta
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 2018 študentov, prírastok - 1,6 percenta
UCM Trnava 6248 študentov, prírastok - 7,1 percenta
Zdroj - Ústav informácií a prognóz školstva
Najlepšie fakulty na Slovensku 2013
Technické Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecké Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Lekárske Jesseniova lekárska fakulta UK, Bratislava
Agro Lesnícka fakulta TUZVO, Zvolen
Ekonomické Ekonomická fakulta TUKE, Košice
Ostatné spoločenskovedné Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Filozofické Fakulta humanitných vied ŽU, Žilina
Právnické Právnická fakulta TU, Trnava
Pedagogické Pedagogická fakulta TU, Trnava
Umelecké Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Teologické Teologická fakulta TU, Trnava
Zdroj - ARRA
Najhoršie fakulty na Slovensku 2013
Technické Fakulta špeciálnej techniky TUAD, Trenčín
Prírodovedecké Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Lekárske Fakulta zdravotných odborov PU, Prešov
Agro Drevárska fakulta TUZVO, Zvolen
Ekonomické Ekonomická fakulta UJS, Komárno
Ostatné spoločenskovedné Fakulta verejnej správy UPJŠ, Košice
Filozofické Filozofická fakulta UCM, Trnava
Právnické Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica
Pedagogické Fakulta športu PU, Prešov
Umelecké Fakulta dramatických umení AU, Banská Bystrica
Teologické Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
Zdroj - ARRA
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21. Ustanovujúca schôdza novozvoleného Zastupiteľstva NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 16/12/2013; 50/2013,51/2013; s.: 10; ŽUPNÉ OZVENY;
Red.]
V pondelok 9. decembra 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnila ustanovujúca
schôdza novozvoleného Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predsedníčka krajskej
volebnej komisie Renáta Klučárová na ňom predniesla správu o výsledkoch volieb do Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potom
odovzdala Milanovi Belicovi osvedčenie o zvolení za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a on
zložil do rúk poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Daniša svoj sľub. Následne svoj sľub
zložilo aj 54 novozvolených poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Novozvolený predseda NSK Milan Belica vo svojom príhovore najskôr vyjadril hlbokú vďaku všetkým
občanom nášho kraja, ktorí jemu i novozvoleným poslancom Zastupiteľstva NSK vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov vyslovili svoju dôveru a zároveň mu udelili mandát stáť na čele NSK počas
ďalšieho štvorročného volebného obdobia. Potom pokračoval. "Prijímam tento zverený mandát s
hlbokou pokorou a vnímam ho ako veľkú zodpovednosť i záväzok pokračovať v nastúpenom trende
ďalšieho pozitívneho rozvoja nášho kraja. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na prahu

nového volebného obdobia je našou povinnosťou uvedomiť si, že poslancami ZNSK, a samozrejme aj ja
predsedom NSK, sme sa stali na základe preukázanej dôvery občanov nášho kraja vo voľbách do jeho
orgánov. Vážme si to a nesklamme našich voličov! Nikdy nezabudnime na svoj sľub, že si budeme
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje povinnosti vykonávajme
zodpovedne, čestne a svedomite. Z mojej strany vám garantujem korektnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu. Zastupiteľstvo svojím zložením v novom volebnom období zodpovedá súčasnému
rozloženiu politických síl v našom kraji, ako aj národnostnému zloženiu jeho obyvateľstva. Vyjadrujem
presvedčenie, že pri prijímaní kľúčových rozhodnutí pre ďalší rozvoj nášho kraja sa poslanci dokážu bez
ohľadu na stranícku príslušnosť zhodnúť a prijať také rozhodnutia, ktoré budú objektívne prospešné pre
obyvateľov nášho kraja. Je pozitívne, že až 26 poslancov pôsobilo v Zastupiteľstve NSK v aj uplynulom
volebnom období, čo vytvára predpoklady nielen pre rýchly a plynulý prechod do nového volebného
obdobia, ale aj pre pozitívnu kontinuitu v jeho práci v nasledujúcich 4 rokoch. Dovoľte mi zopakovať
výzvu spred štyroch rokov, aby citujem "Zastupiteľstvo NSK počas aj nadchádzajúceho volebného
obdobia na piedestál našich najvyšších hodnôt postavilo občana, slúžilo jeho záujmom, jeho oprávnenej
túžbe lepšie žiť bez ohľadu na to, či žije v severnej a či v južnej časti nášho kraja!" Na prahu nového
volebného obdobia 2013 – 2017 mi dovoľte zdôrazniť dve zásadné skutočnosti. Prvou je uvedomenie si
toho, že náročné úlohy, ktoré stoja pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej
finančnej krízy v Európe a vo svete. Mimoriadne ťaživým problémom Európskej únie je najmä vysoká
nezamestnanosť, ktorá postihla milióny ľudí. Pre nás na Slovensku vyvolávajú nádej na zlepšenie najmä
pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je závislých väčšina
slovenských firiem. Kríza však zďaleka ešte nie je úplne prekonaná, a preto uvážlivý prístup k
finančnému riadeniu NSK je aj naďalej plne opodstatnený. Potvrdzujú to aj výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré ukázali, že sa prehlbuje nespokojnosť našich občanov, rastie frustrácia ľudí
i podpora extrémistických síl a skupín. Na druhom mieste je to nespochybniteľná skutočnosť, že
samosprávne kraje zohrávajú nezastupiteľnú úlohu nielen pri rozvoji vlastného územia, ale aj Slovenska
ako celku. Aj keď od ich vzniku uplynulo už 12 rokov, v niektorých oblastiach stále pretrvávajú problémy,
ktoré oni samotné v rámci existujúceho legislatívneho a finančného rámca nedokážu vyriešiť. Potvrdilo
sa, že niektoré problémové kompetencie štát presunul na plecia samosprávnych krajov bez toho, aby
vytvoril podmienky na ich reálne plnenie, neusporiadané pozemky pod cestami, prevádzka regionálnych
nemocníc, a podobne. Tieto otázky je nevyhnutné konečne dôsledne zanalyzovať a doriešiť na úrovni
legislatívnych noriem prijímaných Národnou Radou Slovenskej republiky. V poslednom období, najmä
počas predvolebnej kampane, sa tento problém posunul z vecnej do politickej roviny a vyústil do výziev,
aby bola prehodnotená existencia samosprávnych krajov, resp. znížený ich počet zo súčasných 8 na 3 a
podobne. Osobne sa nebránim vecnej diskusii o ďalšej pôsobnosti samosprávnych krajov, ale s tým, že
bude objektívne zhodnotená práca, ktorú doteraz vykonali a vykonávajú pre obyvateľov. Žiaľ, musíme
pripustiť, že široká verejnosť na Slovensku si aj tie pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, zatiaľ
dostatočne neuvedomuje. Tu vyvstáva aj pre nás naliehavá úloha lepšie ako doteraz prezentovať
verejnosti výsledky našej práce, ale aj kompetencie, ktoré nám štát zveril. Samosprávne kraje nežijú vo
vzduchoprázdne, sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky i širšieho priestoru Európskej únie,
ktoré pre ich činnosť stanovujú legislatívne, finančné a iné pravidlá. Preto svoje poslanie môžu úspešne
plniť iba vtedy, keď všetky vnútorné i vonkajšie faktory budú v súlade a vo vzájomnej harmónii. Zatiaľ,
žiaľ, existujú vážne prekážky, ktoré im nedovoľujú riešiť niektoré jestvujúce problémy podľa ich predstáv
a požiadaviek občanov. S hrdosťou však môžeme konštatovať, že aj za danej situácie sme v našom kraji
dosiahli niekoľko významných výsledkov. Predovšetkým sa podarilo od roku 2010 znížiť
nezamestnanosť o dva percentuálne body. A čo je významnejšie, NSK je jediným z historicky
zaostalejších samosprávnych krajov, ktorému sa podarilo nezamestnanosť posunúť pod priemer
Slovenska. Každoročne sme hospodárili s prebytkom (2012 – 4 milióny eur). Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO), nás vyhlásil za druhý najlepšie hospodáriaci kraj na Slovensku. Nezávislá
spoločnosť expertov Ekonomickej univerzity a MASTERCARD dokonca vyhodnotila Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci kraj na Slovensku, čo inými slovami znamená, že
aj napriek šetreniu sme dokázali zabezpečiť jeho plynulý rozvoj. Do opravy ciest II. a III. triedy sme
investovali takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sme otvorili
5 centier odborného vzdelávania a prípravy. Vyznačili sme 324 kilometrov nových cykloturistických trás a
zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku, ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
Za osobitný úspech považujem, že sa nám podarilo dosiahnuť, aby naše nemocnice nevytvárali ďalšie
straty – a tak neohrozovali svoju samotnú existenciu. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách
budov a modernizácii zariadení sociálnych služieb. Táto stručná bilancia najvýznamnejších úspechov
NSK za roky 2009 – 2013 skrýva každodennú statočnú a svedomitú prácu zamestnancov NSK, ale aj
stovky prezieravých rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva NSK. Dovoľte mi, aby som im všetkým vyslovil
za ich prácu úprimné poďakovanie. Iste nehovorím iba v mene svojom, ale aj občanov tohto kraja. Som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Verím, že naznačené hospodárske oživenie pozitívne ovplyvní aj ekonomiku na Slovensku
– a teda aj v našom kraji, a umožní nám viac investovať do rozvoja školstva, zdravotníctva, sociálnej
sféry, infraštruktúry a postupne aj do kultúry či turizmu. Aj keď NSK nemá priame kompetencie na rozvoj
poľnohospodárstva a potravinárstva, bude potrebné aj z našej strany vyvinúť úsilie a podporiť snahy
Vlády SR i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o oživenie týchto sektorov, ktoré boli po

stáročia v našom kraji dominantné a skrývajú veľký potenciál na zníženie nezamestnanosti i produkciu
kvalitných potravín. Našou prvoradou povinnosťou je však dôsledne napĺňať kompetencie, ktoré nám
boli zverené zákonom, hospodárne vynakladať finančné prostriedky, ktoré dostávame na plnenie úloh,
dobre a zodpovedne spravovať majetok NSK. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne
povznesenie nášho kraja v záujme jeho obyvateľov. Verím, že po štyroch rokoch budeme môcť
konštatovať, že odchádzame s pocitom dobre vykonanej práce a výsledky, ktoré dosiahneme, ocenia aj
občania kraja. Našou ambíciou musí byť dosiahnutie takej ekonomickej prosperity Nitrianskeho
samosprávneho kraja, takej úrovne vzdelanosti, kultúrneho života a kvality života občanov, ktorá
zodpovedá štandardom Európy 21. storočia. Ťažiskom našej práce i základom budúcej prosperity nášho
kraja, musí byť v úzkej súčinnosti s Vládou SR a miestnymi samosprávami, spoluvytváranie podmienok
na tvo
bu nových pracovných miest pre občanov. Na realizáciu našich rozvojových zámerov, okrem vlastných
zdrojov budeme aj naďalej využívať finančné prostriedky hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v nadchádzajúcom Programovom období EÚ na roky 2014 – 2020. Veľký ekonomický význam pre náš
kraj má dostavba nových blokov Atómových elektrární Mochovce, modernizácia železničnej dopravy,
ďalší rozvoj priemyselných parkov a cestnej infraštruktúry, a dúfame, že aj vybudovanie rýchlostnej
komunikácie R8 z Nitry do Topoľčian, ktorá bude mať rozhodujúci pozitívny vplyv na hospodárske
povznesenie aj horného Ponitria. Z toho, čo som uviedol vyplýva, že v budúcich štyroch rokoch nás čaká
množstvo zložitých a vážnych úloh. Som presvedčený, že ich môžeme úspešne vyriešiť iba vtedy, ak
spoločne vynaložíme maximálne úsilie na ich riešenie, prejavíme pevnú vôľu, vytrvalosť a odhodlanie
spravovať vecí verejné zodpovedne a v súlade s potrebami našich občanov. Tým naplníme aj dôveru,
ktorú nám dali naši voliči. Nebude to však jednoduché, ani ľahké. Základným predpokladom nášho
úspechu je, aby na zasadnutiach Zastupiteľstva NSK v budúcich štyroch rokoch dominovala plodná
tvorivá spolupráca, tolerancia, vzájomná úcta a vysoká politická kultúra, ako aj vedomie, že konečným
zmyslom našej práce je spokojnosť občanov nášho kraja, uspokojenie ich oprávnených záujmov a
odvekej ľudskej túžby – žiť lepšie a spokojnejšie ako doteraz. Naše ciele nedokážeme naplniť bez úzkej
spolupráce s ďalšími štátnymi i neštátnymi subjektmi, najmä najvyššími orgánmi Slovenskej republiky –
kanceláriou prezidenta SR, poslancami Národnej rady SR, členmi Vlády SR, predstaviteľmi miestnej
štátnej správy a samosprávy, politickými stranami, cirkvami, ale aj súdmi, prokuratúrou, akademickými
inštitúciami, či spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami, pôsobiacimi na území nášho
kraja. Počas 12 rokov existencie NSK sa nám podarilo s nimi nadviazať korektnú a vzájomne prospešnú
spoluprácu. Dovoľte mi, aby som im aj pri tejto príležitosti poďakoval za ich pomoc i spoluprácu a vyjadril
presvedčenie, že bude úspešne pokračovať aj v nastávajúcom volebnom období. Osobitné poďakovanie
patrí predstaviteľom našich "sesterských" samosprávnych krajov, združených v SK8. Vďaka ich aktívnej
spolupráci a koordinovanému úsiliu sa podarilo vyriešiť množstvo závažných problémov a presadiť u
najvyšších predstaviteľov štátu mnohé oprávnené potreby našich občanov. Dovoľte mi poďakovať za
dobrú spoluprácu aj súčasnému primátorovi nášho krajského mesta a predsedovi ZMOS-u Jozefovi
Dvončovi ako aj primátorom ostatných miest i starostom obcí nášho kraja. Záverom Vám, novozvolení
poslanci, želám veľa úspechov vo Vašej náročnej a zodpovednej poslaneckej práci, mnoho spokojných
občanov, ale aj vzájomného pochopenia a dobrej spolupráce pri výkone funkcie. Ostatným prítomným v
sále ďakujem za účasť na dnešnom Ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ako aj za pozornosť
s akou sledovali jeho priebeh a želám im pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov. Teším sa na našu
ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na blížiace sa Vianoce, želám všetkým prítomným pokojné prežitie týchto
najkrajších sviatkov roka, v pohode, v zdraví a v kruhu svojich rodín." Po novozvolenom predsedovi NSK
sa slova ujal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý vyjadril novozvoleným orgánom
Nitrianskeho samosprávneho kraja plnú podporu vlády Slovenskej republiky.
Red.
Osvedčenie o zvolení Novozvolenému predsedovi NSK Milanovi Belicovi ho odovzdáva predsedníčka
krajskej volebnej komisie Renáta Klučárová FOTO: VERONIKA OČENÁŠOVÁ
Inauguračný prejav Prednáša ho novozvolený predseda NSK Milan Belica FOTO: VERONIKA
OČENÁŠOVÁ
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22. Ustanovujúca schôdza novozvoleného Zastupiteľstva NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 16/12/2013; 50/2013,51/2013; s.: 12; ŽUPNÉ
OZVENY; Red.]
V pondelok 9. decembra 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnila ustanovujúca
schôdza novozvoleného Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predsedníčka krajskej
volebnej komisie Renáta Klučárová na ňom predniesla správu o výsledkoch volieb do Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potom
odovzdala Milanovi Belicovi osvedčenie o zvolení za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a on

zložil do rúk poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Daniša svoj sľub. Následne svoj sľub
zložilo aj 54 novozvolených poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Novozvolený predseda NSK Milan Belica vo svojom príhovore najskôr vyjadril hlbokú vďaku všetkým
občanom nášho kraja, ktorí jemu i novozvoleným poslancom Zastupiteľstva NSK vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov vyslovili svoju dôveru a zároveň mu udelili mandát stáť na čele NSK počas
ďalšieho štvorročného volebného obdobia. Potom pokračoval. "Prijímam tento zverený mandát s
hlbokou pokorou a vnímam ho ako veľkú zodpovednosť i záväzok pokračovať v nastúpenom trende
ďalšieho pozitívneho rozvoja nášho kraja. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na prahu
nového volebného obdobia je našou povinnosťou uvedomiť si, že poslancami ZNSK, a samozrejme aj ja
predsedom NSK, sme sa stali na základe preukázanej dôvery občanov nášho kraja vo voľbách do jeho
orgánov. Vážme si to a nesklamme našich voličov! Nikdy nezabudnime na svoj sľub, že si budeme
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje povinnosti vykonávajme
zodpovedne, čestne a svedomite. Z mojej strany vám garantujem korektnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu. Zastupiteľstvo svojím zložením v novom volebnom období zodpovedá súčasnému
rozloženiu politických síl v našom kraji, ako aj národnostnému zloženiu jeho obyvateľstva. Vyjadrujem
presvedčenie, že pri prijímaní kľúčových rozhodnutí pre ďalší rozvoj nášho kraja sa poslanci dokážu bez
ohľadu na stranícku príslušnosť zhodnúť a prijať také rozhodnutia, ktoré budú objektívne prospešné pre
obyvateľov nášho kraja. Je pozitívne, že až 26 poslancov pôsobilo v Zastupiteľstve NSK v aj uplynulom
volebnom období, čo vytvára predpoklady nielen pre rýchly a plynulý prechod do nového volebného
obdobia, ale aj pre pozitívnu kontinuitu v jeho práci v nasledujúcich 4 rokoch. Dovoľte mi zopakovať
výzvu spred štyroch rokov, aby citujem "Zastupiteľstvo NSK počas aj nadchádzajúceho volebného
obdobia na piedestál našich najvyšších hodnôt postavilo občana, slúžilo jeho záujmom, jeho oprávnenej
túžbe lepšie žiť bez ohľadu na to, či žije v severnej a či v južnej časti nášho kraja!" Na prahu nového
volebného obdobia 2013 – 2017 mi dovoľte zdôrazniť dve zásadné skutočnosti. Prvou je uvedomenie si
toho, že náročné úlohy, ktoré stoja pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej
finančnej krízy v Európe a vo svete. Mimoriadne ťaživým problémom Európskej únie je najmä vysoká
nezamestnanosť, ktorá postihla milióny ľudí. Pre nás na Slovensku vyvolávajú nádej na zlepšenie najmä
pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je závislých väčšina
slovenských firiem. Kríza však zďaleka ešte nie je úplne prekonaná, a preto uvážlivý prístup k
finančnému riadeniu NSK je aj naďalej plne opodstatnený. Potvrdzujú to aj výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré ukázali, že sa prehlbuje nespokojnosť našich občanov, rastie frustrácia ľudí
i podpora extrémistických síl a skupín. Na druhom mieste je to nespochybniteľná skutočnosť, že
samosprávne kraje zohrávajú nezastupiteľnú úlohu nielen pri rozvoji vlastného územia, ale aj Slovenska
ako celku. Aj keď od ich vzniku uplynulo už 12 rokov, v niektorých oblastiach stále pretrvávajú problémy,
ktoré oni samotné v rámci existujúceho legislatívneho a finančného rámca nedokážu vyriešiť. Potvrdilo
sa, že niektoré problémové kompetencie štát presunul na plecia samosprávnych krajov bez toho, aby
vytvoril podmienky na ich reálne plnenie, neusporiadané pozemky pod cestami, prevádzka regionálnych
nemocníc, a podobne. Tieto otázky je nevyhnutné konečne dôsledne zanalyzovať a doriešiť na úrovni
legislatívnych noriem prijímaných Národnou Radou Slovenskej republiky. V poslednom období, najmä
počas predvolebnej kampane, sa tento problém posunul z vecnej do politickej roviny a vyústil do výziev,
aby bola prehodnotená existencia samosprávnych krajov, resp. znížený ich počet zo súčasných 8 na 3 a
podobne. Osobne sa nebránim vecnej diskusii o ďalšej pôsobnosti samosprávnych krajov, ale s tým, že
bude objektívne zhodnotená práca, ktorú doteraz vykonali a vykonávajú pre obyvateľov. Žiaľ, musíme
pripustiť, že široká verejnosť na Slovensku si aj tie pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, zatiaľ
dostatočne neuvedomuje. Tu vyvstáva aj pre nás naliehavá úloha lepšie ako doteraz prezentovať
verejnosti výsledky našej práce, ale aj kompetencie, ktoré nám štát zveril. Samosprávne kraje nežijú vo
vzduchoprázdne, sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky i širšieho priestoru Európskej únie,
ktoré pre ich činnosť stanovujú legislatívne, finančné a iné pravidlá. Preto svoje poslanie môžu úspešne
plniť iba vtedy, keď všetky vnútorné i vonkajšie faktory budú v súlade a vo vzájomnej harmónii. Zatiaľ,
žiaľ, existujú vážne prekážky, ktoré im nedovoľujú riešiť niektoré jestvujúce problémy podľa ich predstáv
a požiadaviek občanov. S hrdosťou však môžeme konštatovať, že aj za danej situácie sme v našom kraji
dosiahli niekoľko významných výsledkov. Predovšetkým sa podarilo od roku 2010 znížiť
nezamestnanosť o dva percentuálne body. A čo je významnejšie, NSK je jediným z historicky
zaostalejších samosprávnych krajov, ktorému sa podarilo nezamestnanosť posunúť pod priemer
Slovenska. Každoročne sme hospodárili s prebytkom (2012 – 4 milióny eur). Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO), nás vyhlásil za druhý najlepšie hospodáriaci kraj na Slovensku. Nezávislá
spoločnosť expertov Ekonomickej univerzity a MASTERCARD dokonca vyhodnotila Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci kraj na Slovensku, čo inými slovami znamená, že
aj napriek šetreniu sme dokázali zabezpečiť jeho plynulý rozvoj. Do opravy ciest II. a III. triedy sme
investovali takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sme otvorili
5 centier odborného vzdelávania a prípravy. Vyznačili sme 324 kilometrov nových cykloturistických trás a
zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku, ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
Za osobitný úspech považujem, že sa nám podarilo dosiahnuť, aby naše nemocnice nevytvárali ďalšie
straty – a tak neohrozovali svoju samotnú existenciu. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách
budov a modernizácii zariadení sociálnych služieb. Táto stručná bilancia najvýznamnejších úspechov

NSK za roky 2009 – 2013 skrýva každodennú statočnú a svedomitú prácu zamestnancov NSK, ale aj
stovky prezieravých rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva NSK. Dovoľte mi, aby som im všetkým vyslovil
za ich prácu úprimné poďakovanie. Iste nehovorím iba v mene svojom, ale aj občanov tohto kraja. Som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Verím, že naznačené hospodárske oživenie pozitívne ovplyvní aj ekonomiku na Slovensku
– a teda aj v našom kraji, a umožní nám viac investovať do rozvoja školstva, zdravotníctva, sociálnej
sféry, infraštruktúry a postupne aj do kultúry či turizmu. Aj keď NSK nemá priame kompetencie na rozvoj
poľnohospodárstva a potravinárstva, bude potrebné aj z našej strany vyvinúť úsilie a podporiť snahy
Vlády SR i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o oživenie týchto sektorov, ktoré boli po
stáročia v našom kraji dominantné a skrývajú veľký potenciál na zníženie nezamestnanosti i produkciu
kvalitných potravín. Našou prvoradou povinnosťou je však dôsledne napĺňať kompetencie, ktoré nám
boli zverené zákonom, hospodárne vynakladať finančné prostriedky, ktoré dostávame na plnenie úloh,
dobre a zodpovedne spravovať majetok NSK. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne
povznesenie nášho kraja v záujme jeho obyvateľov. Verím, že po štyroch rokoch budeme môcť
konštatovať, že odchádzame s pocitom dobre vykonanej práce a výsledky, ktoré dosiahneme, ocenia aj
občania kraja. Našou ambíciou musí byť dosiahnutie takej ekonomickej prosperity Nitrianskeho
samosprávneho kraja, takej úrovne vzdelanosti, kultúrneho života a kvality života občanov, ktorá
zodpovedá štandardom Európy 21. storočia. Ťažiskom našej práce i základom budúcej prosperity nášho
kraja, musí byť v úzkej súčinnosti s Vládou SR a miestnymi samosprávami, spoluvytváranie podmienok
na tvo
bu nových pracovných miest pre občanov. Na realizáciu našich rozvojových zámerov, okrem vlastných
zdrojov budeme aj naďalej využívať finančné prostriedky hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v nadchádzajúcom Programovom období EÚ na roky 2014 – 2020. Veľký ekonomický význam pre náš
kraj má dostavba nových blokov Atómových elektrární Mochovce, modernizácia železničnej dopravy,
ďalší rozvoj priemyselných parkov a cestnej infraštruktúry, a dúfame, že aj vybudovanie rýchlostnej
komunikácie R8 z Nitry do Topoľčian, ktorá bude mať rozhodujúci pozitívny vplyv na hospodárske
povznesenie aj horného Ponitria. Z toho, čo som uviedol vyplýva, že v budúcich štyroch rokoch nás čaká
množstvo zložitých a vážnych úloh. Som presvedčený, že ich môžeme úspešne vyriešiť iba vtedy, ak
spoločne vynaložíme maximálne úsilie na ich riešenie, prejavíme pevnú vôľu, vytrvalosť a odhodlanie
spravovať vecí verejné zodpovedne a v súlade s potrebami našich občanov. Tým naplníme aj dôveru,
ktorú nám dali naši voliči. Nebude to však jednoduché, ani ľahké. Základným predpokladom nášho
úspechu je, aby na zasadnutiach Zastupiteľstva NSK v budúcich štyroch rokoch dominovala plodná
tvorivá spolupráca, tolerancia, vzájomná úcta a vysoká politická kultúra, ako aj vedomie, že konečným
zmyslom našej práce je spokojnosť občanov nášho kraja, uspokojenie ich oprávnených záujmov a
odvekej ľudskej túžby – žiť lepšie a spokojnejšie ako doteraz. Naše ciele nedokážeme naplniť bez úzkej
spolupráce s ďalšími štátnymi i neštátnymi subjektmi, najmä najvyššími orgánmi Slovenskej republiky –
kanceláriou prezidenta SR, poslancami Národnej rady SR, členmi Vlády SR, predstaviteľmi miestnej
štátnej správy a samosprávy, politickými stranami, cirkvami, ale aj súdmi, prokuratúrou, akademickými
inštitúciami, či spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami, pôsobiacimi na území nášho
kraja. Počas 12 rokov existencie NSK sa nám podarilo s nimi nadviazať korektnú a vzájomne prospešnú
spoluprácu. Dovoľte mi, aby som im aj pri tejto príležitosti poďakoval za ich pomoc i spoluprácu a vyjadril
presvedčenie, že bude úspešne pokračovať aj v nastávajúcom volebnom období. Osobitné poďakovanie
patrí predstaviteľom našich "sesterských" samosprávnych krajov, združených v SK8. Vďaka ich aktívnej
spolupráci a koordinovanému úsiliu sa podarilo vyriešiť množstvo závažných problémov a presadiť u
najvyšších predstaviteľov štátu mnohé oprávnené potreby našich občanov. Dovoľte mi poďakovať za
dobrú spoluprácu aj súčasnému primátorovi nášho krajského mesta a predsedovi ZMOS-u Jozefovi
Dvončovi ako aj primátorom ostatných miest i starostom obcí nášho kraja. Záverom Vám, novozvolení
poslanci, želám veľa úspechov vo Vašej náročnej a zodpovednej poslaneckej práci, mnoho spokojných
občanov, ale aj vzájomného pochopenia a dobrej spolupráce pri výkone funkcie. Ostatným prítomným v
sále ďakujem za účasť na dnešnom Ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ako aj za pozornosť
s akou sledovali jeho priebeh a želám im pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov. Teším sa na našu
ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na blížiace sa Vianoce, želám všetkým prítomným pokojné prežitie týchto
najkrajších sviatkov roka, v pohode, v zdraví a v kruhu svojich rodín." Po novozvolenom predsedovi NSK
sa slova ujal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý vyjadril novozvoleným orgánom
Nitrianskeho samosprávneho kraja plnú podporu vlády Slovenskej republiky.
Red.
Osvedčenie o zvolení Novozvolenému predsedovi NSK Milanovi Belicovi ho odovzdáva predsedníčka
krajskej volebnej komisie Renáta Klučárová FOTO: VERONIKA OČENÁŠOVÁ
Inauguračný prejav Prednáša ho novozvolený predseda NSK Milan Belica FOTO: VERONIKA
OČENÁŠOVÁ
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23. Ustanovujúca schôdza novozvoleného Zastupiteľstva NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 16/12/2013; 50/2013,51/2013; s.: 11; ŽUPNÉ
OZVENY; Red.]
V pondelok 9. decembra 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnila ustanovujúca
schôdza novozvoleného Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predsedníčka krajskej
volebnej komisie Renáta Klučárová na ňom predniesla správu o výsledkoch volieb do Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potom
odovzdala Milanovi Belicovi osvedčenie o zvolení za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a on
zložil do rúk poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Daniša svoj sľub. Následne svoj sľub
zložilo aj 54 novozvolených poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Novozvolený predseda NSK Milan Belica vo svojom príhovore najskôr vyjadril hlbokú vďaku všetkým
občanom nášho kraja, ktorí jemu i novozvoleným poslancom Zastupiteľstva NSK vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov vyslovili svoju dôveru a zároveň mu udelili mandát stáť na čele NSK počas
ďalšieho štvorročného volebného obdobia. Potom pokračoval. "Prijímam tento zverený mandát s
hlbokou pokorou a vnímam ho ako veľkú zodpovednosť i záväzok pokračovať v nastúpenom trende
ďalšieho pozitívneho rozvoja nášho kraja. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na prahu
nového volebného obdobia je našou povinnosťou uvedomiť si, že poslancami ZNSK, a samozrejme aj ja
predsedom NSK, sme sa stali na základe preukázanej dôvery občanov nášho kraja vo voľbách do jeho
orgánov. Vážme si to a nesklamme našich voličov! Nikdy nezabudnime na svoj sľub, že si budeme
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje povinnosti vykonávajme
zodpovedne, čestne a svedomite. Z mojej strany vám garantujem korektnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu. Zastupiteľstvo svojím zložením v novom volebnom období zodpovedá súčasnému
rozloženiu politických síl v našom kraji, ako aj národnostnému zloženiu jeho obyvateľstva. Vyjadrujem
presvedčenie, že pri prijímaní kľúčových rozhodnutí pre ďalší rozvoj nášho kraja sa poslanci dokážu bez
ohľadu na stranícku príslušnosť zhodnúť a prijať také rozhodnutia, ktoré budú objektívne prospešné pre
obyvateľov nášho kraja. Je pozitívne, že až 26 poslancov pôsobilo v Zastupiteľstve NSK v aj uplynulom
volebnom období, čo vytvára predpoklady nielen pre rýchly a plynulý prechod do nového volebného
obdobia, ale aj pre pozitívnu kontinuitu v jeho práci v nasledujúcich 4 rokoch. Dovoľte mi zopakovať
výzvu spred štyroch rokov, aby citujem "Zastupiteľstvo NSK počas aj nadchádzajúceho volebného
obdobia na piedestál našich najvyšších hodnôt postavilo občana, slúžilo jeho záujmom, jeho oprávnenej
túžbe lepšie žiť bez ohľadu na to, či žije v severnej a či v južnej časti nášho kraja!" Na prahu nového
volebného obdobia 2013 - 2017 mi dovoľte zdôrazniť dve zásadné skutočnosti. Prvou je uvedomenie si
toho, že náročné úlohy, ktoré stoja pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej
finančnej krízy v Európe a vo svete. Mimoriadne ťaživým problémom Európskej únie je najmä vysoká
nezamestnanosť, ktorá postihla milióny ľudí. Pre nás na Slovensku vyvolávajú nádej na zlepšenie najmä
pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je závislých väčšina
slovenských firiem. Kríza však zďaleka ešte nie je úplne prekonaná, a preto uvážlivý prístup k
finančnému riadeniu NSK je aj naďalej plne opodstatnený. Potvrdzujú to aj výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré ukázali, že sa prehlbuje nespokojnosť našich občanov, rastie frustrácia ľudí
i podpora extrémistických síl a skupín. Na druhom mieste je to nespochybniteľná skutočnosť, že
samosprávne kraje zohrávajú nezastupiteľnú úlohu nielen pri rozvoji vlastného územia, ale aj Slovenska
ako celku. Aj keď od ich vzniku uplynulo už 12 rokov, v niektorých oblastiach stále pretrvávajú problémy,
ktoré oni samotné v rámci existujúceho legislatívneho a finančného rámca nedokážu vyriešiť. Potvrdilo
sa, že niektoré problémové kompetencie štát presunul na plecia samosprávnych krajov bez toho, aby
vytvoril podmienky na ich reálne plnenie, neusporiadané pozemky pod cestami, prevádzka regionálnych
nemocníc, a podobne. Tieto otázky je nevyhnutné konečne dôsledne zanalyzovať a doriešiť na úrovni
legislatívnych noriem prijímaných Národnou Radou Slovenskej republiky. V poslednom období, najmä
počas predvolebnej kampane, sa tento problém posunul z vecnej do politickej roviny a vyústil do výziev,
aby bola prehodnotená existencia samosprávnych krajov, resp. znížený ich počet zo súčasných 8 na 3 a
podobne. Osobne sa nebránim vecnej diskusii o ďalšej pôsobnosti samosprávnych krajov, ale s tým, že
bude objektívne zhodnotená práca, ktorú doteraz vykonali a vykonávajú pre obyvateľov. Žiaľ, musíme
pripustiť, že široká verejnosť na Slovensku si aj tie pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, zatiaľ
dostatočne neuvedomuje. Tu vyvstáva aj pre nás naliehavá úloha lepšie ako doteraz prezentovať
verejnosti výsledky našej práce, ale aj kompetencie, ktoré nám štát zveril. Samosprávne kraje nežijú vo
vzduchoprázdne, sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky i širšieho priestoru Európskej únie,
ktoré pre ich činnosť stanovujú legislatívne, finančné a iné pravidlá. Preto svoje poslanie môžu úspešne
plniť iba vtedy, keď všetky vnútorné i vonkajšie faktory budú v súlade a vo vzájomnej harmónii. Zatiaľ,
žiaľ, existujú vážne prekážky, ktoré im nedovoľujú riešiť niektoré jestvujúce problémy podľa ich predstáv
a požiadaviek občanov. S hrdosťou však môžeme konštatovať, že aj za danej situácie sme v našom kraji
dosiahli niekoľko významných výsledkov. Predovšetkým sa podarilo od roku 2010 znížiť
nezamestnanosť o dva percentuálne body. A čo je významnejšie, NSK je jediným z historicky
zaostalejších samosprávnych krajov, ktorému sa podarilo nezamestnanosť posunúť pod priemer
Slovenska. Každoročne sme hospodárili s prebytkom (2012 - 4 milióny eur). Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO), nás vyhlásil za druhý najlepšie hospodáriaci kraj na Slovensku. Nezávislá

spoločnosť expertov Ekonomickej univerzity a MASTERCARD dokonca vyhodnotila Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci kraj na Slovensku, čo inými slovami znamená, že
aj napriek šetreniu sme dokázali zabezpečiť jeho plynulý rozvoj. Do opravy ciest II. a III. triedy sme
investovali takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sme otvorili
5 centier odborného vzdelávania a prípravy. Vyznačili sme 324 kilometrov nových cykloturistických trás a
zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku, ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
Za osobitný úspech považujem, že sa nám podarilo dosiahnuť, aby naše nemocnice nevytvárali ďalšie
straty - a tak neohrozovali svoju samotnú existenciu. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách
budov a modernizácii zariadení sociálnych služieb. Táto stručná bilancia najvýznamnejších úspechov
NSK za roky 2009 - 2013 skrýva každodennú statočnú a svedomitú prácu zamestnancov NSK, ale aj
stovky prezieravých rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva NSK. Dovoľte mi, aby som im všetkým vyslovil
za ich prácu úprimné poďakovanie. Iste nehovorím iba v mene svojom, ale aj občanov tohto kraja. Som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Verím, že naznačené hospodárske oživenie pozitívne ovplyvní aj ekonomiku na Slovensku
- a teda aj v našom kraji, a umožní nám viac investovať do rozvoja školstva, zdravotníctva, sociálnej
sféry, infraštruktúry a postupne aj do kultúry či turizmu. Aj keď NSK nemá priame kompetencie na rozvoj
poľnohospodárstva a potravinárstva, bude potrebné aj z našej strany vyvinúť úsilie a podporiť snahy
Vlády SR i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o oživenie týchto sektorov, ktoré boli po
stáročia v našom kraji dominantné a skrývajú veľký potenciál na zníženie nezamestnanosti i produkciu
kvalitných potravín. Našou prvoradou povinnosťou je však dôsledne napĺňať kompetencie, ktoré nám
boli zverené zákonom, hospodárne vynakladať finančné prostriedky, ktoré dostávame na plnenie úloh,
dobre a zodpovedne spravovať majetok NSK. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne
povznesenie nášho kraja v záujme jeho obyvateľov. Verím, že po štyroch rokoch budeme môcť
konštatovať, že odchádzame s pocitom dobre vykonanej práce a výsledky, ktoré dosiahneme, ocenia aj
občania kraja. Našou ambíciou musí byť dosiahnutie takej ekonomickej prosperity Nitrianskeho
samosprávneho kraja, takej úrovne vzdelanosti, kultúrneho života a kvality života občanov, ktorá
zodpovedá štandardom Európy 21. storočia. Ťažiskom našej práce i základom budúcej prosperity nášho
kraja, musí byť v úzkej súčinnosti s Vládou SR a miestnymi samosprávami, spoluvytvárame podmienok
na tvor
u nových pracovných miest pre občanov. Na realizáciu našich rozvojových zámerov, okrem vlastných
zdrojov budeme aj naďalej využívať finančné prostriedky hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v nadchádzajúcom Programovom období EÚ na roky 2014 - 2020. Veľký ekonomický význam pre náš
kraj má dostavba nových blokov Atómových elektrární Mochovce, modernizácia železničnej dopravy,
ďalší rozvoj priemyselných parkov a cestnej infraštruktúry, a dúfame, že aj vybudovanie rýchlostnej
komunikácie R8 z Nitry do Topoľčian, ktorá bude mať rozhodujúci pozitívny vplyv na hospodárske
povznesenie aj horného Ponitria. Z toho, čo som uviedol vyplýva, že v budúcich štyroch rokoch nás čaká
množstvo zložitých a vážnych úloh. Som presvedčený, že ich môžeme úspešne vyriešiť iba vtedy, ak
spoločne vynaložíme maximálne úsilie na ich riešenie, prejavíme pevnú vôľu, vytrvalosť a odhodlanie
spravovať vecí verejné zodpovedne a v súlade s potrebami našich občanov Tým naplníme aj dôveru,
ktorú nám dali naši voliči. Nebude to však jednoduché, ani ľahké. Základným predpokladom nášho
úspechu je, aby na zasadnutiach Zastupiteľstva NSK v budúcich štyroch rokoch dominovala plodná
tvorivá spolupráca, tolerancia, vzájomná úcta a vysoká politická kultúra, ako aj vedomie, že konečným
zmyslom našej práce je spokojnosť občanov nášho kraja, uspokojenie ich oprávnených záujmov a
odvekej ľudskej túžby - žiť lepšie a spokojnejšie ako doteraz. Naše ciele nedokážeme naplniť bez úzkej
spolupráce s ďalšími štátnymi i neštátnymi subjektmi, najmä najvyššími orgánmi Slovenskej republiky kanceláriou prezidenta SR, poslancami Národnej rady SR, členmi Vlády SR, predstaviteľmi miestnej
štátnej správy a samosprávy, politickými stranami, cirkvami, ale aj súdmi, prokuratúrou, akademickými
inštitúciami, či spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami, pôsobiacimi na území nášho
kraja. Počas 12 rokov existencie NSK sa nám podarilo s nimi nadviazať korektnú a vzájomne prospešnú
spoluprácu. Dovoľte mi, aby som im aj pri tejto príležitosti poďakoval za ich pomoc i spoluprácu a vyjadril
presvedčenie, že bude úspešne pokračovať aj v nastávajúcom volebnom období. Osobitné poďakovanie
patrí predstaviteľom našich "sesterských" samosprávnych krajov, združených v SK8. Vďaka ich aktívnej
spolupráci a koordinovanému úsiliu sa podarilo vyriešiť množstvo závažných problémov a presadiť u
najvyšších predstaviteľov štátu mnohé oprávnené potreby našich občanov. Dovoľte mi poďakovať za
dobrú spoluprácu aj súčasnému primátorovi nášho krajského mesta a predsedovi ZMOS-u Jozefovi
Dvončovi ako aj primátorom ostatných miest i starostom obcí nášho kraja. Záverom Vám, novozvolení
poslanci, želám veľa úspechov vo Vašej náročnej a zodpovednej poslaneckej práci, mnoho spokojných
občanov, ale aj vzájomného pochopenia a dobrej spolupráce pri výkone funkcie. Ostatným prítomným v
sále ďakujem za účasť na dnešnom Ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ako aj za pozornosť
s akou sledovali jeho priebeh a želám im pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov. Teším sa na našu
ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na blížiace sa Vianoce, želám všetkým prítomným pokojné prežitie týchto
najkrajších sviatkov roka, v pohode, v zdraví a v kruhu svojich rodín." Po novozvolenom predsedovi NSK
sa slova ujal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý vyjadril novozvoleným orgánom
Nitrianskeho samosprávneho kraja plnú podporu vlády Slovenskej republiky.
Red.

Osvedčenie o zvolení Novozvolenému predsedovi NSK Milanovi Belicovi ho odovzdáva predsednícka
krajskej volebnej komisie Renáta Klucárová FOTO: VERONIKA OCENÁŠOVÁ
Inauguračný prejav Prednáša ho novozvolený predseda NSK Milan Belica FOTO: VERONIKA
OCENÁŠOVÁ
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NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
V pondelok 9. decembra 2013 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre uskutočnila ustanovujúca
schôdza novozvoleného Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predsedníčka krajskej
volebnej komisie Renáta Klučárová na ňom predniesla správu o výsledkoch volieb do Zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potom
odovzdala Milanovi Belicovi osvedčenie o zvolení za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a on
zložil do rúk poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Daniša svoj sľub. Následne svoj sľub
zložilo aj 54 novozvolených poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Novozvolený predseda NSK Milan Belica vo svojom príhovore najskôr vyjadril hlbokú vďaku všetkým
občanom nášho kraja, ktorí jemu i novozvoleným poslancom Zastupiteľstva NSK vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov vyslovili svoju dôveru a zároveň mu udelili mandát stáť na čele NSK počas
ďalšieho štvorročného volebného obdobia. Potom pokračoval. "Prijímam tento zverený mandát s
hlbokou pokorou a vnímam ho ako veľkú zodpovednosť i záväzok pokračovať v nastúpenom trende
ďalšieho pozitívneho rozvoja nášho kraja. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na prahu
nového volebného obdobia je našou povinnosťou uvedomiť si, že poslancami ZNSK, a samozrejme aj ja
predsedom NSK, sme sa stali na základe preukázanej dôvery občanov nášho kraja vo voľbách do jeho
orgánov. Vážme si to a nesklamme našich voličov! Nikdy nezabudnime na svoj sľub, že si budeme
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Svoje povinnosti vykonávajme
zodpovedne, čestne a svedomite. Z mojej strany vám garantujem korektnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu. Zastupiteľstvo svojím zložením v novom volebnom období zodpovedá súčasnému
rozloženiu politických síl v našom kraji, ako aj národnostnému zloženiu jeho obyvateľstva. Vyjadrujem
presvedčenie, že pri prijímaní kľúčových rozhodnutí pre ďalší rozvoj nášho kraja sa poslanci dokážu bez
ohľadu na stranícku príslušnosť zhodnúť a prijať také rozhodnutia, ktoré budú objektívne prospešné pre
obyvateľov nášho kraja. Je pozitívne, že až 26 poslancov pôsobilo v Zastupiteľstve NSK v aj uplynulom
volebnom období, čo vytvára predpoklady nielen pre rýchly a plynulý prechod do nového volebného
obdobia, ale aj pre pozitívnu kontinuitu v jeho práci v nasledujúcich 4 rokoch. Dovoľte mi zopakovať
výzvu spred štyroch rokov, aby citujem "Zastupiteľstvo NSK počas aj nadchádzajúceho volebného
obdobia na piedestál našich najvyšších hodnôt postavilo občana, slúžilo jeho záujmom, jeho oprávnenej
túžbe lepšie žiť bez ohľadu na to, či žije v severnej a či v južnej časti nášho kraja!" Na prahu nového
volebného obdobia 2013 - 2017 mi dovoľte zdôrazniť dve zásadné skutočnosti. Prvou je uvedomenie si
toho, že náročné úlohy, ktoré stoja pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej
finančnej krízy v Európe a vo svete. Mimoriadne ťaživým problémom Európskej únie je najmä vysoká
nezamestnanosť, ktorá postihla milióny ľudí. Pre nás na Slovensku vyvolávajú nádej na zlepšenie najmä
pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je závislých väčšina
slovenských firiem. Kríza však zďaleka ešte nie je úplne prekonaná, a preto uvážlivý prístup k
finančnému riadeniu NSK je aj naďalej plne opodstatnený. Potvrdzujú to aj výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré ukázali, že sa prehlbuje nespokojnosť našich občanov, rastie frustrácia ľudí
i podpora extrémistických síl a skupín. Na druhom mieste je to nespochybniteľná skutočnosť, že
samosprávne kraje zohrávajú nezastupiteľnú úlohu nielen pri rozvoji vlastného územia, ale aj Slovenska
ako celku. Aj keď od ich vzniku uplynulo už 12 rokov, v niektorých oblastiach stále pretrvávajú problémy,
ktoré oni samotné v rámci existujúceho legislatívneho a finančného rámca nedokážu vyriešiť. Potvrdilo
sa, že niektoré problémové kompetencie štát presunul na plecia samosprávnych krajov bez toho, aby
vytvoril podmienky na ich reálne plnenie, neusporiadané pozemky pod cestami, prevádzka regionálnych
nemocníc, a podobne. Tieto otázky je nevyhnutné konečne dôsledne zanalyzovať a doriešiť na úrovni
legislatívnych noriem prijímaných Národnou Radou Slovenskej republiky. V poslednom období, najmä
počas predvolebnej kampane, sa tento problém posunul z vecnej do politickej roviny a vyústil do výziev,
aby bola prehodnotená existencia samosprávnych krajov, resp. znížený ich počet zo súčasných 8 na 3 a
podobne. Osobne sa nebránim vecnej diskusii o ďalšej pôsobnosti samosprávnych krajov, ale s tým, že
bude objektívne zhodnotená práca, ktorú doteraz vykonali a vykonávajú pre obyvateľov. Žiaľ, musíme
pripustiť, že široká verejnosť na Slovensku si aj tie pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, zatiaľ
dostatočne neuvedomuje. Tu vyvstáva aj pre nás naliehavá úloha lepšie ako doteraz prezentovať

verejnosti výsledky našej práce, ale aj kompetencie, ktoré nám štát zveril. Samosprávne kraje nežijú vo
vzduchoprázdne, sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky i širšieho priestoru Európskej únie,
ktoré pre ich činnosť stanovujú legislatívne, finančné a iné pravidlá. Preto svoje poslanie môžu úspešne
plniť iba vtedy, keď všetky vnútorné i vonkajšie faktory budú v súlade a vo vzájomnej harmónii. Zatiaľ,
žiaľ, existujú vážne prekážky, ktoré im nedovoľujú riešiť niektoré jestvujúce problémy podľa ich predstáv
a požiadaviek občanov. S hrdosťou však môžeme konštatovať, že aj za danej situácie sme v našom kraji
dosiahli niekoľko významných výsledkov. Predovšetkým sa podarilo od roku 2010 znížiť
nezamestnanosť o dva percentuálne body. A čo je významnejšie, NSK je jediným z historicky
zaostalejších samosprávnych krajov, ktorému sa podarilo nezamestnanosť posunúť pod priemer
Slovenska. Každoročne sme hospodárili s prebytkom (2012 - 4 milióny eur). Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO), nás vyhlásil za druhý najlepšie hospodáriaci kraj na Slovensku. Nezávislá
spoločnosť expertov Ekonomickej univerzity a MASTERCARD dokonca vyhodnotila Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci kraj na Slovensku, čo inými slovami znamená, že
aj napriek šetreniu sme dokázali zabezpečiť jeho plynulý rozvoj. Do opravy ciest II. a III. triedy sme
investovali takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sme otvorili
5 centier odborného vzdelávania a prípravy. Vyznačili sme 324 kilometrov nových cykloturistických trás a
zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku, ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
Za osobitný úspech považujem, že sa nám podarilo dosiahnuť, aby naše nemocnice nevytvárali ďalšie
straty - a tak neohrozovali svoju samotnú existenciu. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách
budov a modernizácii zariadení sociálnych služieb. Táto stručná bilancia najvýznamnejších úspechov
NSK za roky 2009 - 2013 skrýva každodennú statočnú a svedomitú prácu zamestnancov NSK, ale aj
stovky prezieravých rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva NSK. Dovoľte mi, aby som im všetkým vyslovil
za ich prácu úprimné poďakovanie. Iste nehovorím iba v mene svojom, ale aj občanov tohto kraja. Som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Verím, že naznačené hospodárske oživenie pozitívne ovplyvní aj ekonomiku na Slovensku
- a teda aj v našom kraji, a umožní nám viac investovať do rozvoja školstva, zdravotníctva, sociálnej
sféry, infraštruktúry a postupne aj do kultúry či turizmu. Aj keď NSK nemá priame kompetencie na rozvoj
poľnohospodárstva a potravinárstva, bude potrebné aj z našej strany vyvinúť úsilie a podporiť snahy
Vlády SR i Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o oživenie týchto sektorov, ktoré boli po
stáročia v našom kraji dominantné a skrývajú veľký potenciál na zníženie nezamestnanosti i produkciu
kvalitných potravín. Našou prvoradou povinnosťou je však dôsledne napĺňať kompetencie, ktoré nám
boli zverené zákonom, hospodárne vynakladať finančné prostriedky, ktoré dostávame na plnenie úloh,
dobre a zodpovedne spravovať majetok NSK. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne
povznesenie nášho kraja v záujme jeho obyvateľov. Verím, že po štyroch rokoch budeme môcť
konštatovať, že odchádzame s pocitom dobre vykonanej práce a výsledky, ktoré dosiahneme, ocenia aj
občania kraja. Našou ambíciou musí byť dosiahnutie takej ekonomickej prosperity Nitrianskeho
samosprávneho kraja, takej úrovne vzdelanosti, kultúrneho života a kvality života občanov, ktorá
zodpovedá štandardom Európy 21. storočia. Ťažiskom našej práce i základom budúcej prosperity nášho
kraja, musí byť v úzkej súčinnosti s Vládou SR a miestnymi samosprávami, spoluvytváranie podmienok
na tvo
bu nových pracovných miest pre občanov. Na realizáciu našich rozvojových zámerov, okrem vlastných
zdrojov budeme aj naďalej využívať finančné prostriedky hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v nadchádzajúcom Programovom období EÚ na roky 2014 - 2020. Veľký ekonomický význam pre náš
kraj má dostavba nových blokov Atómových elektrární Mochovce, modernizácia železničnej dopravy,
ďalší rozvoj priemyselných parkov a cestnej infraštruktúry, a dúfame, že aj vybudovanie rýchlostnej
komunikácie R8 z Nitry do Topoľčian, ktorá bude mať rozhodujúci pozitívny vplyv na hospodárske
povznesenie aj horného Ponitria. Z toho, čo som uviedol vyplýva, že v budúcich štyroch rokoch nás čaká
množstvo zložitých a vážnych úloh. Som presvedčený, že ich môžeme úspešne vyriešiť iba vtedy, ak
spoločne vynaložíme maximálne úsilie na ich riešenie, prejavíme pevnú vôľu, vytrvalosť a odhodlanie
spravovať vecí verejné zodpovedne a v súlade s potrebami našich občanov Tým naplníme aj dôveru,
ktorú nám dali naši voliči. Nebude to však jednoduché, ani ľahké. Základným predpokladom nášho
úspechu je, aby na zasadnutiach Zastupiteľstva NSK v budúcich štyroch rokoch dominovala plodná
tvorivá spolupráca, tolerancia, vzájomná úcta a vysoká politická kultúra, ako aj vedomie, že konečným
zmyslom našej práce je spokojnosť občanov nášho kraja, uspokojenie ich oprávnených záujmov a
odvekej ľudskej túžby - žiť lepšie a spokojnejšie ako doteraz. Naše ciele nedokážeme naplniť bez úzkej
spolupráce s ďalšími štátnymi i neštátnymi subjektmi, najmä najvyššími orgánmi Slovenskej republiky kanceláriou prezidenta SR, poslancami Národnej rady SR, členmi Vlády SR, predstaviteľmi miestnej
štátnej správy a samosprávy, politickými stranami, cirkvami, ale aj súdmi, prokuratúrou, akademickými
inštitúciami, či spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami, pôsobiacimi na území nášho
kraja. Počas 12 rokov existencie NSK sa nám podarilo s nimi nadviazať korektnú a vzájomne prospešnú
spoluprácu. Dovoľte mi, aby som im aj pri tejto príležitosti poďakoval za ich pomoc i spoluprácu a vyjadril
presvedčenie, že bude úspešne pokračovať aj v nastávajúcom volebnom období. Osobitné poďakovanie
patrí predstaviteľom našich "sesterských" samosprávnych krajov, združených v SK8. Vďaka ich aktívnej
spolupráci a koordinovanému úsiliu sa podarilo vyriešiť množstvo závažných problémov a presadiť u
najvyšších predstaviteľov štátu mnohé oprávnené potreby našich občanov. Dovoľte mi poďakovať za
dobrú spoluprácu aj súčasnému primátorovi nášho krajského mesta a predsedovi ZMOS-u Jozefovi
Dvončovi ako aj primátorom ostatných miest i starostom obcí nášho kraja. Záverom Vám, novozvolení

poslanci, želám veľa úspechov vo Vašej náročnej a zodpovednej poslaneckej práci, mnoho spokojných
občanov, ale aj vzájomného pochopenia a dobrej spolupráce pri výkone funkcie. Ostatným prítomným v
sále ďakujem za účasť na dnešnom Ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva NSK, ako aj za pozornosť
s akou sledovali jeho priebeh a želám im pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov. Teším sa na našu
ďalšiu spoluprácu. Vzhľadom na blížiace sa Vianoce, želám všetkým prítomným pokojné prežitie týchto
najkrajších sviatkov roka, v pohode, v zdraví a v kruhu svojich rodín." Po novozvolenom predsedovi NSK
sa slova ujal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý vyjadril novozvoleným orgánom
Nitrianskeho samosprávneho kraja plnú podporu vlády Slovenskej republiky.
Red.
Dvojstranu ŽUPNÉ OZVENY obsahovo pripravuje Nitriansky samosprávny kraj. Zodpovedný redaktor:
PhDr. Stanislav Katrinec - hovorca predsedu NSK. Kontakt: tel.: 0911 955 991, e-mail:
stanislav.katrinec@unsk.sk, pre poštový styk: Úrad NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. TP13010021
Osvedčenie o zvolení Novozvolenému predsedovi NSK Milanovi Belicovi ho odovzdáva predsedníčka
krajskej volebnej komisie Renáta Klučárová FOTO: VERONIKA OČENÁŠOVÁ
Inauguračný prejav Prednáša ho novozvolený predseda NSK Milan Belica FOTO:VERONIKA
OČENÁŠOVÁ
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25. Ako efektívne vymôcť pohľadávku od dlžníka
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 16/12/2013; 12/2013,01/2014; s.: 31; PODNIKANIE; DZ]
Už po jedenásty raz sa v novembri uskutočnila v Bratislave konferencia Manažment pohľadávok.
Konferenciu, ktorá predstavuje vrcholné odborné podujatie roka pre slovenských pohľadávkových
profesionálov, organizovala rakúska spoločnosť EU Generation.
O legislatívnych zmenách a arbitráži
Šéf sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR Marek Števček informoval o pripravovaných
zmenách legislatívy v záväzkovom práve, najmä o smerovaní reformy súkromného procesného práva,
ale aj o rastúcej ochrane práv spotrebiteľa. Spomenul nedávnu novelu exekučného poriadku a na rok
2014 avizoval jeho ďalšie rozsiahle zmeny. Prezentoval aj smer vývoja právnej úpravy rozhodcovských
konaní. Téme obchodnej arbitráže sa venovala bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná rozhodkyňa
Viedenského medzinárodného rozhodcovského súdu Lucia Žitňanská.
Ako odhaliť podvod
Viaceré špekulatívne praktiky klientov faktoringových spoločností priblížil generálny riaditeľ VÚB
Factoring Dušan Čižmárik. Michal Havrlent z inkasnej spoločnosti EOS KSI prezentoval konkrétne
skúsenosti z vymáhania spotrebiteľských dlhov. Konštatoval o. i. rozdielne správanie sa rôznych
okresných súdov pri inak identických sporoch. Nástroje na analýzu dát zameranú na odhaľovanie
podvodov prezentovala spoločnosť Adastra Business Consulting. S ekonomickými podvodmi súvisela aj
téma online investigácie obchodných partnerov, ktorú prezentovala spoločnosť Surveilligence. Martin
Maisner (Rowan Legal) poukázal na komplikovanosť vymáhania práva v digitálnom veku. Upozornil na
možnosti elektronického dokazovania a online konania, ako aj na rastúcu počítačovú kriminalitu. Ľuboš
Pavelka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozornil na riziká priamych inkás po zavedení
Jednotného európskeho platobného priestoru SEPA.
Príklady z praxe
Medzi žiadané témy tradične patria prezentácie procesov vymáhania pohľadávok zo strany konkrétnych
podnikov - tento rok to boli spoločnosti Heineken Slovensko, OMS Senica a Roche Slovensko. Záver
prvého dňa konferencie oživila neformálne podaná téma o podstate dedičských nárokov potomkov
Tomáša Baťu. Tento rok konferenciu obohatil aj krst odbornej monografie Petra Daniela Správa a
vymáhanie pohľadávok s účasťou Michala Šoltesa, generálneho riaditeľa spoločnosti EOS KSI
Slovensko, ktorá bola partnerom novej knihy aj konferencie.
DZ
Prezentácia knihy Správa a vymáhanie pohľadávok; v strede organizátorka konferencie Dagmar Zboray.
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26. Staviame cesty, ktoré vedú k Vám.
[Téma: Ekonomická univerzita; Eurostav; 11/12/2013; 11/2013,12/2013; s.: 61; inzercia; pr-cl]
našom vysokom kredite svedčí aj nedávno obdržaný ceirtifíkát Slovak Gold Exclusive, ktorý udeľuje
Nadácia Slovak Gold v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislave. Jedná sa o ocenenie, ktoré
slovenská spoločnosť EUROVIA SK získala za dodržiavanie vysokej úrovne kvality ponúkaných
výrobkov a služieb, za stabilitu a dôveryhodnosť v obore.
Naša práca je synonymom spoľahlivosti.
EUROVIA VINCI
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27. Poprad lídrom v rozvoji infraštruktúry a verejných služieb na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny-poprad.sk; 04/12/2013; redakcia]
Odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou MasterCard predstavili
výsledky 1. ročníka unikátnej štúdie MasterCard slovenské centrá rozvoja.
Experti hodnotili súčasnú úroveň rozvoja (index rozvoja) a zároveň pokrok v rozvoji počas posledných 5
rokov (index dynamiky) v troch rôznych dimenziách – ekonomickej, sociálnej a v infraštruktúre a
verejných službách. V hodnotení indexu rozvoja skončila na prvom mieste Bratislava, najlepší index
dynamiky dosiahol Prešov. Mesto Poprad skončilo z pohľadu indexu rozvoja miest na 15. mieste ako
druhé z Prešovského kraja (Prešov 6.), index dynamiky prezradil, že Poprad je lídrom v rozvoji
infraštruktúry a verejných služieb na Slovensku a celkovo skončil ako šieste najdynamickejšie sa
rozvíjajúce mesto v SR.
V ekonomickej oblasti dosiahlo mesto Poprad pri hodnotení indexu rozvoja 13. miesto, čo spôsobil
najmä veľmi nízky počet patentov. Rovnako na 13. mieste sa Poprad umiestnil aj v sociálnej oblasti, na
čom má najväčšiu zásluhu nadpriemerná hodnota ukazovateľa kriminalita a vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných.
Naopak druhé najlepšie hodnotenie získal Poprad v oblasti školstva.
V indexe dynamiky, ktorý definuje pokrok v období 2007-2011, Poprad vyskočil na 6.miesto, čím predčil
aj Bratislavu, Banskú Bystricu, Trnavu či Žilinu. Výsledok mohol byť ešte lepší, nebyť prepadu počtu
podaných patentov. Naopak pozitívne bol hodnotený nízky nárast podielu dlhodobo nezamestnaných a
nadpriemerný pokles miery kriminality. Poprad sa výrazne zlepšil pri ukazovateli školstvo a pri
ukazovateli zdravotníctvo dosiahol Poprad najvyššie umiestnenie spomedzi sledovaných miest. "Sú veci,
ktoré ovplyvniť nedokážeme, pretože sú dané dispozíciami regiónu, v ktorom sa nachádzame. Vo
všetkých ostatných oblastiach sa snažíme urobiť maximum preto, aby sme pre Poprad a jeho obyvateľov
urobili čo najviac,"uviedol na adresu výsledkov štúdie primátor Popradu Anton Danko.
Štúdia "MasterCard - slovenské centrá rozvoja" hodnotila okrem miest aj samosprávne kraje.
Najrozvinutejším regiónom je Bratislavský kraj, v období 2007-2011 zaznamenal najvyšší pokrok
Nitriansky kraj. Podľa tejto štúdie je najmenej rozvinutým regiónom Prešovský kraj, ktorý z pohľadu
pokroku v období 2007-2011 zaznamenal predposlednú priečku.
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28. Ženy riadia slovenským bankám stratégie. Aj bez kvót
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 19/12/2013; 50/2013,51/2013; s.: 42,43,44,47; Financie; Xénia
Makarová]
Xénia Makarová / makarova@trend.sk
Šéfanalytičky a risk manažérky na Slovensku nechýbajú, snahy EÚ o zvýhodňovanie žien vnímajú skôr
kontraproduktívne
Exšéfa luxemburskej centrálnej banky Yvesa Merscha by pred rokom do vedenia Európskej centrálnej
banky (ECB) vymenovali bez väčšej pozornosti, nebyť protestov Európskeho parlamentu. Europoslanci
nespochybňovali jeho vysoké profesionálne kvality. Prekáža im, že je muž a že vo výkonnej rade ECB
nebude sedieť žiadna žena. Opäť. Y. Mersch nakoniec svoj mandát obhájil, a tak najbližšia možnosť
vidieť ženu na jednom zo šiestich postov rady ECB príde najskôr v júni 2018.

ECB ale po silných protestoch v auguste tohto roka vyhlásila, že do šiestich rokov chce mať na
juniorských manažérskych pozíciách 35 percent žien a necelých 30 percent na seniorských postoch.
Samotná Európska únia koncom novembra predbežne schválila povinnú 40-percentnú kvótu na
zastúpenie žien v nevýkonných orgánoch najväčších európskych firiem. Od roku 2020.
Naopak, na druhej strane zemegule -- v USA nepotrebovali žiadne kvóty, ani niekoľkokolové politické
diskusie k tomu, aby do čela najvplyvnejšej centrálnej banky sveta zvolili ženu. Janet Yellen od februára
ako prvá žena vôbec povedie Federal Reserve System (Fed). Na rozdiel od tohto príbehu, ak by sa
niečo podobné v blízkej budúcnosti odohralo v Európe, vyvolalo by to automaticky otázky, či ide o
skutočného odborníka alebo len o snahu ,,poženštiť" európske orgány.
Pochybnosti
S týmto názorom súhlasia všetky TRENDOM oslovené slovenské top analytičky a risk manažérky.
,,Neviem sa vžiť do pozície, že by som bola zvolená za členku predstavenstva alebo do inej pozície len
preto, lebo treba naplniť nejakú kvótu. Ako by sa na mňa pozerala odborná verejnosť, ľudia, ktorých by
som riadila, a aj ja sama," reaguje Eva Sadovská, vedúca oddelenia analýz a hlavná analytička Poštovej
banky.
Zastúpenie žien v oboch povolaniach je na tunajšom trhu relatívne početné a šéfanalytičky a vedúce
rizikových oddelení má asi tretina z bánk sídliacich na Slovensku. Aj tých najväčších. Ide pritom o
povolania vyslovene orientované na matematické modely a štatistiku, s ktorými si verejnosť spája
prioritne mužov. Napríklad od slova stratég sa v slovenčine ženský rod bežne ani nepoužíva, i keď
oficiálne existuje (strategička).
Práve títo ľudia v zásade určujú smerovanie bánk, či, koľko a za koľko sa bude firmám a ľuďom
požičiavať a aké úroky na akých vkladoch bude banka ponúkať. Náplňou práce risk manažéra je zas
nájsť, namodelovať a vyhodnotiť trhové a ďalšie riziká. ,,Trhové riziká vznikajú z pohybu trhových
premenných, napríklad úrokových sadzieb alebo menových kurzov. Ak banka nie je schopná získať
dodatočné zdroje na splatenie svojich záväzkov, prípadne nemá k dispozícii dostatok likvidných aktív, je
vystavená zvýšenému riziku likvidity. Operačné riziká zase vyplývajú z každodenných procesov v
banke," vysvetľuje náplň práce Martina Hervayová, riaditeľka Odboru riadenia rizík a kapitálu v ČSOB.
Slovenské finančné manažérky nepotrebovali žiadne kvóty, aby sa dostali na posty, ktoré zastávajú.
Ľudia z bankového prostredia zároveň akékoľvek kvóty a podobnú reguláciu rázne odmietajú. Jednak to
deformuje trh, jednak majú už všetkých ostatných regulácií európske banky plné zuby.
Oslovené manažérky sa tiež zhodujú, že nikdy nepocítili od okolia profesionálne pochybnosti len na
základe toho, že sú ženami. Aj napriek tomu, že pracovne komunikujú stále prevažne s mužmi. ,,Nikdy
nespochybňovali môj názor len preto, že som žena, skôr diskusia išla vecne hneď k téme stretnutia, k
mojím argumentom a k tomu, čím sú podložené," opisuje svoje skúsenosti Mária Valachyová, vedúca
oddelenia analýz Slovenskej sporiteľne.
Viac dokazovania
M. Hervayová má rovnaké skúsenosti, no dodáva, že súhlasí s tvrdením, že ženy musia pracovať
usilovnejšie, aby sa dostali do manažérskych pozícií. Tie, ktoré sa na ne aj dostanú, sú už skutočne
dobré.
Príčiny, prečo nielen na Slovensku, ale aj napríklad na iných trhoch v rámci belgickej bankovo-poistnej
skupiny KBC (patrí tam slovenská ČSOB) analytické posty stále zväčša zastávajú muži, vidí investičná
strategička KBC Asset Management Slovensko Silvia Čechovičová i v nedostatočnom záujme zo strany
samotných žien o manažérske posty.
Prečo sa potom ženám na Slovensku vo vyslovene matematickej oblasti tak darí? Veď ešte aj
celosvetové prieskumy hovoria o tom, že dievčatá sú v matematike horšie ako chlapci. To potvrdil aj v
decembri zverejnený prieskum OECD za Slovensko PISA 2012. Testuje na porovnateľnej báze
vedomosti 15-ročných žiakov aj z matematiky. Za rok 2012 boli tieto vedomosti oproti štátom OECD
podpriemerné a dokonca najhoršie za posledných desať rokov. Tunajšia mládež sa dostala v
matematike na úroveň Ameriky či Maďarska.
No z prieskumu tiež vyplynulo, že rozdiel medzi matematickými znalosťami chlapcov a dievčat sa
prehlbuje. Zatiaľ čo chlapci by sa priemernými vedomosťami ešte zaradili do celosvetového štandardu,
práve dievčatá sťahujú slovenský priemer nadol. Podobný rozdiel v kvalite matematických vedomostí je
bežný podľa prieskumu aj v ostatných štátoch OECD. Na Slovensku sa pri predošlých meraniach
zmenšoval, až za posledné tri roky kvalita vedomostí dievčat výrazne klesla.

Nenašli dôkaz
TRENDOM oslovené manažérky relevantnú odpoveď na nižšie vedomosti dievčat z matematiky nájsť
nevedeli. Väčšina z nich si školu a následnú prácu vybrala práve z náklonnosti k tomuto predmetu.
,,Matematika bola už od útleho detstva mojou záľubou. V podstate som tak prešla od matematických
hádaniek k matematickým modelom," odľahčuje E. Sadovská.
Všetky však konštatujú, že počas štúdií, či už na Ekonomickej Univerzite, Fakulte matematiky, fyziky a
informatiky Univerzity Komenského alebo prestížnej Center for Economic Research and Graduate
Education (CERGE) v Prahe bol počet dievčat a chlapcov na ich odboroch vyrovnaný. To platilo aj o
absolventoch.
Zároveň ukončená škola im veľmi často pomohla k prvej práci. Lebo napríklad študijným odborom
vhodne dopĺňala dovtedajší kolektív na oddelení danej banky.
Záujem žien o matematické odbory univerzít neutícha pritom ani v súčasnosti. Monika Vičanová, vedúca
Kompetenčného centra pre modelovanie rizikových parametrov Sberbank Europe tvrdí, že ju samu
prekvapilo, že zhruba dve tretiny z uchádzačov o miesto v jej tíme za uplynulý rok a pol boli práve ženy.
Súboj pohlaví
Rozdiely v podávaných výkonoch podľa pohlavia sa viditeľne neprejavujú ani po nástupe do práce.
Konštatujú to oslovené manažérky, keďže takmer všetky vedú zmiešané tímy. V podstate každý analytik
a risk manažér bez ohľadu na pohlavie musí byť pedant a ísť čo najviac do hĺbky riešenej veci.
M. Vičanová však predsa len upozorňuje na drobné odlišnosti -- muži sú kreatívnejší, skôr prídu s
nápadom, prístupom, na ktorý by ženy asi neprišli. No ženy zas doťahujú zodpovednejšie veci do konca.
E. Sadovská zas poukazuje na fakt, že ženy, všeobecne vnímané ako emotívnejšie, vedia túto vlastnosť
preniesť aj do prostredia matematických modelov. ,,Venujeme sa aj emotívnejším štatistikám. Napríklad
pred Vianocami sme zisťovali, koľko ľudí sa v tomto období venuje charite, či sú ľudia v predvianočnom
čase emotívnejší a či to vplýva na ich spotrebiteľské rozhodnutia."
Dáta mimochodom ukazujú, že od októbra do zhruba polovice decembra majú ľudia výraznejší záujem o
úvery ako v iných mesiacoch. Tiež tesne pred koncom roka nadpriemerne míňajú. Nemusí to
nevyhnutne súvisieť s Vianocami. Často práve v závere roka si ľudia nájdu čas aj na mesiace plánovanú
kúpu, investíciu do lepšieho bývania. A rovno to spoja s darčekom.
,,Zároveň neplatí, že by si ľudia pred Vianocami požičiavali nevyhnutne drahšie. Pretože silnie
konkurencia na bankovom trhu a banky prichádzajú s benefitmi," dopĺňa analytička.
Negatíva
Ale späť k ženám a analýzam. Popri stereotypných pochybnostiach o kompetentnosti manažérok
vymenovaných do funkcií po schválení ženských kvót má toto povinné celoeurópske opatrenie ešte
ďalšie negatívum.
Ženy sa niektorým odborom, napríklad technickým, venujú výrazne menej ako muži, napríklad
technickým odborom. Vynútené posunutie žien do ich vedenia môže ohrozovať aj fungovanie samotných
firiem. Tie môžu pre nedostatok kvalifikovaných žien na trhu čeliť sankciám pre nesplnenie kvót. Niekde
zákony priamo určujú požadované vzdelanie či roky praxe pre manažérske pozície. Na to čiastočne
myslela i Európska únia a kvóty plánuje presadiť len pre nevýkonné orgány, najmä dozorné rady.
Prognózy 2014 (%)
Slovenská sporiteľňa Poštová banka ČSOB Sberbank Slovensko
Rast ekonomiky 1,7 2,3 1,5 1,9
Inflácia 1,5 1,2 1 1,6
Nominálny rast miezd 2,2 2,1 2 2,3
Reálny rast miezd 0,7 0,9 1 0,9
Nezamestnanosť 14,7 13,5 14,3 14,3
Kľúčová sadzba ECB (koniec roka) 0,25 0,25 0,25 0,25
Vývoj úrokov z vkladov veľmi veľký priestor pre ďalší pokles nie je, no rásť by nemali porovnateľná výška
so súčasnými, vplyv bude mať aj konkurenčný boj a obchodná politika bánk sadzby budú
pravdepodobne stagnovať, eventuálne mierne klesať, pri krátkych depozitoch sa však už priestor pomaly
zatvára porovnateľné sú súčasnými

Vývoj úrokov z hypoték sadzby by mali ostať zhruba na úrovni tohto roku porovnateľná výška so
súčasnými, dôležitá bude aj výška rizikovej prirážky úroky najpravdepodobnejšie budú stagnovať, no
latku nastaví už jarná kampaň porovnateľné sú súčasnými
Darček, ktorý u manažérok nič nepokazí 1 tablet, poukaz na wellness, kultúru kniha poukaz na wellness,
kultúru poukaz na masáž, relax
1 osobný názor oslovených zástupkýň bánk nepodložený žiadnym reprezentatívnym prieskumom,
nemusí sa zhodovať s oficiálnym názorom banky PRAMEŇ: analytičky bánk
FOTO: Martina Hervayová (41) už päť rokov vedie odbor riadenia rizík a kapitálu ČSOB. FOTO: Mária
Valachyová (36) je dva roky vedúcou oddelenia analýz Slovenskej sporiteľne. FOTO: Silvia Čechovičová
(39) pôsobí tri roky ako investičná strategička KBC Asset Management Slovensko. FOTO: Eva
Sadovská (32) je vedúcou oddelenia analýz a hlavná analytička Poštovej banky od septembra tohto
roka, ako analytička pôsobí v banke už vyše osem rokov. FOTO: Monika Vičanová (39) je vedúcou
Kompetenčného centra pre modelovanie rizikových parametrov Sberbank Europe 18 mesiacov.
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29. Kam nás ťahajú automobilky
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 17/12/2013; 12/2013; s.: 18,19; HOSPODÁRSTVO; js]
Napriek nesporným prínosom, ktoré pre Slovensko dnes znamená automobilový priemysel, sa stále
nájde dosť tých, čo varovne dvíhajú prst a tvrdia, že závislosť na jednom odvetví ekonomike skôr škodí
ako prospieva. Ako je to teda v skutočnosti?
Kritici sa väčšinou opierajú o možné prognózy či príklady z iných štátov a regiónov, ktoré nemusia platiť
pre Slovensko. Ak budeme hovoriť iba v rovine faktov a čísiel, vyjde nám, že bez automobiliek by naša
ekonomika po roku 1989 vyzerala v porovnaní so susednými krajinami dosť zvláštne...
Relevantné údaje. Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho
ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto
ukazovatele skonkretizovala a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti,
zadal odborníkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej
republiky.
Aktálna analýza. Výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej rektor prof. Rudolf Sivák zdôraznil: ,,Automobilový
priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je
priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí ako to bolo v predkrízových rokoch," skonštatoval.
Budúcnosť majú subdodávatelia. Okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj prínos
tohto odvetvia pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR doplnil:
,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Naším súčasným hlavným
cieľom je optimalizovať podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového
priemyslu."
Vysoká pridaná hodnota. Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel
vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike).
Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy
eur, čo znamená 10 percent celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba
automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných vyše 60 000
zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných nepriamo, takže celkove sú na
automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 perc.
celkovej zamestnanosti na Slovensku.
Exportná lokomotíva. V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo
obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Prof. Luptáčik vysvetľuje: ,,Výrazne k tomu prispel
automobilový priemysel, ktorý generuje 26 perc. celkového vývozu a zároveň pätinu celkového dovozu.
Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur." Automobilový priemysel generuje priamo 12 perc. hrubej
produkcie Slovenska.
Regióny ožili. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie
automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre
Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide

prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých polovica vznikla až po roku 2004, 64 perc. z nich je v rukách
zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy.
Západ dominuje. ,,Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné,
že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 perc. firiem,"
dodáva Rehák. Polovica produkcie je vytvorená firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch
hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60
perc. zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia
Žilinský, Bratislavský a Trnavský kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast
zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.
Čo sa dá zmeniť. Import automobilového priemyslu vo výške 11.8 mld. eur ukazuje jasnú cestu, akou
môže SR zvýšiť pozitívny príspevok automobilového priemyslu k svojej obchodnej bilancii a pomerne
jednoduchou cestou tento príspevok zdvojnásobiť. Tou cestou je podpora domácich dodávateľov na ich
ceste k dodávateľom typu Tier 1 a vytváranie podmienok pre zabezpečenie výskumu a vývoja u
slovenských dodávateľov automobilového priemyslu. Európsky automobilový priemysel investuje ročne
do výskumu a vývoja viac ako 32.3 mld. eur. SR z týchto prostriedkov nezískala takmer nič.
Chýba prepojenie. V súčasnosti je naša krajina, aj vďaka multinacionálnym korporáciám podnikajúcim
na Slovensku, primerane integrovaná vo výrobných európskych sieťach. Naše produkty sú
konkurencieschopné na globálnych trhoch. Avšak prepojenosť výskumnej základne SR na európsky
výskumný priestor a európske výskumné siete je nedostatočná. Naša veda a výskum sú umele
izolované od priemyslu a nedokážu plne reagovať na jeho potreby.
Spojiť výskum s praxou. Slovensko potrebuje vo výskume príklady výnimočnosti, pilotné projekty, ktoré
prinesú priemyslu rýchle výsledky a stanú sa tak motiváciou k ďalšiemu rastu úrovne našej vedy, k
rozšíreniu spolupráce priemyslu a domácej výskumnej základne pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti
našej ekonomiky. Takéto úlohy by malo plniť Centrum strategického výskumu a inovácii pre
automobilový priemysel, ktoré bude fungovať ako katalyzátor pri vytváraní Národného paktu pre inovácie
a spojí individuálnych aktérov výskumu do strategickej, sieťovej štruktúry, so spoločnými inovačnými
prioritami.
Perspektíva. Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel bude rozhodujúcim
reprezentantom národnej výskumnej siete v rokovaní s vládou SR o raste podpory financovania
materiálového, technologického a procesného výskumu pre potreby automobilového priemyslu. Zároveň
vytvorí podmienky pre rozvoj priemyselného aplikovaného výskumu a inovácií s orientáciou na
automobilový priemysel Slovenskej republiky a podporí rýchle uplatnenie výstupov výskumu a vývoja do
praxe.
Závery. Jaroslav Holeček zo ZAP SR, na záver zhodnotil, že prezentované výsledky dávajú
automobilovému priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá je priamo závislá od
zákonníka práce," doplnil Holeček. ,,Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky
pomôžu Zväzu automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k
ďalšiemu napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
js
Kto všetko u nás participuje
Podiel subdodávateľov automobiliek v SR podľa odvetví
Moduly, systémy a súčiastky 61%
Kovy a kovové výrobky 10%
Guma a plasty 4%
Pozemná doprava 2%
Elektrické stroje a prístroje 2%
Textílie 2%
Energie 1%
Ostatné 18%
Foto
Pozitívum, alebo riziko? Na Slovensku vyrábame najviac automobilov na obyvateľa na svete
Automobilový priemysel je zdrojom ďalšieho rastu: doc. Štefan Rehák, EUBA
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30. RATING O ROZVOJI REGIÓNOV: Horizont štyroch rokov? Nestačí!
[Téma: Ekonomická univerzita; Komunálne financie; 17/12/2013; 12/2013; s.: 8,9; TÉMA; D. Krištofičová]
Text - D. Krištofičová, foto: archív a Ogilvy
ROZVOJ REGIÓNU A MESTA: Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky odbornej štúdie
MasterCard slovenské centrá rozvoja, ktorú spracoval tím expertov z Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Zo štúdie vyplýva, že najrozvinutejším regiónom je Bratislavský kraj, ale najväčší pokrok v
rozvoji dosiahol Nitriansky kraj.
Spoločnosť MasterCard po skúsenostiach s hodnotením centier rozvoja v Českej republike podporila
rovnaký projekt aj na Slovensku. Prečo? Na otázku odpovedá Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ
MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko: ,,V spoločnosti MasterCard podporujeme rozvoj a
inovácie - je to predsa pochopiteľné, vzhľadom na naše produkty a služby. Ekonomický rozvoj a
platobná karta spolu súvisia." Spoločnosť, ponúkajúca platobné karty, môže s mestami a obcami
spolupracovať v mnohých oblastiach a ponúknuť im nielen svoje služby, ale aj podporovať aktivity, ktoré
im pomôžu v ekonomickom a sociálnom rozvoji.
Komplexné hodnotenie. Štúdia hodnotila rozvoj a dynamiku počas predchádzajúcich piatich rokov v
troch rôznych dimenziách - ekonomickej, sociálnej a v infraštruktúre a verejných službách.
Socioekonomický rozvoj oblasti nie je ani v súčasnosti definovaný nejakou jednoduchou poučkou, ktorá
by pomenovala, čo všetko treba sledovať - najčastejšie ide o ekonomický rast, prácu, rovnosť a
participáciu. Ďalej sa sleduje obyvateľstvo, odvetvová štruktúra, infraštruktúra, pretože to sú
ukazovatele, ktoré podmieňujú rozvoj danej oblasti. Rebríček vypovedá o tom, kam a ako rýchlo kraje
smerujú. V tíme expertov z Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobili Ing. Mgr. Tomáš Černenko,
PhD. a doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja.
Základ pre budúcnosť. ,,Štúdia poskytuje prehľad stavu a vývoja regiónov - krajov Slovenska a 15
najväčších miest. Nehovoríme o konkurencii medzi regiónmi, diskutujeme o tom, aké šance má daný
región na rozvoj," zdôrazňuje Štefan Rehák. ,,V našej analýze hodnotíme dva aspekty rozvoja - súčasnú
úroveň a dynamiku rozvoja. Pre hodnotenie úrovne rezvoja regiónov sme vybrali 15 ukazovateľov pre
regióny a 9 ukazovateľov pre mestá. Je to dostatočná báza - teraz bude dôležité sledovať tieto
ukazovatele pravidelne a zisťovať, či sa regióny uberajú želateľným smerom," dodáva Tomáš Černenko.
V nasledujúcom článku vám predstavíme výsledky krajov, v ďalšom čísle sa budeme venovať
hodnoteniu miest.
Bratislavský kraj. Bratislavský kraj je najmenším krajom Slovenskej republiky, s najnižším počtom
obyvateľov, súčasne je ale najviac urbanizovaný - 81,3 % jeho obyvateľov žije v niektorom zo siedmych
miest v regióne. Kraj vyniká predovšetkým v oblastiach podnikateľskej aktivity, kreativity, zamestnanosti
v odvetviach s vyššou náročnosťou na znalosti, jeho obyvatelia sú na vysokej úrovni vzdelanosti, má
kvalitnú dopravnú infraštruktúru a tiež vykazuje nízku dlhodobú mieru nezamestnanosti. Vo všetkých
ukazovateľoch dosahuje prakticky najvyššie hodnoty, iba vo dvoch ukazovateľoch má potenciál
zlepšenia: v kraji je pomerne vysoká úroveň kriminality a v oblasti sociálnej infraštruktúry je na tom
lepšie Trenčiansky kraj. ,,Región, v ktorom je hlavné mesto, je prirodzene ekonomicky najsilnejší.
Netreba ale zabúdať, že je aj najsolidárnejší. Z daní, ktoré sa vyberú v našom regióne, ide podstatná
časť do ostatných regiónov a táto skutočnosť sa odráža v niektorých ukazovateľoch. Potenciál regiónu
sa zvýši vtedy, ak sa nám podarí získať prostriedky na veľké infraštrukturálne projekty a na rozvíjanie
vedecko-technologických parkov," reagoval predseda BSK Pavol Frešo.
Košický kraj. Región si počínal najlepšie v ekonomických ukazovateľoch, prevažne vplyvom veľkého
počtu patentov a vysokej zamestnanosti v technologicky náročných odvetviach. Naopak, v miere
ekonomicky aktívneho obyvateľstva je posledný na Slovensku. V kraji sa vyskytujú tri významné
univerzity, čo sa odrazilo na podiele vysokoškolsky vzdelaných. Problémom je nízka hustota diaľnic a
rýchlostných ciest. V oblasti zdravotníctva ale dosiahol lepšie výsledky. Napríklad má vysoký počet
lekárov na 1000 obyvateľov. Celkové štvrté miesto (80,6) dosiahol Košický kraj v indexe dynamiky. V
ekonomickej a sociálnej oblasti získal skvelé tretie miesto, ale v rámci infraštruktúry a verejných služieb
sa umiestnil až na ôsmom mieste medzi krajmi. Významný rast zaznamenal v počte ekonomicky
aktívnych obyvateľov a patentových prihlášok. Pomalšie sa vyvíjala podnikateľská aktivita a produktivita
práce. V sociálnej dimenzii boli v kraji pozorované v sledovaných rokoch pozitívne hodnoty. Región
vykazuje najrýchlejší rast participácie obyvateľstva a najpomalší rast chudoby.
Prešovský kraj. Prešovský kraj sa s úrovňou 51,0 zo 100 umiestnil v indexe rozvoja na ôsmom mieste.
Na výsledku sa odrazila aktuálna situácia v ekonomickej oblasti, v ktorej zaostáva napríklad v podiele
zamestnaných v znalostne a technologicky náročných odvetviach, či v kreatívnom a inovatívnom

prístupe. V sociálnej dimenzii kraj zaostával kvôli vysokej miere dlhodobej nezamestnanosti a naopak
nízkej úrovni vzdelania. V rebríčku indexu dynamiky získal siedme miesto (80,0). Medzi pozitívne faktory
nepochybne patrí nadpriemerný rast vzdelanosti a rozvoj dopravnej infraštruktúry. Práve v tejto oblasti
zaznamenal kraj najvýraznejší pokrok
Trnavský kraj. Trnavský kraj je rozlohou druhým najmenším krajom a v počte obyvateľov najmenší. V
posledných rokoch významne prispeli k rozvoju ekonomiky v regióne zahraniční investori. Kraj vykazuje
tretí najvyšší index rozvoja (63,1) medzi regiónmi pre celkovo výborný stav v oblasti ekonomiky a
sociálneho zázemia. Naopak umiestnil sa na poslednom mieste v rebríčku podielu vysokoškolsky
vzdelaných obyvateľov a podpriemerný výsledok zaznamenal aj v oblasti kreativity a zdravotníctva.
Banskobystrický kraj. Ide rozlohou o najväčší kraj SR s najmenšou hustotou obyvateľov. Kvalitou
krajinného a prírodného prostredia patrí však k najvýznamnejším regiónom Slovenska. Hodnotenie
ukázalo, že Banskobystrický kraj je druhým najzaostalejším regiónom na Slovensku, s hodnotou indexu
rozvoja na úrovni 52,5. Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch dosahuje podpriemerné hodnoty,
pričom najhoršie výsledky dosahuje v sociálnej oblasti, v ukazovateľoch kriminality a miery rizika
chudoby. Z pohľadu dynamiky rozvoja obsadil Banskobystrický región piate miesto s hodnotou indexu na
úrovni 80,2. V sociálnej dimenzii dosahoval región najrýchlejší rast z celého Slovenska. Pozitívnymi
zmenami boli najmä rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva a pokles dlhodobej
nezamestnanosti. Naopak, problematický bol najmä vývoj v ekonomických indikátoroch, kde okrem rastu
podielu zamestnanosti v technologicky náročných odvetviach bol rast v ostatných indikátoroch
podpriemerný.
Nitriansky kraj. V sledovanom období zaznamenal s hodnotou 87,2 najvyšší pokrok práve Nitriansky
kraj, ktorý bol nielen celkovo najdynamickejšie sa rozvíjajúcim regiónom na Slovensku, ale je aj lídrom v
dynamike rozvoja v ekonomickej oblasti a v rozvoji infraštruktúry a verejných služieb. V sociálnej
dimenzii bol druhým najrýchlejšie sa rozvíjajúcim regiónom. Pozitívny je výrazný rast podnikateľskej
aktivity a mierny rast miery ekonomickej aktivity obyvateľov.
Trenčiansky kraj. Ide z pohľadu indexu rozvoja o druhý najrozvinutejší región na Slovensku - s indexom
na úrovni 65,0, čo je len tesne viac, ako tretí Trnavský kraj. Pred ním sa umiestil už len Bratislavský
región. V sociálnej oblasti dosiahol kraj veľmi dobré výsledky (2. miesto) najmä vďaka nízkej miere
chudoby, dlhodobej nezamestnanosti a nízkej kriminalite. V infraštruktúre, kde obsadil kraj tiež druhé
miesto, dominuje v ukazovateli hustoty diaľničnej siete a tiež v sociálnych službách. Menšie rezervy má
v indexe rozvoja ekonomickej oblasti, kde obsadil až piate miesto.
Žilinský kraj. Žilinský kraj je tretí najväčší, a to ako z pohľadu počtu obyvateľov, tak aj z hľadiska rozlohy.
V indexe dynamiky medzi rokmi 2007 až 2011 obsadil s hodnotou 82,7 výborné druhé miesto zo
všetkých slovenských krajov. Najvyšší pokrok zaznamenal hlavne v ekonomickej oblasti, predovšetkým
kvôli vysokému rastu produktivity, patentových prihlášok a zamestnanosti v technologicky náročných
odvetviach. V sociálnej oblasti je pozitívnym trendom nadpriemerný nárast podielu vysokoškolsky
vzdelaného obyvateľstva a pokles násilnej kriminality. V oblasti infraštruktúry a verejných služieb bol
hlavným pozitívnym trendom najrýchlejší rast pripojenia domácností na internet a rast v oblasti
zdravotníckej infraštruktúry. Kraj je tiež štvrtým najrozvinutejším regiónom Slovenska za rok 2011 s
indexom rozvoja na úrovni 58,8 bodu. Ako sa ukazuje, pre rozvoj regiónov je dôležitá dlhodobejšia vízia,
ako len štvorročný horizont mandátu komunálnych politikov...
,,Bratislavský kraj je najrozvinutejší región v SR, ale v dynamike rozvoja je až na 6. mieste"
Kraj Ekonomická dimenzia Sociálna dimenzia Infraštruktúra a verejné služby Index rozvoja Ranking
Bratislavský 100,0 93,1 99,7 97,6 1
Trenčiansky 52,0 71,1 71,9 65,0 2
Trnavský 55,1 65,1 69,3 63,1 3
Žilinský 54,5 60,1 61,8 58,8 4
Košický 55,0 56,0 62,0 57,7 5
Nitriansky 48,0 56,6 57,8 54,1 6
Banskobystrický 48,0 50,9 58,5 52,5 7
Prešovský 40,8 55,9 56,3 51,0 8
Zdroj - MasterCard slovenské centrá rozvoja 2013
Teraz bude dôležité sledovať, či sa regióny uberajú želateľným smerom: Tomáš Černenko, EUBA
Diskutujeme o tom, aké šance má daný región na rozvoj: Štefan Rehák, EUBA
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31. Bratislavský kraj je najrozvinutejší aj najsolidárnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; InStore; 18/12/2013; 12/2013; s.: 12; place; Redakcia]
Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky odbornej štúdie MasterCard slovenské centrá rozvoja,
ktorú spracoval tím expertov z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborníci hodnotili rozvoj a
dynamiku v troch rôznych dimenziách ekonomickej, sociálnej a v infraštruktúre a verejných službách.
Bratislavský kraj ukázal, že je najrozvinutejší vo všetkých troch skúmaných oblastiach. Nasleduje druhá
skupina regiónov - Trnavský a Trenčiansky, medzi ktorými sú veľmi malé rozdiely.
Najviac urbanizovaný kraj
Bratislavský kraj je najmenším krajom Slovenskej republiky, s najnižším počtom obyvateľov, súčasne je
ale najviac urbanizovaný - 81,3% jeho obyvateľov žije v niektorom zo siedmych miest v regióne.
Hodnota indexu rozvoja Bratislavského regiónu bola v roku 2011 na úrovni 97,6 zo 100 maximálne
možných a kraj sa tak stal lídrom v oblasti regionálneho rozvoja. Kraj vyniká predovšetkým v oblastiach
podnikateľskej aktivity, kreativity, zames tnanosti v odvetviach s vyššou náročnosťou na znalosti, jeho
obyvatelia sú na vysokej úrovni vzdelanosti, má kvalitnú dopravnú infraštruktúru a tiež vykazuje nízku
dlhodobú mieru nezamestnanosti. Vo všetkých ukazovateľoch dosahuje prakticky najvyššie hodnoty, iba
vo dvoch ukazovateľoch má potenciál zlepšenia: v kraji je pomerne vysoká úroveň kriminality a v oblasti
sociálnej infraštruktúry je na tom lepšie Trenčiansky kraj. Index rozvoja hodnotí dosiahnutú úroveň
rozvoja regiónov v roku 2011. Index dynamiky bol zostavovaný na základe pokroku v období 2007 2011 a ukazuje dynamiku rozvoja regiónov počas posledných piatich rokov. Vypovedá o tom - kam a
ako rýchlo kraje smerujú. Bratislavský kraj sa z tohto pohľadu umiestnil na celkovom šiestom mieste.
Vysokú dynamiku zaznamenal predovšetkým v oblasti rozvoja infraštruktúry a verejných služieb, naopak
najviac zaostával v sociálnej oblasti. Ako celkovo najdynamickejší kraj Slovenska experti vyhodnotili
Nitriansky kraj. ,,Región, v ktorom je hlavné mesto, je prirodzene ekonomicky najsilnejší. Netreba ale
zabúdať, že je aj najsolidárnejší. Z daní, ktoré sa vyberú v našom regióne, ide podstatná časť do
ostatných regiónov a táto skutočnosť sa odráža v niektorých ukazovateľoch. Potenciál regiónu sa zvýši
vtedy, ak sa nám podarí získať prostriedky na veľké infraštrukturálne projekty a na rozvíjanie vedecko technologických parkov," uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Bratislava
má veľmi výhodnú geografickú polohu na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom a výborné dopravné
napojenie, vďaka čomu sa stala sídlom mnohých zahraničných firiem. Vzhľadom k množstvu vysokých
škôl a univerzít jej nechýba ani kvalifikovaná pracovná sila. Nie je teda prekvapením, že sa ukázala ako
najrozvinutejšia zo všetkých sledovaných miest. Dominuje predovšetkým v ekonomickej a sociálnej
dimenzii, v oblasti infraštruktúry a verejných služieb nie je rozdiel v porovnaní s ostatnými hodnotenými
mestami až taký výrazný.
Index rozvoja regiónov SR
Kraj Ekonomická dimenzia Sociálna dimenzia Infraštruktúra a verejné služby Index rozvoja Ranking
Bratislavský 100,0 93,1 99,7
Trenčiansky 52,0 71,1 71,9 65,0
Trnavský 55,1 65,1 69,3 63,1 3
Žilinský 54,5 60,1 61,8 58,8 4
Košický 55,0 56,0 62,0 57,7 5
Nitriansky 48,0 56,6 57,8 54,4 6
Banskobystrický 48,0 50,9 58,5 52,5 7
Prešovský 40,8 55,9 56,3 51,0 8
zdroj: MasterCard slovenské centrá rozvoja 2013
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32. REGIONÁLNY ROZVOJ V ZNAMENÍ INTEGRÁCIE
[Téma: Ekonomická univerzita; Komunálne financie; 17/12/2013; 12/2013; s.: 20,21; EUROFONDY
2014-2020; Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.]
EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA je jedným z cieľov politiky súdržnosti EÚ a tvorí rámec na
vykonávanie spoločných aktivít a výmenu politík medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi
z jednotlivých členských štátov EÚ.
Výzvy, ktorým čelia členské štáty a regióny EÚ, v čoraz väčšej miere prechádzajú hranicami medzi
štátmi a regiónmi a vyžadujú si spoločné opatrenia prijímané vo vzájomnej spolupráci a na primeranej
územnej úrovni. Európska územná spolupráca tak môže významne prispieť k podpore nového
prierezového cieľa Zmluvy o fungovaní EÚ, a to územnej súdržnosti. V rámci cieľa Európska územná

spolupráca sa bude v programovom období 2014 - 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca.
Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi
susediacimi pozemnými a námornými pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov
EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej
krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na
úrovni NUTS 3. Európska komisia (EK) prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie o
zozname cezhraničných oblastí určených na podporu v členení podľa programov cezhraničnej
spolupráce.
Aj susedia mimo EÚ. V zozname budú tiež špecifikované tie regióny EÚ na úrovni NUTS 3, ktoré budú
prostredníctvom EFRR realizovať cezhraničnú spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ, a to
prostredníctvom finančného Nástroja európskeho susedstva (ENI - European Neighbourhood
Instrument) a Nástroja predvstupovej pomoci (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance).
Nadnárodná spolupráca bude realizovaná v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojené
národné, regionálne a miestne orgány a bude tiež zahŕňať námornú cezhraničnú spoluprácu v takých
prípadoch, ak nebude podporovaná prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Výmena skúseností. Na účely nadnárodnej spolupráce prijme EK prostredníctvom vykonávacích aktov
rozhodnutie o zozname nadnárodných oblastí určených na podporu na úrovni NUTS 2. Medziregionálna
spolupráca bude zameraná na posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom podpory
výmeny skúseností medzi partnermi v celej EÚ v rámci tematických cieľov, s dôrazom na identifikáciu,
šírenie a prenos príkladov dobrej praxe nielen medzi programami cieľa Európska územná spolupráca,
ale aj do programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.
Pre udržateľný rozvoj. Rovnako sa bude realizovať prostredníctvom výmeny skúseností s identifikáciou,
prenosom, šírením dobrej praxe a inovačných prístupov vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej
spolupráce, ako aj udržateľného rozvoja miest a vidieka. Posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti bude
podporované taktiež prostredníctvom analýz vývojových trendov vo vzťahu k cieľom územnej súdržnosti
a harmonického rozvoja európskeho územia prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení. Na
účely medziregionálnej spolupráce bude podpora z EFRR zahŕňať celé územie EÚ.
Spoločné ciele. V rámci územnej spolupráce budú naďalej podporované zoskupenia pre spoluprácu s
právnou subjektivitou vytvorené na území EÚ, označované ako Európske zoskupenie územnej
spolupráce (EZÚS). Cieľom EZÚS bude uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo
medziregionálnu spoluprácu medzi svojimi členmi s výhradným cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a
územnú súdržnosť.
Program INTERREG bude v programovom období 2014 - 2020 podporovať vzájomné učenie sa
európskych regiónov na politickej úrovni tým, že vytvorí priestor pre identifikovanie, šírenie a výmenu
skúseností a osvedčených postupov a ich následný prenos do hlavných národných/regionálnych
operačných programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti s cieľom zlepšiť
implementáciu týchto programov.
Ďalšie programy. V podmienkach Slovenskej republiky bude v rokoch 2014 - 2020 realizovaný program
ESPON (Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti), ktorý bude zameraný na
podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja. Program INTERACT bude v
programovom období 2014 - 2020 poskytovať podporu pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii programov
Európskej územnej spolupráce. Cieľom programu URBACT bude v rokoch 2014 - 2020 podpora
spolupráce v oblasti rozvoja miest a posilňovania výmeny skúseností medzi európskymi mestami.
Smer Európa 2020. Na dosiahnutie cieľov a zámerov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
vytýčených v stratégii Európa 2020, bude podpora v rámci cieľa Európska územná spolupráca smerovať
k takým tematickým cieľom, ako je rozvoj ekonomiky založenej na znalostiach, výskume a inováciách,
podpore ekologickejšieho, zdrojovo efektívnejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva,
stimulovanie vysokej zamestnanosti prinášajúcej sociálnu a územnú súdržnosť a budovanie
administratívnych kapacít.
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Katedra financií NHF Ekonomická univerzita v Bratislave
Orgány zodpovedné za prípravu a implementáciu jednotlivých programov v rámci cieľa Európska
územná spolupráca v programovom období 2014 - 2020
P.č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu
Programy cezhraničnej spolupráce
1, Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

SR
2. Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020
3. Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020
4. Maďarsko - Slovenská republika 2014 - 2020
5. ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko -Ukrajina 2014 - 2020
Programy nadnárodnej spolupráce
6. Stredná Európa Úrad vlády SR
7. ETC Dunaj
Programy medziregionálnej spolupráce
e. INTERREG Ministerstvo hospodárstva SR
9. ESPON Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. INTERACT Bratislavský samosprávny kraj ako riadiaci orgán a Ministerstvo hospodárstva SR ako
Národný kontaktný bod
n. URBACT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
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33. Silvestrovský beh štartuje na Dolnozemskej
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 22/12/2013; BratislavskeNoviny.sk; Rudolf Sivý,
Roman Rokytka]
V poradí už 25. Silvestrovský beh cez bratislavské mosty sa tento rok nepobeží cez Starý most. Bežcom
tak budú musieť stačiť zvyšné štyri mosty - Prístavný, Apollo, SNP a Lafranconi. Štart behu bude v
utorok 31. decembra 2013 o 10.00 h pred Ekonomickou univerzitou na Dolnozemskej ceste.
Trasa behu povedie cez Prístavný most do Ružinova, cez Most Apollo do Petržalky, po petržalskom
nábreží Dunaja, cez Most
SNP do Starého Mesta a späť do Petržalky, po hrádzi a Most Lafranconi do cieľa pri Botanickej záhrade.
Trať je dlhá vyše 10 kilometrov. Viac na webstránke organizátora www.starz.sk
(ado)
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34. KTO, ODKIAĽ, KAM
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 20/12/2013; 12/2013; s.: 62; ĽUDIA; redakcia]
Heineken Slovensko má nového riaditeľa obchodu a distribúcie
Novým riaditeľom obchodu a distribúcie a zároveň členom predstavenstva spoločnosti Heineken
Slovensko je od októbra 2013 Jaroslav Kollar. Do spoločnosti prichádza s viac ako dvadsaťročnými
skúsenosťami v oblasti predaja zo spoločností ako Harmanec, Nestlé a Pepsi-Cola. Jaroslav Kollar
strávil najväčšiu časť svojej profesionálnej kariéry v spoločnosti Nestlé Slovensko, kde pôsobil viac ako
pätnásť rokov na pozíciách v oblasti predaja, zároveň aj ako Country manažér a člen predstavenstva.
Na pozícii riaditeľa obchodu a distribúcie Heineken Slovensko je Jaroslav Kollar zodpovedný za
predajnú a distribučnú stratégiu významných pivných značiek, medzi ktoré patria prémiové značky
Heineken a Zlatý Bažant, úspešné domáce značky Corgoň a Kelt, české Krušovice a ďalšie regionálne a
zahraničné značky pív. Jaroslav Kollar (51 rokov) je ženatý a má dve deti.
Pavol Hozlár novým generálnym riaditeľom Expo Center a. s., Trenčín
Na čelo tretieho najväčšieho výstavníckeho subjektu na Slovensku sa od 1. decembra 2013 na základe
rozhodnutia akcionárov spoločnosti Expo Center a. s., Trenčín postavil Ing. Pavol Hozlár. Je
absolventom Ekonomickej univerzity. Má bohaté skúsenosti z oblasti výstavníctva, nakoľko v tejto
špecifickej obchodnej oblasti pracuje už viac ako 10 rokov. Posledné dva roky zastával pozíciu
obchodnomarketingového riaditeľa spoločnosti Expo Center a. s., Trenčín. Na novú pozíciu prichádza s
ambíciou posilniť postavenie spoločnosti na slovenskom výstavníckom trhu. Zároveň došlo k zmene
organizačnej štruktúry spoločnosti a štatutárnych orgánov. Novým predsedom predstavenstva
spoločnosti Expo Center a. s. sa stal Ing. Štefan Bratko.
ZUNO má nového šéfa marketingu pre ČR a SR
Na čelo oddelenia marketingu pre Slovensko a Českú republiku sa postaví Bohdan Fedor. Bohdan

Fedor nie je v ZUNO novou tvárou. Do jej tímu vstúpil už v roku 2011. Z pozície online marketingového
experta sa postupne prepracoval na pozíciu manažéra celého predaja. Jeho príchodu predchádzalo 6
rokov praxe v mediálnom a marketingovom prostredí takých inštitúcií, ako sú Slovenské národné divadlo
či TV JOJ. Bohdan Fedor vyštudoval produkciu hudby na VŠMU, čomu sa okrajovo venuje vo svojom
voľnom čase aj v súčasnosti. Relaxuje pri športe a zaujíma sa o startupové projekty.
Nový obchodný riaditeľ Panasonic ČR a SR
Obchodné aktivity spoločnosti Panasonic bude na českom a slovenskom trhu riadiť Martin Matlocha.
Nový riaditeľ prichádza s ambíciou posilniť pozíciu značky na oboch trhoch. Martin Matlocha vyštudoval
odbor medzinárodný obchod na VŠE v Prahe a z obchodnej brandže má aj bohaté skúsenosti. Jeho
predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť Electroworld (člen Dixonsgroup), kde pôsobil viac ako 11
rokov. Naposledy zodpovedal za celú kategóriu spotrebnej elektroniky a riadil predaj a marketing v
regióne V4 (Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko). ,,Mojím cieľom je udržať a posilniť pozíciu
značky Panasonic na českom a slovenskom trhu. Uvedomujem si, že splnenie tohto cieľa je náročné a
úzko súvisí aj s efektívnym nastavením fungovania našich interných štruktúr. Preto chcem svoje aktivity
intenzívne rozvíjať nielen smerom von, ale aj v rámci spoločnosti a môjho tímu," povedal Martin
Matlocha.
Nový sales manager v spoločnosti Gemius Slovakia
Na pozíciu Sales Managera v spoločnosti Gemius Slovakia nastúpil od 1. novembra Ladislav Varga.
Nový Sales Manager bude mať na starosti vytváranie a plnenie predajnej stratégie spoločnosti Gemius
Slovakia. K jeho hlavným úlohám bude patriť rozvoj obchodných aktivít spoločnosti v oblasti produktov a
služieb určených pre všetky segmenty mediálneho trhu. Ide predovšetkým o profesionálne prieskumné
riešenia, analytické a poradenské služby, ktoré pomôžu klientom zvýšiť potenciál ich webových stránok,
získať viac zákazníkov a udržať si ich lojalitu. Ladislav Varga pôsobí v oblasti tlačených a online médií
už päť rokov, posledný rok sa zaoberal predajom internetových produktov a konzultačnou činnosťou.
Michal Švihra novým Account Directorom agentúry dotcom.sk
Na pozíciu Account Directora agentúry dotcom.sk od novembra 2013 nastúpil Michal Švihra. Michal
Švihra bude mať na starosti dohľad nad projektmi pre kľúčových klientov ako Slovanet, Vitana, Sygic
alebo Víno Matyšák. Navyše bude zabezpečovať akvizíciu nových klientov a práce na tendrových
zadaniach. ,,Vo svete marketingu sa neustále objavujú nové možnosti a výzvy, a preto som rád, že sa
môžem aktívne podieľať na príprave efektívnych riešení pre klientov z rôznych oblastí biznisu," hovorí
Michal Švihra. Michal Švihra absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave a v minulosti pracoval pre
spoločnosti Mediaresearch a GfK Slovakia. Do roku 2011 pôsobil na pozícii Account Managera v
agentúre Digita.sk, následne až do októbra 2013 pracoval ako Marketing Manager pre nové médiá v TV
JOJ. Okrem toho stál pri vzniku startupu BeatBan.
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35. Dopytovo orientované projekty v OP Výskum a vývoj
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 23/12/2013; s.: 9; Eurofondy; redakcia]
ASFEU
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila
ku koncu septembra tohto roku 28 výziev v celkovej výške 1 052 145 430 Eur.
Príklady dobrej praxe: Jedným z prijímateľov finančného príspevku bola aj Ekonomická univerzita v
Bratislave, ktorá v rámci projektu Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích
priestorov Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach mohla zlepšiť podmienky a zvýšiť kvalitu
vzdelávacieho procesu pre svojich študentov a pedagógov. Finančné prostriedky v celkovej výške viac
ako 4,5 mil. Eur umožnili rozšíriť vzdelávacie priestory fakulty o novú prístavbu v podobe dvojpodlažnej
budovy so suterénom. Všetky učebne a auly boli zariadené a vybavené modernými informačnými a
komunikačnými technológiami a IKT sieťami vo forme osobných počítačov, notebookov, dataprojektorov,
premietacích plátien a kopírovacích zariadení.
Študenti fakulty sa preto už dnes vzdelávajú v moderných učebniach, z ktorých má každá zriadený
prístup na internet na báze optickej siete, pričom je v celom objekte budovy zavedené wifi. Auly sú
navyše vybavené plazmovými obrazovkami (LCD), ozvučovacou sústavou a konferenčným bezdrôtovým
systémom. Pri vstupe do budovy a jednotlivých učební, taktiež za účelom prístupu ku kopírovacím
zariadeniam, študenti a zamestnanci fakulty využívajú čipové karty, ktoré zároveň slúžia nielen ako
elektronické preukazy do univerzitnej knižnice, ale aj ako elektronické peňaženky pri platbe za stravu v

školskej jedálni. Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných pato génov je názov dopytovo
orientovaného projektu, ktorý rieši spoločnosť BioScience Slovakia, s. r. o. Pri jeho tvorbe prijímate!
vychádzal z faktu, že viaceré vírusové ochorenia kolujú v populácii nerozpoznané, pretože u zdravých
jedincov nevyvolávajú závažné infekcie. Ak však dôjde k potlačeniu imunity, či už v dôsledku niektorých
ochorení alebo zámerne (napríklad pri transplantáciách), môžu sa tieto patogény naplno prejaviť a
vyvolať závažné zdravotné komplikácie vedúce k zhoršeniu stavu, alebo až k smrti jedinca. Projekt, na
realizáciu ktorého bola vyčlenená suma v celkovom objeme 1,64 mil. Eur, má výrazným spôsobom
skvalitniť diagnostiku týchto infekčných patogénov, ktorá sa v súčasnosti realizuje komplikovaným
spôsobom s využitím rôznych metód a pre každý patogén má zvláštny formát.
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36. Vysokoškolákov je menej, časť odborov zanikne
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 26/12/2013; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]
Vysoké školy budú musieť viac bojovať o nových študentov. Niektoré z nich, najmä súkromné, sa
nevyhnú ani obmedzeniu svojej ponuky. Počet vysokoškolákov posledné tri roky stále klesá.
Minister školstva Dušan Čaplovič je presvedčený, že komplexná akreditácia, ktorá sa začína v apríli
2014, prinesie zánik mnohých detašovaných pracovísk.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
V porovnaní s rokom 2011 je ich tento rok menej asi o 21-tisíc. Najvýraznejší prepad je u externistov,
ktorí si za štúdium platia.
Nižší počet denných študentov aj externistov znamená pre školy nižšie príjmy. Aj preto, aby prežili, budú
musieť urobiť opatrenia. Odborníci odhadujú, že medzi ne bude patriť útlm študijných odborov a
zatvorenie detašovaných pracovísk. Úbytok študentov sa dotkne najmä menších súkromných škôl.
Podľa predsedu Slovenskej rektorskej konferencie za tento stav môže demografický vývoj a nižší záujem
o externé štúdium. "Znižuje sa počet ľudí, ktorí si popri zamestnaní potrebovali doplniť vzdelanie," hovorí
Libor Vozár, ktorý je zároveň rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na Slovensku je 36 vysokých škôl, z toho 13 súkromných. Počet študentov klesá od roku 2009 a tento
trend bude podľa odhadov pokračovať ešte ďalšie približne desaťročie. V prípade 20 univerzít podľa
Ústavu informácií a prognóz školstva počty študentov za posledné tri roky klesali až na osemnástich.
Prírastky zaznamenali len Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach a Univerzita Cyrila a Metoda v
Trnave. Dnes na vysokých školách študuje okolo 182-tisíc ľudí.
Ako školy na tento trend zareagujú, zatiaľ neprezrádzajú. Z verejných škôl najväčší úbytok študentov
bude riešiť Technická univerzita v Košiciach, Univerzita M.¤Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická
univerzita v Bratislave. V prvej trojici súkromných škôl, ktorým najviac klesli počty študentov, sú
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Dubnický technologický inštitút a Vysoká škola
v Sládkovičove.
Vysoké školy podľa Vozára pristúpia k istej racionalizácii. "Dá sa očakávať, že študijné programy, o ktoré
nie je dostatočný záujem, pôjdu postupne do útlmu," hovorí. Pri poklese počtu externistov možno podľa
neho predpokladať postupné zatváranie detašovaných pracovísk. Menej študentov môže ovplyvniť
menšie súkromné vysoké školy. Ich fungovanie závisí aj od príjmu, ktorý majú z poplatkov za štúdium.
"Tlak na zmeny vzrastie, lebo trend poklesu bude pokračovať. Primárnou indikačnou skupinou sú v
tomto smere súkromné vysoké školy, ktoré sú odkázané na školné, verejné vysoké školy majú väčšiu
zotrvačnosť či odolnosť proti zmenám," hovorí Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry.
Celý článok si môžete prečítať v piatkovom vydaní denníka Pravda, na webe po 8.00.
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37. Vysokoškolákov je menej, časť odborov zanikne
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/12/2013; s.: 1,4; Titulná strana; Daniela Balážová]

Daniela Balážová
Bratislava
Vysoké školy budú musieť viac bojovať o nových študentov. Niektoré z nich, najmä súkromné, sa
nevyhnú ani obmedzeniu svojej ponuky. Počet vysokoškolákov posledné tri roky stále klesá. V
porovnaní s rokom 2011 je ich tento rok menej asi o 21-tisíc. Najvýraznejší prepad je u externistov, ktorí
si za štúdium platia. Nižší počet denných študentov aj externistov znamená pre školy nižšie príjmy. Aj
preto, aby prežili, budú musieť urobiť opatrenia. Odborníci odhadujú, že medzi ne bude patriť útlm
študijných odborov a zatvorenie detašovaných pracovísk. Úbytok študentov sa dotkne najmä menších
súkromných škôl. Podľa predsedu Slovenskej rektorskej konferencie za tento stav môže demografický
vývoj a nižší záujem o externé štúdium. "Znižuje sa počet ľudí, ktorí si popri zamestnaní potrebovali
doplniť vzdelanie," hovorí Libor Vozár, ktorý je zároveň rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na Slovensku je 36 vysokých škôl, z toho 13 súkromných. Počet študentov klesá od roku 2009 a tento
trend bude podľa odhadov pokračovať ešte ďalšie približne desaťročie. V prípade 20 univerzít podľa
Ústavu informácií a prognóz školstva počty študentov za posledné tri roky klesali až na osemnástich.
Prírastky zaznamenali len Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach a Univerzita Cyrila a Metoda v
Trnave.
Pokračovanie - s. 4
Dokončenie - s. 1
Dnes na vysokých školách študuje okolo 182-tisíc ľudí. Ako školy na tento trend zareagujú, zatiaľ
neprezrádzajú. Z verejných škôl najväčší úbytok študentov bude riešiť Technická univerzita v Košiciach,
Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická univerzita v Bratislave. V prvej trojici súkromných
škôl, ktorým najviac klesli počty študentov, sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Dubnický technologický inštitút a Vysoká škola v Sládkovičove. Vysoké školy podľa Vozára pristúpia k
istej racionalizácii. "Dá sa očakávať, že študijné programy, o ktoré nie je dostatočný záujem, pôjdu
postupne do útlmu," hovorí. Pri poklese počtu externistov možno podľa neho predpokladať postupné
zatváranie detašovaných pracovísk. Menej študentov môže ovplyvniť menšie súkromné vysoké školy.
Ich fungovanie závisí aj od príjmu, ktorý majú z poplatkov za štúdium. "Tlak na zmeny vzrastie, lebo
trend poklesu bude pokračovať. Primárnou indikačnou skupinou sú v tomto smere súkromné vysoké
školy, ktoré sú odkázané na školné, verejné vysoké školy majú väčšiu zotrvačnosť či odolnosť proti
zmenám," hovorí Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry. Podľa Ostrovského
vysoké školstvo potrebuje oveľa hlbšie zmeny, ako len napríklad útlm niektorých odborov či zatvorenie
detašovaných pracovísk. "Bez úplnej reformy celého systému, zameranej primárne na udržanie
najlepších maturantov, ktorí roky emigrujú za vzdelaním do zahraničia, sa v našom vysokoškolskom
systéme nezmení vôbec nič. A provinciálnosť Slovenska bude rásť naďalej," zdôrazňuje. Súkromná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety má v porovnaní s rokom 2011 o vyše 2 000
študentov menej, a to najmä v externej forme štúdia. Na otázku, či škola, ktorá prevádzkuje viacero
detašovaných pracovísk, plánuje nejaké zmeny, denník Pravda nedostal odpoveď. V Dubnickom
technologickom inštitúte klesol počet študentov, najmä externistov, takmer o 1 500, škola to však
považuje za dočasný stav. "Počet študentov na našej škole je vzhľadom na študijné programy, ktoré
realizujeme, dostatočný. Pripravujeme aj ďalšie študijné programy, ktoré by sme chceli v budúcnosti
realizovať, a veríme, že záujem uchádzačov o technické vedné odbory bude postupne narastať," uviedol
prorektor školy Karol Korintuš. Súkromná Vysoká škola Goethe Uni, ktorá patrí k najmenším a
najmladším vysokým školám na Slovensku, má tri fakulty a vyše 200 študentov. "Relatívne nízky záujem
o štúdium si vysvetľujeme tým, že primárny vyučovací jazyk na našej škole je nemčina. Týmto sme
výrazne zúžili cieľovú skupinu. Mnohí absolventi stredných škôl ešte nie sú tak dobre jazykovo
pripravení," uviedol Dušan Dúbravský z oddelenia marketingu školy. Škola pritom verí, že počet jej
študentov do dvoch rokov stúpne o viac ako polovicu. "Štúdium ponúkame aj študentom zo susedných
krajín a stále zvyšujeme kvalitu výučby," dodal Dúbravský s tým, že rastie počet nemecky hovoriacich
podnikov, ktoré hľadajú absolventov štúdia v nemeckom jazyku. Spomedzi verejných vysokých škôl
najväčší pokles počtu študentov zaznamenala Technická univerzita v Košiciach, kde v dennej a externej
forme študuje vyše 10-tisíc študentov, je ich o vyše 3 300 menej ako pred dvoma rokmi. "Nevnímame to
nejako tragicky. Menší počet študentov na technických univerzitách dovoľuje zvyšovať kvalitu práce v
laboratóriách a na vedeckovýskumných projektoch, do ktorých automaticky zapájame aj našich
študentov," reagoval rektor univerzity Anton Čižmár. Tvrdí, že neuvažujú o zásadných zmenách v
štruktúre školy. Aj najväčšia slovenská univerzita zaznamenala tento rok menej prihlášok na štúdium.
"Hlásia sa uchádzači z rokov, keď z roka na rok rapídne klesala pôrodnosť," zhodnotil prorektor
Univerzity Komenského Ján Pekár. Najmenší záujem spomedzi jej fakúlt je o dve teologické evanjelickú a katolícku, na evanjelickú sa tento rok zapísalo 19 prvákov a na katolícku 56 vrátane
externistov. "Obe fakulty sú úzko špecifické a predstavujú službu verejnosti. V počte študentov preto
nikdy nemôžu konkurovať ostatným fakultám univerzity," uviedol prorektor na otázku, či sa neuvažuje o
zlúčení týchto fakúlt. Odborníci poukazujú, že problémom vysokého školstva a kvality štúdia je aj vysoký
počet detašovaných pracovísk vysokých škôl, ktorých bolo vlani ešte takmer sto. Koncom septembra

minister školstva Dušan Čaplovič povedal, že je zhrozený z toho, koľko ich máme. Zmenu by mala
priniesť komplexná akreditácia, ktorá sa začína v apríli 2014. "Ak prejde akreditácia tak, ako si to
predstavujeme, tak mnoho detašovaných pracovísk zanikne," tvrdil vtedy minister. Po akreditácii príde
na rad nový spôsob financovania vysokých škôl. Podľa neho by viac peňazí mali dostať školy, ktoré
podporujú vedu a výskum. Pre pravidlá akreditácie, ktoré hodnotia činnosť vysokých škôl za uplynulých
šesť rokov, pripravila však opozícia podnet na Ústavný súd.
Školy s najväčším poklesom počtu študentov
Verejné vysoké školy počet študentov v roku 2011 počet študentov v roku 2013
Technická univerzita Košice 14335 10 952
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 11 730 10 032
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 108 9412
Súkromné vysoké školy počet študentov v roku 2011 počet študentov v roku 2013
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 13700 11 591
Dubnický technologický inštitút 5144 3 646
Vysoká škola v Sládkovičove 2 855 1 907
Vývoj od roku 2011
- v bakalárskom a magisterskom štúdiu klesol počet študentov o 21362
- najvýraznejší pokles bol v externom štúdiu - na školách je o 15 219 externistov menej
- v roku 2011 bolo 204 204 študentov v dennej a externej forme, v roku 2013 ich je 182 842
- počet doktorandov klesol celkovo o 2136, v externej forme o 1215 ZDROJ: UIPŠ
Minister školstva Dušan Čaplovič je presvedčený, že komplexná akreditácia, ktorá sa začína v apríli
2014. prinesie zánik mnohých detašovaných pracovísk. FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC
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38. Kraj bez eurofondov?
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 23/12/2013; Správy RTVS; z domova; Zuzana
Hanzelová]
Janette Štefánková, moderátorka: "Nový banskobystrický župan chce znížiť závislosť kraja od Európskej
únie. Marian Kotleba to povedal pri nástupe do funkcie."
Viliam Stankay, moderátor: "Na podporu regionálneho rozvoja dnes do kraja prúdia desiatky miliónov
eur. Odborníci tvrdia, že ak by sa nový župan rozhodol eurofondy nečerpať, bola by to ekonomická
samovražda."
Zuzana Hanzelová, redaktorka: "Kraj bez eurofondov - to je plán nového bystrického župana Mariana
Kotlebu. Viac podrobností však zatiaľ povedať nechce. Už teraz však odborníci tvrdia, že bez peňazí z
Európskej únie sa nedajú robiť žiadne dlhodobé investície."
Ján Rudolf, odborník na eurofondy: "Investície idú do všetkej verejnej infraštruktúry, to znamená
základné, materské, stredné školy, kultúrne domy, sociálna infraštruktúra, zdravotnícka infraštruktúra,
ale aj infraštruktúra cestovného ruchu."
Zuzana Hanzelová, redaktorka: "Z iných príjmov, ako sú napríklad podielové dane, totiž kraje financujú
iba svoje základné funkcie. Dlhodobé a veľké investície si tak nemôžu dovoliť. Sedemdesiatpäť percent
všetkých prostriedkov, ktoré sa na Slovensku investujú do rozvoja krajov, ide totiž práve z eurofondov.
Župa zväčša prispeje iba piatimi percentami z celej ceny projektu."
Tibor Mikuš, predseda Združenia samosprávnych krajov SK8: "Samosprávne kraje majú aj inú úlohu, a
síce starať sa všeobecne o rozvoj kraja. A ak máme naštartovať rozvojové programy, tak v tomto
prípade musím povedať, že európske fondy sú nenahraditeľnou šancou na zabezpečenie rozvoja."
Zuzana Hanzelová, redaktorka: "Od roku 2014 budeme môcť čerpať fondy v novom programovacom
období. Za posledné tri roky čerpali z eurofondov najviac Košický a prešovský vyšší územný celok.
Banskobystrický kraj bol tretí najlepší, z eurofondov využil až sedemdesiat miliónov eur."
V akej hodnote čerpali župy eurofondy vo volbnom období 2010-2013 (v miliónoch eur), zdroj: Sme.sk
PSK 82,4
KSK 82,6
BBSK 70,0

ŽSK 70,2
NSK 35,0
TSK neposkytli údaj
TTSK 14,8
BSK 3,9
Zuzana Hanzelová, redaktorka: "Z pohľadu nezamestnanosti je však Banskobystrický kraj na chvoste, čo
má vplyv aj na nízky príjem podielových daní."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta EUBA: "Vysoká nezamestnanosť v regiónoch a nečerpanie
eurofondov prakticky predstavuje ekonomickú samovraždu toho regiónu z toho dôvodu, že vysoká
nezamestnanosť so sebou prináša aj nízke príjmy samospráv z podielových daní. A pokiaľ tie fyzické
osoby, tí občania v tom regióne málo zarábajú, tak samozrejme aj málo odvádzajú, prípadne
neodvádzajú nič."
Ján Rudolf, odborník na eurofondy: "Sedemdesiatpäť percent prostriedkov, ktoré sa využívajú na rozvoj
verejnej infraštruktúry, pochádza priamo z fondov Európskej únie. Takže kto tieto prostriedky nevyužíva,
v podstate ukracuje svoj región a ľudí žijúcich v ňom."
Zuzana Hanzelová, redaktorka: "Ak by sa aj nový župan rozhodol nečerpať eurofondy, neznamená to,
že v Banskobystrickom kraji by žiadne investície neboli. Obce a mestá, či podnikatelia totiž čerpajú z
tých istých fondov samostatne."
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39. Bratislava odkrýva svoje najkrajšie vily
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 27/12/2013; s.: 4; Bratislava; Zuzana Halánová]
Štvrť v kopci nad Palisádami smerom k Hradu a Horskému parku skrýva desiatky neznámych
architektonických skvostov
Vily ukryté v rozsiahlych záhradách predstavíme v seriáli Vily Bratislavy. Začíname príbehom troch
období.
BRATISLAVA. Spleť úzkych uličiek, prekvapivých schodísk, zelených záhrad a romantických zákutí
skrýva viacero architektonických skvostov. Pozná ich však len malá skupina tamojších obyvateľov,
historikov umenia či architektov. Najzaujímavejšie vily v kopci medzi Horským parkom, Slavínom a
Hradom postupne predstavíme v seriáli "Vily Bratislavy". Rozoberieme ich architektúru a históriu a
zároveň poodkryjeme príbehy ľudí, ktorí v nich žili. Za múrmi honosných sídiel sa skrývajú nielen príbehy
veľkých architektov, ale aj zaujímavé rodinné vzťahy, obchodné či politické stretnutia, ktoré formovali
Bratislavu. Hoci na kopci nad Bratislavou nie sú také veľkolepé a známe vily ako Savoy Le Corbusiera či
brnenská Tugenhadt Miesa van der Rooheho, aj tu vznikli zaujímavé stavby, ktoré reagovali na aktuálne
svetové trendy.
Palác pri Funuse
Koniec 19. storočia bol v architektúre poznačený eklekticizmom, spájaním viacerých štýlov od klasicizmu
až po ľudovú architektúru. V Bratislave vtedy vzniklo niekoľko zaujímavých stavieb. Jednou z nich je aj
vila mnohým známa pod názvom "U Belgičana". Celý jej názov je kaštieľ Móritza Huga, grófa zo Saint
Genois d’Aneaucourt a stojí v susedstve už kultovej krčmy Funus. Na rozsiahlom pozemku v blízkosti
Horského parku sa pôvodne nachádzal drevený letohrádok právnika Karola Samarjaya, ktorý neskôr od
neho kúpil belgický chovateľ koní gróf Móritz Hugo. Stavba prešla na konci devätnásteho storočia
rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá jej priniesla celkom nový výraz. Rozsiahla krídlová budova kaštieľa v
sebe spája prvky klasicistickej architektúry, vežičky sú skôr romantické a vidno aj ľudové prvky. Vila bola
zasadená do rozsiahleho parku s jazierkami a rybníkom, patrili k nej hospodárske stavby a rozsiahly
žrebčín so štyridsiatimi anglickými plnokrvníkmi. Po smrti grófa vo vile dlhú dobu žila jeho manželka
Eleonóra, ktorá sa druhýkrát vydala. Podľa nej ju potom aj nazývali Eleonórin dvor. Kaštieľ dnes slúži na
reprezentatívne účely Ekonomickej univerzite.
Jednoducho a funkčne
Dvadsiate storočie bolo plné architektonických smerov. U nás bol pred druhou svetovou vojnou a krátko
po nej silný funkcionalizmus. Bratislava, to sú aj Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei či Emil Belluš. Belluš
vytvoril aj z ulice nenápadnú, zato zaujímavo riešenú Kállayovu vilu, ktorá bola neskôr známa už ako
Markovičova vila. Belluš ako jedna z najvýraznejších postáv slovenskej architektúry netradične nechal
na fasáde prvého poschodia vystúpiť arkiere. Mohol tak zaujímavo kombinovať rôzne typy okien, čo

dodáva stavbe hravý charakter. Belluš navrhol aj nábytok na mieru. Vila vznikla na objednávku právnika
Jozefa Kállaya, ktorý bol od roku 1922 ministrom s plnou mocou na správu Slovenska vo vláde Antonína
Švehlu. Krátko po jej dokončení zomrel. Neskôr v nej bývala jeho dcéra Oľga Markovičová s manželom.
Ďaleko od podnikateľského baroka
Vilová štvrť Bratislavy neostala len skanzenom. Vily pribúdajú, hoci často plné rozporov. Medzi nimi sú aj
zaujímavé stavby najznámejších súčasných architektov. Vyniká vila Linea od architektov Jána M. Bahnu
a Miroslava Tomíka. Zaradili ju aj do prestížnej publikácie Svetový atlas architektúry. Majitelia, milovníci
umenia, vypísali na jej tvorbu architektonickú súťaž. Architekti stavbu rozčlenili na dve súvislé hmoty,
ktoré však vôbec nepôsobia ťažkopádne. Využili jednoduché čisté línie a veľa skla. V interiéri zasa spojili
obytné priestory so súkromnou umeleckou zbierkou. Architekti otvorili vilu svetu. Návštevníci Horského
parku tak majú možnosť obdivovať prírodnú sochársku galériu majiteľov. Zuzana Halánová
© SME Podklady poskytlo vydavateľstvo Marenčin PT, vydavateľ knihy Vily nad Bratislavou
Vily
Savoy a Tugendhadt
- vily ako exkluzívne mestské obydlia sú súčasťou miest už od rímskych čias, na túto tradíciu nadviazali
renesancia, barok aj klasicizmus;
- vďaka snahe bohatých rodín bývať v jedinečnom a originálnom priestore majú architekti možnosť
vytvoriť z bývania umenie.
- Jeden z najväčších svetových architektov Le Corbusier, ktorý sa podpísal pod vznik funkcionalizmu,
základné princípy tohto smeru definoval vo svojej vile Savoy v Poissy, neďaleko od Paríža.
- v našom prostredí na ňu nadviazala známa vila Tugenhadt v Brne, ktorá pred pár rokmi prešla
kompletnou rekonštrukciou.
- za vilou je slávny architekt Mies van der Roohe aj silný príbeh rodiny Tugendat čiastočne
prerozprávaný v knihe Sklenený pokoj
- vo vile Tugenhadt sa v roku 1992 Václav Klaus a Vladimír Mečiar dohadovali na rozdelení ČeskoSlovenska.
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40. Záchrana Cypru ukázala, že Brusel je schopný všetkého
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 26/12/2013; Finweb, Téma týždňa; duj]
Tlačenie peňazí alebo záchrana Cypru? Ktorá udalosť tento rok najviac zarezonovala finančným
svetom? Čítajte špeciálnu Tému týždňa.
Váš prehliada nepodporuje iframe.
Rok 2013 bol na finančných trhoch relatívne pokojný. Politikom sa podarilo čiastočne stabilizovať
zadlžené krajiny eurozóny zdevastované krízou a mohutný príliv likvidity zo strany centrálnych bánk
dodal investorom pocit bezpečia. Akciové trhy si vďaka množstvu lacných peňazí užívali nekonečnú
cestu smerom nahor a Gréci nás raz opäť presviedčali o tom, že naozaj začali šetriť.
Ktorá udalosť však najviac ovplyvnila nielen finančný svet v roku 2013? Prečítajte si odpovede
analytikov.
Kamil Boros
X-Trade Brokers
Keď mám vypichnúť jednu udalosť, tak je to zapojenie nepoistených vkladov do rekapitalizácie bánk na
Cypre. Doteraz síce nikde na papieri nebolo napísané, že vklady nad 100 tis. eur v eurozóne niekto
garantuje, vzhľadom na početné záchrany bánk zo strany vlád a ECB sa to ale považovalo za nepísané
pravidlo. To zásadne mení pohľad na vklady nad 100 tis. eur, a to nielen na Cypre, ale pravdepodobne
aj v celej eurozóne. Siahnutie na nepoistené vklady v situácii, kedy si banka nebude môcť zaobstarať
kapitál vydaním nových akcií a na akcie už budú premenené všetky podriadené a nadriadené dlhopisy,
by totiž malo byť súčasťou pripravovaného spoločného rezolučného mechanizmu, ktorý má byť jedným z
pilierov budúcej bankovej únie. Klienti s úsporami nad 100 tis. eur teda budú poriadne zvažovať, kde ich
umiestnia, podobne si aj investori rozmyslia, dlhopis ktorej banky si kúpia. Z môjho pohľadu je to
rozumné riešenie, ktoré na úroveň individuálnych bánk opätovne vnáša element rizika a bude ich nútiť
správať sa zodpovednejšie.
Jiř Cihlář

Next Finance
Celý rok 2013 bol na finančných trhoch ovplyvnený skutočnosťou, že niektoré svetové centrálne banky
do trhu pumpoval lacné peniaze. Nebola to len tá americká, ale aj japonská alebo čínska centrálna
banka. Prísuny voľnej likvidity sa postupne nafukovali bubliny na akciových trhoch. Vďaka nekončiaci
akciovej rally bola umelo vylepšované nálada investorov.
Richard Koza
Atwel
Myslím si že najdôležitejšie v roku 2013 bolo "presiaknutie" informácií z americkej centrálnej banky FED
o možnom "TAPERINGU", teda postupnom znižovaní rozsahu uvoľňovania menovej politiky. Ukázalo to
investorom, že žiadny večierok netrvá večne a raz musí prísť aj koniec. Rovnako tak to platí aj v otázke
menovej politiky.
Ľuboš Pavelka
docent na Ekonomickej univerzite
Polemiky týkajúce sa riešenia bankovej krízy na Cypre na jar 2013 otriasli dôverou majiteľov úspor v
bankách EÚ. Pôvodné plány na povinnú výmenu vkladov v existenčne ohrozených bankách v Cyperskej
republike už nad 12500 eur, neskôr 15.000 eur boli v rozpore s celoeurópskou smernicou o ochrane
vkladov (do 100.000 eur), čo vládni navrhovatelia dobre vedeli. Výmena nechránených vkladov na Cypre
bola drastickejším znehodnotením úspor ako sa predtým udialo v Grécku. Skutočnosť, že sa majiteľ
dlhopisov stane akcionárom banky proti svojej vôli, mnohých zaskočila. Grécki majitelia účtov neprišli ani
o cent, pretože straty v konečnom dôsledku zaplatili iné krajiny EÚ. Cyperský model bol precedensom,
ktorý mal byť použitý už skôr aj v prípade Grécka. Každému investorovi je už dnes zrejmé, že slogan :
"too big to fail"(príliš veľká, aby padla) bude od roku 2013 vo finančnom sektore už minulosťou.
Tomáš Plavec
Trim Broker
Tento rok bol veľmi pokojný a volatilita na akciových trhoch bola nižšia ako je dlhodobý priemer. Ťažko
sa hľadá nejaká udalosť, ktorá by menila trh, keď po mnoho dní sa ani nič nedialo. Dôvodom je to, že
politikom sa za veľkú cenu podarilo situáciu stabilizovať, hoci problémy sa neodstránili. Finančné trhy
boli pokojné hlavne vďaka stimulom centrálnych bánk, napríklad taký Fed (americká centrálna banka) v
rámci tretieho kola kvantitatívneho uvoľňovania rozšíril svoju bilanciu z 2.8 bil. USD na 4 bil. USD a ešte
nenašiel odvahu tieto nákupy zastaviť. A tak do najväčších bánk USA prúdia milióny dolárov. Tieto
peniaze sa len ťažko dostávajú do reálnej ekonomiky a tak sa točia na finančných trhoch. Keď však Fed
naznačil v máji, že by QE chcel tento rok obmedziť a budúci rok zastaviť, nastalo znepokojenie a akcie
začali klesať. Odvtedy sa často stalo, že dobré dáta z USA boli "odmenené" poklesom, pretože
obchodníci sa obávali, že Fed zastaví stimuly. Tento rok tak ukázal, že finančný trh je často krát svetom
samým o sebe (akcie môžu ísť na maximá aj keď reálna ekonomika rastie veľmi pomaly), zato však
kompletne závislým od centrálnych bánk. Trh sa tak obáva obmedzenia stimulov a centrálne banky sa
zas boja, že keď so stimulmi prestanú, trhy budú panikáriť a to zraní aj reálnu ekonomiku (rast výnosov
dlhopisov atď.).
Tomáš Púchly
Redaktor analytického oddelenia
Jednou z kľúčových udalostí uplynulého roku bola záchrana Cypru. Tu sa ukázalo, že Brusel je pre
záchranu meny a udržanie krajiny v eurozóne ochotný siahnuť aj na voľný pohyb kapitálu členskej
krajiny a garantované vklady do sto tisíc eur. Paradoxom je, že práve tieto veci malo členstvo v únií a
eurozóne pôvodne garantovať.
Cyprus by mal byť pre sporiteľov pripomienkou, že by mali byť obozretnejší pri ukladaní svojich peňazí.
Naplno sa totiž ukázalo, že bankový depozit v skutočnosti nie je úschovou peňazí, ale pôžičkou banke.
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41. Plus
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 28/12/2013; s.: 1; TITULNÁ STRANA; Redakcia]
Rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfovi Sivákovi bol udelený čestný titul doktor
honoris causa (Dr. h. c.) Ekonomickej univerzity v Krakove. Tá patrí medzi najvýznamnejšie
vzdelávacie inštitúcie v Poľsku. Ide už o druhé vysoké ocenenie rektora Ekonomickej univerzity v
Bratislave . Náš názor: Gratulujeme.
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42. Vysokoškolákov je stále menej, časť odborov zanikne
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 26/12/2013; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]
Vysoké školy budú musieť viac bojovať o nových študentov. Niektoré z nich, najmä súkromné, sa
nevyhnú ani obmedzeniu svojej ponuky. Počet vysokoškolákov posledné tri roky stále klesá.
Minister školstva Dušan Čaplovič je presvedčený, že komplexná akreditácia, ktorá sa začína v apríli
2014, prinesie zánik mnohých detašovaných pracovísk.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
V porovnaní s rokom 2011 je ich tento rok menej asi o 21-tisíc. Najvýraznejší prepad je u externistov,
ktorí si za štúdium platia.
Nižší počet denných študentov aj externistov znamená pre školy nižšie príjmy. Aj preto, aby prežili, budú
musieť urobiť opatrenia. Odborníci odhadujú, že medzi ne bude patriť útlm študijných odborov a
zatvorenie detašovaných pracovísk. Úbytok študentov sa dotkne najmä menších súkromných škôl.
Podľa predsedu Slovenskej rektorskej konferencie za tento stav môže demografický vývoj a nižší záujem
o externé štúdium. "Znižuje sa počet ľudí, ktorí si popri zamestnaní potrebovali doplniť vzdelanie," hovorí
Libor Vozár, ktorý je zároveň rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na Slovensku je 36 vysokých škôl, z toho 13 súkromných. Počet študentov klesá od roku 2009 a tento
trend bude podľa odhadov pokračovať ešte ďalšie približne desaťročie. V prípade 20 univerzít podľa
Ústavu informácií a prognóz školstva počty študentov za posledné tri roky klesali až na osemnástich.
Prírastky zaznamenali len Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach a Univerzita Cyrila a Metoda v
Trnave. Dnes na vysokých školách študuje okolo 182-tisíc ľudí.
Ako školy na tento trend zareagujú, zatiaľ neprezrádzajú. Z verejných škôl najväčší úbytok študentov
bude riešiť Technická univerzita v Košiciach, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická
univerzita v Bratislave. V prvej trojici súkromných škôl, ktorým najviac klesli počty študentov, sú
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Dubnický technologický inštitút a Vysoká škola
v Sládkovičove.
Vysoké školy podľa Vozára pristúpia k istej racionalizácii. "Dá sa očakávať, že študijné programy, o ktoré
nie je dostatočný záujem, pôjdu postupne do útlmu," hovorí. Pri poklese počtu externistov možno podľa
neho predpokladať postupné zatváranie detašovaných pracovísk. Menej študentov môže ovplyvniť
menšie súkromné vysoké školy. Ich fungovanie závisí aj od príjmu, ktorý majú z poplatkov za štúdium.
"Tlak na zmeny vzrastie, lebo trend poklesu bude pokračovať. Primárnou indikačnou skupinou sú v
tomto smere súkromné vysoké školy, ktoré sú odkázané na školné, verejné vysoké školy majú väčšiu
zotrvačnosť či odolnosť proti zmenám," hovorí Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry.
Podľa Ostrovského vysoké školstvo potrebuje oveľa hlbšie zmeny, ako len napríklad útlm niektorých
odborov či zatvorenie detašovaných pracovísk. "Bez úplnej reformy celého systému, zameranej
primárne na udržanie najlepších maturantov, ktorí roky emigrujú za vzdelaním do zahraničia, sa v našom
vysokoškolskom systéme nezmení vôbec nič. A provinciálnosť Slovenska bude rásť naďalej,"
zdôrazňuje. Súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety má v porovnaní s
rokom 2011 o vyše 2¤000 študentov menej, a to najmä v externej forme štúdia. Na otázku, či škola,
ktorá prevádzkuje viacero detašovaných pracovísk, plánuje nejaké zmeny, denník Pravda nedostal
odpoveď.
V Dubnickom technologickom inštitúte klesol počet študentov, najmä externistov, takmer o 1 500, škola
to však považuje za dočasný stav. "Počet študentov na našej škole je vzhľadom na študijné programy,
ktoré realizujeme, dostatočný. Pripravujeme aj ďalšie študijné programy, ktoré by sme chceli v
budúcnosti realizovať, a veríme, že záujem uchádzačov o technické vedné odbory bude postupne
narastať," uviedol prorektor školy Karol Korintuš.
Súkromná Vysoká škola Goethe Uni, ktorá patrí k najmenším a najmladším vysokým školám na
Slovensku, má tri fakulty a vyše 200 študentov. "Relatívne nízky záujem o štúdium si vysvetľujeme tým,
že primárny vyučovací jazyk na našej škole je nemčina. Týmto sme výrazne zúžili cieľovú skupinu.
Mnohí absolventi stredných škôl ešte nie sú tak dobre jazykovo pripravení," uviedol Dušan Dúbravský z
oddelenia marketingu školy. Škola pritom verí, že počet jej študentov do dvoch rokov stúpne o viac ako
polovicu. "Štúdium ponúkame aj študentom zo susedných krajín a stále zvyšujeme kvalitu výučby,"

dodal Dúbravský s tým, že rastie počet nemecky hovoriacich podnikov, ktoré hľadajú absolventov štúdia
v nemeckom jazyku.
Spomedzi verejných vysokých škôl najväčší pokles počtu študentov zaznamenala Technická univerzita v
Košiciach, kde v dennej a externej forme študuje vyše 10-tisíc študentov, je ich o vyše 3 300 menej ako
pred dvoma rokmi. "Nevnímame to nejako tragicky. Menší počet študentov na technických univerzitách
dovoľuje zvyšovať kvalitu práce v laboratóriách a na vedeckovýskumných projektoch, do ktorých
automaticky zapájame aj našich študentov," reagoval rektor univerzity Anton Čižmár. Tvrdí, že
neuvažujú o zásadných zmenách v štruktúre školy.
Aj najväčšia slovenská univerzita zaznamenala tento rok menej prihlášok na štúdium. "Hlásia sa
uchádzači z rokov, keď z roka na rok rapídne klesala pôrodnosť," zhodnotil prorektor Univerzity
Komenského Ján Pekár.
Najmenší záujem spomedzi jej fakúlt je o dve teologické – evanjelickú a katolícku, na evanjelickú sa
tento rok zapísalo 19 prvákov a na katolícku 56 vrátane externistov. "Obe fakulty sú úzko špecifické a
predstavujú službu verejnosti. V počte študentov preto nikdy nemôžu konkurovať ostatným fakultám
univerzity," uviedol prorektor na otázku, či sa neuvažuje o zlúčení týchto fakúlt.
Odborníci poukazujú, že problémom vysokého školstva a kvality štúdia je aj vysoký počet detašovaných
pracovísk vysokých škôl, ktorých bolo vlani ešte takmer sto. Koncom septembra minister školstva Dušan
Čaplovič povedal, že je zhrozený z toho, koľko ich máme. Zmenu by mala priniesť komplexná
akreditácia, ktorá sa začína v apríli 2014. "Ak prejde akreditácia tak, ako si to predstavujeme, tak mnoho
detašovaných pracovísk zanikne," tvrdil vtedy minister.
Po akreditácii príde na rad nový spôsob financovania vysokých škôl. Podľa neho by viac peňazí mali
dostať školy, ktoré podporujú vedu a výskum. Pre pravidlá akreditácie, ktoré hodnotia činnosť vysokých
škôl za uplynulých šesť rokov, pripravila však opozícia podnet na Ústavný súd.
Školy s najväčším poklesom počtu študentov
Verejné vysoké školy počet študentov v roku 2011 počet študentov v roku 2013
Technická univerzita Košice 14 335 10 952
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 11 730 10 032
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 108 9 412
Súkromné vysoké školy počet študentov v roku 2011 počet študentov v roku 2013
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 13 700 11 591
Dubnický technologický inštitút 5 144 3 646
Vysoká škola v Sládkovičove 2 855 1 907
Vývoj od roku 2011
v bakalárskom a magisterskom štúdiu klesol počet študentov o 21 362
najvýraznejší pokles bol v externom štúdiu – na školách je o 15 219 externistov menej
v roku 2011 bolo 204 204 študentov v dennej a externej forme, v roku 2013 ich je 182 842
počet doktorandov klesol celkovo o 2 136, v externej forme o 1 215 Zdroj. UIPŠ
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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43. Vyšetrovanie útoku na našich vojakov
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 29/12/2013; Správy RTVS; zo zahraničia; Marek
Zgalinovič]
Jana Košíková, moderátorka: "Útok na našich vojakov vyšetruje špeciálny tím vojenských expertov a to
najmä zo Spojených štátov. Tie sú vedúcou krajinou operácie v Afganistane. Skupinu odborníkov na
bombové útoky vysiela do Kábulu aj naša armáda."
Viliam Stankay, moderátor: "Pripomeňme, že na úteku je stále aj útočník, ktorý v júli po streľbe na
základni v Kandaháre zabil nášho vojaka."
Marek Zgalinovič, redaktor: "Bombový útok na vojenský konvoj v Kábule v piatok úplne zničil jeden z
opancierovaných vozov. Traja vojaci útok neprežili. Dvaja naši a jeden Američan. Zranených bolo aj
niekoľko civilistov. K útoku sa prihlásilo hnutie Taliban."

Peter Vojtek, náčelník Generálneho štábu OS SR: "Veľmi podrobné vyšetrovanie robí komisia, ktorú
skladá veliteľstvo ISAF, kde sú kriminalistickí experti, odborníci, ktorí skúmajú všetky okolnosti tejto
nešťastnej udalosti a my tam vysielame náš šesťčlenný vyšetrovací tím."
Marek Zgalinovič, redaktor: "Vyšetrovatelia nebudú mať ľahkú úlohu. Bomba vybuchla na rušnej ulici.
Napriek prvým informáciám, podľa ktorých išlo o samovražedný útok, dnes sa zdá, že útočník, ktorý
naplnil auto trhavinou, je na úteku."
Martin Glváč, minister obrany SR (Smer-SD): "Bolo odpálené pravdepodobne na diaľku. Vyšetrovanie
prebieha pod kontrolou teda Spojených štátov."
Peter Vojtek, náčelník Generálneho štábu OS SR: "Či to bol samovražedný útok alebo či to bolo
odpálené na diaľku, to všetko musí preukázať vyšetrovanie, ktoré som presvedčený, to preukáže."
Marek Zgalinovič, redaktor: "František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity je však skeptický. Odhalenie a potrestanie páchateľov neočakáva."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EU: "Ja nevkladám žiadnu dôveru v schopnosti
zahraničných orgánov, že by boli pripravené tento atentát vyšetriť."
Marek Zgalinovič, redaktor: "Vyšetrovatelia v Kábule totiž stále nemajú ani útočníka, ktorý strieľal na
našu jednotku ešte v júli. Jedného vojaka vtedy zastrelil a dvoch vážne zranil. Po útoku síce strelca
zadržali, z väzenia sa mu však podarilo ujsť aj za pomoci afganského vojaka."
Ivo Samson, analytik Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií: "To vrhá zlé svetlo skôr na otázku
lojality afganskej armády, afganskej národnej armády voči hlavnému veleniu, voči vedeniu krajiny,
pretože lojalita v Afganistane je očividne roztrieštená."
Marek Zgalinovič, redaktor: "Ozbrojené sily však veria, že útočník bude napokon potrestaný."
Daniel Zmeko, veliteľ Centra riadenia operácii MO SR: "Podľa mojich informácií tento páchateľ je na liste
hľadaných osôb najvyššej priority. A v prípade, že bude identifikované miesto jeho pôsobenia, bude
vykonaná naňho operácia k jeho zadržaniu alebo likvidácii."
Marek Zgalinovič, redaktor: "predpokladáte, že sa ešte podarí ho nájsť?"
Peter Vojtek, náčelník Generálneho štábu OS SR: "My stále dúfame, ale aj keď som rozprával s
chlapcami z tejto jednotky, viete, nasadenie našich vojakov nie je o pomste a o odvete. Je o dodržiavaní
nejakých princípov. Ja som presvedčený, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí a páchateľ bude dolapený."
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44. Bratislava odkrýva svoje najkrajšie vily
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/12/2013; Bratislava; Zuzana Halánová]
Vily ukryté v rozsiahlych záhradách predstavíme v seriáli Vily Bratislavy. Začíname príbehom troch
období.
BRATISLAVA. Spleť úzkych uličiek, prekvapivých schodísk, zelených záhrad a romantických zákutí
skrýva viacero architektonických skvostov. Pozná ich však len malá skupina tamojších obyvateľov,
historikov umenia či architektov.
Najzaujímavejšie vily v kopci medzi Horským parkom, Slavínom a Hradom postupne predstavíme v
seriáli "Vily Bratislavy". Rozoberieme ich architektúru a históriu a zároveň poodkryjeme príbehy ľudí,
ktorí v nich žili.
Za múrmi honosných sídiel sa skrývajú nielen príbehy veľkých architektov, ale aj zaujímavé rodinné
vzťahy, obchodné či politické stretnutia, ktoré formovali Bratislavu.
Hoci na kopci nad Bratislavou nie sú také veľkolepé a známe vily ako Savoy Le Corbusiera či brnenská
Tugenhadt Miesa van der Rooheho, aj tu vznikli zaujímavé stavby, ktoré reagovali na aktuálne svetové
trendy.
Eklektická vila "U Belgičana" pri Horskom parku.

FOTO: PT Marenčin
Palác pri Funuse
Koniec 19. storočia bol v architektúre poznačený eklekticizmom, spájaním viacerých štýlov od klasicizmu
až po ľudovú architektúru. V Bratislave vtedy vzniklo niekoľko zaujímavých stavieb.
Jednou z nich je aj vila mnohým známa pod názvom "U Belgičana". Celý jej názov je kaštieľ Móritza
Huga, grófa zo Saint Genois d’Aneaucourt a stojí v susedstve už kultovej krčmy Funus.
Na rozsiahlom pozemku v blízkosti Horského parku sa pôvodne nachádzal drevený letohrádok právnika
Karola Samarjaya, ktorý neskôr od neho kúpil belgický chovateľ koní gróf Móritz Hugo.
Stavba prešla na konci devätnásteho storočia rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá jej priniesla celkom nový
výraz. Rozsiahla krídlová budova kaštieľa v sebe spája prvky klasicistickej architektúry, vežičky sú skôr
romantické a vidno aj ľudové prvky.
Vila bola zasadená do rozsiahleho parku s jazierkami a rybníkom, patrili k nej hospodárske stavby a
rozsiahly žrebčín so štyridsiatimi anglickými plnokrvníkmi.
Po smrti grófa vo vile dlhú dobu žila jeho manželka Eleonóra, ktorá sa druhýkrát vydala. Podľa nej ju
potom aj nazývali Eleonórin dvor.
Kaštieľ dnes slúži na reprezentatívne účely Ekonomickej univerzite.
Jednoducho a funkčne
Dvadsiate storočie bolo plné architektonických smerov. U nás bol pred druhou svetovou vojnou a krátko
po nej silný funkcionalizmus. Bratislava, to sú aj Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei či Emil Beluš.
Beluš vytvoril aj z ulice nenápadnú, zato zaujímavo riešenú Kállayovu vilu, ktorá bola neskôr známa už
ako Markovičova vila. Beluš ako jedna z najvýraznejších postáv slovenskej architektúry netradične
nechal na fasáde prvého poschodia vystúpiť arkiere. Mohol tak zaujímavo kombinovať rôzne typy okien,
čo dodáva stavbe hravý charakter. Beluš navrhol aj nábytok na mieru.
Vila vznikla na objednávku právnika Jozefa Kállaya, ktorý bol od roku 1922 ministrom s plnou mocou na
správu Slovenska vo vláde Antonína Švehlu. Krátko po jej dokončení zomrel. Neskôr v nej bývala jeho
dcéra Oľga Markovičová s manželom.
Funkcionalistická Markovičova vila od Emila Beluša.
Foto: PT Marenčin
Ďaleko od podnikateľského baroka
Vilová štvrť Bratislavy neostala len skanzenom. Vily pribúdajú, hoci často plné rozporov. Medzi nimi sú aj
zaujímavé stavby najznámejších súčasných architektov.
Vyniká vila Linea od architektov Jána M. Bahnu a Miroslava Tomíka. Zaradili ju aj do prestížnej
publikácie Svetový atlas architektúry.
Majitelia, milovníci umenia, vypísali na jej tvorbu architektonickú súťaž.
Architekti stavbu rozčlenili na dve súvislé hmoty, ktoré však vôbec nepôsobia ťažkopádne. Využili
jednoduché čisté línie a veľa skla. V interiéri zasa spojili obytné priestory so súkromnou umeleckou
zbierkou.
Architekti otvorili vilu svetu. Návštevníci Horského parku tak majú možnosť obdivovať prírodnú
sochársku galériu majiteľov.
Vila Linea od architektov Jána M. Bahnu a Miroslava Tomíka.
Foto: PT Marenčin
Zaujímave vily, ale aj iné stavby, ktoré pozitívne, ale aj negatívne formujú tvár Bratislavy predsatavuje
štvorica súčasných architektov.

Ktorá z bratislav ských víl je podľa vás najzaujímavejšia?
Aleš Šedivec, Totalstudio
"Najradšej mám vlastné domy architektov silnej generácie – dom Ferdinanda Milučkého, Ivana Matušíka
alebo Ilju Skočeka staršieho. Výborná je aj vila Dušana Jurkoviča na Lermontovej ulici."
Tieto domy si vážim pretože aj po X rokoch vyzerajú súčasnejšie ako 90 percent víl ktoré sa stavajú
dnes a napriek vysokej architektonickej kvalite sa v urbanistickom kontexte chovajú kultivovane, sú
schopné zmeniť funkciu prípadne absorbovať nadstavbu.
Igor Lichý, Architekti Šebo Lichý
"Z množstva zaujímavých Bratislavských víl sa mi najviac páči vlastná vila architekta Ferdinada
Milučkého pre prepojenie exteriéru s interiérom, pre špecifickú atmosféru ale hlavne pre jej
nadčasovosť."
Juraj Jančina, Jančina Architekti
"Pre mňa je najzaujímavejšou Vila od Emila Belusa na Bradlianskej ulici. Vyniká práve čistotou a
nadčasovosťou."
2. Ktorú zo stavieb Bratislavy považujete za najproblémovejšiu a prečo?
Aleš Šedivec
"Hitparádu najhoršich stavieb pomerne často aktualizujem pretože naša mladá spoločnosť sa v tomto
smere veľmi rýchlo vyvíja. Na popredných priečkach u mňa figuroval vežiak Glória, alebo Aupark Tower
aj River Park.
Všetky vymenované príklady spája skutočnosť že stoja vo verejne privilegovaných lokalitách a majú
veľký vplyv na svoje okolie. Častým javom u nás je však to, že na stavby v takto dôležitých lokalitách sa
nerobia architektonické súťaže, ale len obchodné, kde je jediným kritériom najnižšia cena. V dlhodobom
horizonte to má presne opačný efekt a takto vytendrované stavby sa musia za pár rokov opravovať.
O kultúrnych hodnotách sa sa tu hovoriť ani nedá. V kultúre súťaženia Bratislavu už predčili aj mestá ako
Kyjev alebo Tirana."
Ján Bahna, Ateliér Architektúry
"Vyjadrovať sa o najhorších stavbách je vždy zložité. V architektúre nie sú absolútnehodnotenia. Vždy je
to trochu poznačené subjektivitou.
Pre mňa sú najproblematickejšie stavby, ktoré nerešpektujú kontext a vzájomné vzťahy so susedmi a
okolím. Taký je komplex Bonaparte na Napoleonskom vŕšku alebo River park na nábreží, ktorý odrezal
Dunaj od hradného kopca a zakryl hrad."
Igor Lichý
"Smutný som zo stavieb ktoré necitlivo vstupujú do siluety mesta, napríklad bytovka na Napoleonovom
vŕšku alebo Aupark tower. Jedným z najhorších riešení pre Bratisluvu nie je budova, ale diaľnica na
Einsteinovej, ktorá tvorí bariéru medzi Petržalkou a centrom mesta."
Juraj Jančina
"Pre mňa je najproblémovejší jednoznačne Most SNP. Veľká časť Starého Mesta bola kvôli nemu
zbúraná a odrezal Bratislavský hrad a podhradie a veľkú časť nábrežia Dunaja od Starého mesta."
Ktoré stavby naopak považujete za najprínosnejšie pre okolie?
Aleš Šedivec
" V tomto prípade by malo zmysel sa baviť najmä o urbanizme, o tom ktorá časť mesta je dobrá a ktorá
nie a prečo je to tak. Veľkým problémom Bratislavy je to, že nemá jasne danú koncepciu vývoja.
Ukážkovým príkladom je urbanistický omyl posledných dekád – sídlisko Dlhé Diely kde bol vzhľadom na
prírodné kvality lokality obrovský potenciál.

V Bratislave je však aj množstvo kvalitných obytných stavieb. Jeden dom popri ktorom chodím často a
nikdy nesklame. Je hustý ale nepôsobí tak, je to dom v rokoch ale vôbec na to nevyzerá, má stále živý
parter ale je nenápadný. Bytový a obchodný blok Avion na Americkom námestí od Josefa Mareka."
Igor Lichý
"Skúškou časom prešli bez zaváhania Družstevné domy na Námestí SNP od architekta Belluša, ktoré sú
nielen krásne ale svojím živým parterom aj mimoriadne mestotvorné."
Juraj Jančina
"Pre mňa je to Bratislavský hrad, stal sa totiž symbolom Bratislavy."
Zuzana Halánová
Postaviť kvalitnú vilu nie je len vecou estetickej architektúry, ale aj urbanizmu a ekológie.
BRATISLAVA. Vila je synonymom kvalitného bývania na mieru. Nejde o katalógový dom, ale o dielo
architekta, ktorý ho zhotovuje na objednávku. Využíva zväčša technológie a materiály na vyššej úrovni
oproti štandardným rodinným domom.
"Na privátnych projektoch alebo vilách je dôležitá udržateľnosť a to nielen v ekologickom, ale aj v
kultúrnom význame a zodpovednosť voči okoliu, teda schopnosť domu pozitívne ovplyvniť budúci vývoj
celej ulice alebo štvrte," myslí si o kvalitnej vile architekt Aleš Šedivec.
Žiadne čierne stavby
V praxi by podľa Šedivca mala takáto vila fungovať napríklad tak, že namiesto plotu nalepeného na
hranici pozemku ponechá priestor v podobe kultivovanej záhrady alebo že si neprivlastní úplne celý
vyhľad, ktorý predtým patril chodníku pre peších.
V našich podmienkach taký pohľad nie vždy zdieľajú aj autori a majitelia. Mnohé stavby ignorujú okolie a
pôsobia skôr rušivo ako kultivujúco. S týmto sa stretli aj autori knihy Vily nad Bratislavou Tomáš Berka a
architekt Ján M. Bahna.
"Do knihy sme nedali určité veľké vily, ktoré nerešpektovali okolie, zastavali ako čierne stavby celé
parcely a nerozvíjali genia loci vilových štvrtí," povedal Bahna.
Bude druhá časť
Kniha Vily nad Bratislavou predstavuje vily v oblasti Hradného vrchu, Horského parku, Kalvárie a
Slavína.
Publikácia sa stretla s veľkým ohlasom verejnosti a autori v krátkom čase získali nový zaujímavý
materiál od ľudí, ktorí sa im spontánne ozývali. V súčasnosti pripravujú jej druhé vydanie.
Zuzana Halánová
Zuzana Halánová
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45. Euro je naša konkurenčná výhoda
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 31/12/2013; s.: 14; 5 ROKOV S EUROM; redakcia]
Koncom deväťdesiatych rokov bolo Slovensko mimo hlavných integračných prúdov v strednej Európe.
Ak sa aj v medzinárodnej tlači spomínalo, tak skôr v súvislosti s demaršmi a neskôr ekonomickými
problémami. Preto je z dnešného pohľadu až neuveriteľné, že môžeme oslavovať spolu s našimi
susedmi prvú dekádu v únii. Samotné Slovensko navyše prvú päťročnicu s eurom. Aké je teda
ekonomické zhodnotenie?
Koniec konverzií Z pohľadu bankára je hodnotenie určite komplikované. Samotné banky vstup do
eurozóny podporovali. I keď prvotné finančné efekty boli pre ne skôr problematické. Sektor stratil nemalú
časť ziskov z devízových konverzií spojených s vlastnou menou. Tento efekt mohol byť navyše silnejší,
keďže časť podnikov mohla na ďalší obchod s krajinami mimo eurobloku (a teda vlastnými menami)

preferovať tiež spoločnú európsku menu. Akékoľvek porovnanie je však komplikované vzhľadom na štart
krízy prakticky v rovnakom čase, ako sme vstúpili do eurozóny. Súčasne s prijatím novej meny a
poklesom konverzií klesli aj obraty podnikov. Banky tiež stratili časť poplatkov z medzinárodného
platobného styku, keďže ich cena musela ísť markantne dole. Napriek tomu dal vstup do eurozóny
krajine víziu ako ďalej, priestor a konkurenčnú výhodu oproti svojim susedom ako prilákať nových
investorov. Samozrejme, prílev investícií sa v porovnaní s minulosťou pribrzdil a kríza spolu s
globalizáciou vytvorila väčší tlak na všetky, a predovšetkým menšie ekonomiky. Podstatné je udržať si
konkurencieschopnosť a mať atraktívne konkurenčné výhody oproti susedom. Euro ňou určite je, aj keď
bude pravdepodobne väčšou, keď si vyrieši svoje súčasné problémy.
Začiatok krízy Akých teda tých päť rokov bolo? Slovensko prijímalo jednotnú menu v čase, keď európska
ekonomika vstupovala do zatiaľ svojej najťažšej historickej ekonomickej fázy. Na výsledkoch domácej
ekonomiky sa ukazuje, že to bolo obdobie, ktorým prešla so cťou. Na rozdiel od viacerých
západoeurópskych krajín slovenské banky zvládli európsku dlhovú krízu aj dlhú recesiu v Európskej únii.
Na rozdiel od Českej republiky Slovensko neprešlo dvoma recesiami za posledné roky a patrí medzi
najrýchlejšie rastúce ekonomiky v regióne, ale aj v celej Európskej únii. Bolo to obdobie, keď sa na
jednej strane ekonomické podmienky zhoršovali, a to nielen u nás, ale predovšetkým v zahraničí, od
ktorého sme bytostne závislí. Bolo to zároveň obdobie, keď naša životná úroveň rástla a dobiehali sme
štandard v únii. Na ilustráciu - Slovensko sa v roku pred zavedením eura, teda v roku 2008, nachádzalo
na úrovni 73 percent priemeru únie, kým v roku 2012 to bolo o tri percentuálne body viac, teda 76.
Pričom napríklad Česko v rovnakom období stagnovalo.
Regulácia finančníctva Zároveň to bolo obdobie, ktoré bolo ťažké pre úniu aj pre finančný sektor na
celom svete, keď sa svet a Európa rozhodli riešiť budúce finančné krízy sprísnením súčasnej regulácie.
Regulácie, ktorá v Európe ešte viac zhoršila prístup firiem i domácností k financovaniu. Kríza spolu s
reguláciou vytvorila ešte náročnejšie prostredie a prinútila sektor čeliť novým výzvam. Slovensko za
ostatných päť rokov malo v priemere vyšší ekonomický rast ako väčšina krajín V4 alebo ako eurozóna.
Zároveň sa neukázalo, že by inflácia markantne vyskočila. Jej priemerná hodnota bola za sledované
obdobie asi o pol percentuálneho bodu vyššia ako priemer v Európskej menovej únii. Nižšiu v regióne
namerali iba v Českej republike, kde však zápasili s dlhou recesiou, a teda utlmenými dopytovými
inflačnými tlakmi. Chýbajúci dopyt jednoducho nemal silu tlačiť cenovky nahor. Aj rozdiel oproti Českej
republike však predstavuje iba štyri desatiny percentuálneho bodu. Napriek tomu je vysloviť jednoznačný
súd pomerne ťažké. Stále ide o krátky čas s eurom a ide o obdobie, ktoré bolo veľmi dynamické a
prinášalo veľa zmien. V každom prípade dnes sa môžeme pozerať do budúcnosti aspoň trošku
optimisticky, aj keď celkom určite budeme musieť aspoň my vo finančnom sektore stále čeliť novým
náročným výzvam.
DANIEL KOLLÁR bankár Je generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva ČSOB od jej právneho
osamostatnenia v roku 2008. Zároveň je viceprezidentom Slovenskej bankovej asociácie. Vrchným
riaditeľom dovtedajšej ČSOB Slovensko bol od roku 2004. Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu a
Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
5 rokov s eurom NOVÝ SERIÁL V HN 3. časť: Ako Slováci vnímajú euro, sa dozviete vo štvrtok z
prieskumu vypracovaného exkluzívne pre HN.
Slovensko prijímalo jednotnú menu v čase, keď európska ekonomika vstupovala do svojej najťažšej
historickej ekonomickej fázy.
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46. Sú z nich úspešní študenti: Po smrti mamy skončili štyria súrodenci v domove
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 30/12/2013; Správy; Plus JEDEN DEŇ/INGRID TIMKOVÁ]
Zo štyroch ustráchaných detí sa stali úspešní študenti. Igor, Zuzka, Peťo a Alenka Varmusovci vyrastali
a stále bývajú v Detskom domove Slon v Šarišských Michaľanoch v okrese Sabinov. Pred 15 rokmi tam
prišli ustráchaní a uplakaní po tom, čo im zomrela mama na zákernú chorobu. Dnes sú z nich vyrovnaní
a veselí dospeláci.
Darí sa im vďaka vzájomnej podpore. Krutý osud ich oddelil od milovanej mamičky, otec sa o nich
nevládal starať, no v domove našťastie zostali pokope. Nerozdelili ich od seba iba vďaka obetavej
riaditeľke domova Eve Džodlovej.
Aj po toľkých rokoch sa jej tisnú slzy do očí pri spomienke na čas, keď k nim súrodencov priviezli: "Štyri
maličké deti sedeli pritúlené k sebe na gauči, v očkách mali strach a tiekli im z nich slzičky. Je to pre
mňa nezabudnuteľné."

Dala sľub ich babke
Nedovolila, aby deti od seba odlúčili. Aj preto, že dala sľub ich nebohej babke: "Navštevovala nás veľmi
často. Vždy sa babka zastavila pri mne a úpenlivo ma prosila, aby som nedopustila, aby ich niekto
rozdelil," spomína.
V domove i internátoch
A spolu s kolegami sa jej podarilo sľub dodržať. "Ak by nás dnes babička videla, učite by bola šťastná,"
teší sa zo šikovných zverencov.
Všetci stále žijú v Šarišských Michaľanoch, no ako študenti bývajú aj v internátoch. Igor (24) študuje na
Technickej univerzite, práve píše diplomovú prácu. Zuzka (22) je jednou z najlepších študentov na
bratislavskej Ekonomickej univerzite vo štvrtom ročníku.
Peťo (20) študuje v hlavnom meste informatiku. Alenka (19) teraz maturuje a chce sa stať lekárkou.
Je to jej snom odmalička: "Vždy som hovorila, že chcem liečiť ľudí. Aby nezomierali a deti nezostávali
samy," dojíma. Hoci si príchod do domova nepamätajú, vynárajú sa im spomienky na všetky krásne
chvíle tam prežité.
"Máme medzi sebou veľmi dobré vzťahy, a to je pre nás najdôležitejšie," vravia svorne.
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47. Sú z nich úspešní študenti
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 31/12/2013; s.: 8; VÝCHODNÉ A STREDNÉ
SLOVENSKO; INGRID TIMKOVÁ]
Po smrti mamy skončili štyria súrodenci v domove
PREŠOV – Zo štyroch ustráchaných detí sa stali úspešní študenti. Igor, Zuzka, Peťo a Alenka
Varmusovci vyrastali a stále bývajú v Detskom domove Slon v Šarišských Michaľanoch v okrese
Sabinov. Pred 15 rokmi tam prišli ustráchaní a uplakaní po tom, čo im zomrela mama na zákernú
chorobu. Dnes sú z nich vyrovnaní a veselí dospeláci.
INGRID TIMKOVÁ
Darí sa im vďaka vzájomnej podpore. Krutý osud ich oddelil od milovanej mamičky, otec sa o nich
nevládal starať, no v domove našťastie zostali pokope. Nerozdelili ich od seba iba vďaka obetavej
riaditeľke domova Eve Džodlovej. Aj po toľkých rokoch sa jej tisnú slzy do očí pri spomienke na čas, keď
k nim súrodencov priviezli: "Štyri maličké deti sedeli pritúlené k sebe na gauči, v očkách mali strach a
tiekli im z nich slzičky. Je to pre mňa nezabudnuteľné."
Dala sľub ich babke
Nedovolila, aby deti od seba odlúčili. Aj preto, že dala sľub ich nebohej babke: "Navštevovala nás veľmi
často. Vždy sa babka zastavila pri mne a úpenlivo ma prosila, aby som nedopustila, aby ich niekto
rozdelil," spomína.
V domove i internátoch
A spolu s kolegami sa jej podarilo sľub dodržať. "Ak by nás dnes babička videla, učite by bola šťastná,"
teší sa zo šikovných zverencov. Všetci stále žijú v Šarišských Michaľanoch, no ako študenti bývajú aj v
internátoch. Igor (24) študuje na Technickej univerzite, práve píše diplomovú prácu. Zuzka (22) je jednou
z najlepších študentov na bratislavskej Ekonomickej univerzite vo štvrtom ročníku. Peťo (20) študuje v
hlavnom meste informatiku. Alenka (19) teraz maturuje a chce sa stať lekárkou. Je to jej snom
odmalička: "Vždy som hovorila, že chcem liečiť ľudí. Aby nezomierali a deti nezostávali samy," dojíma.
Hoci si príchod do domova nepamätajú, vynárajú sa im spomienky na všetky krásne chvíle tam prežité.
"Máme medzi sebou veľmi dobré vzťahy, a to je pre nás najdôležitejšie," vravia svorne.
VARMUSOVCI S RIADITEĽKOU (UPROSTRED): Všetky štyri siroty sú úspešnými študentmi. Hoci
vyrastali v detskom domove.
MAMKA: Zomrela na zákernú chorobu, keď bola Alenka ešte len škôlkarka.
BABKA: Sirôtky často navštevovala.

Foto: autorka
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48. Každým rokom využíva možnosť štúdia v zahraničí viac Slovákov
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 31/12/2013; Redakcia]
Každý rok u nás rastie počet vysokoškolákov, ktorí využívajú možnosť študovať v zahraničí cez program
Erasmus. Do roku 2012 vycestovalo za štúdiom do inej krajiny Európskej únie takmer 17-tisíc Slovákov,
informoval agentúru SITA vedúci tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Andrej Králik. Zatiaľčo v roku 2001/2002 ich bolo 578, o desať rokov neskôr ich vycestovalo 2 685.
Naši študenti najčastejšie odchádzajú do Českej republiky, Nemecka, Španielska, Francúzska a Poľska.
Naopak, zo zahraničných študentov si Slovensko vyberajú najmä študenti z Poľska, Španielska,
Francúzska, Turecka a Českej republiky.
Slovenskí študenti majú možnosť študovať v zahraničí cez Erasmus už 17 rokov. Najviac ich do cudziny
vyslala Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita a
Univerzita Mateja Bela. Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987 zapojili vyše tri milióny
študentov z celej Európy.
Európska únia v súčasnosti pripravila nový program výmeny študentov – Erasmus+. Európsky parlament
schválil tento program, ktorý bude financovať príspevky na štúdium pedagógom, školiteľom, študentom a
učňom. O príspevky sa tiež budú môcť uchádzať dobrovoľníci či športovci. Celkový rozpočet programu je
približne 14,7 miliardy eur. Projekt by mal umožniť vycestovať viac ako štyrom miliónom ľudí počas
nasledujúcich siedmich rokov.
Erasmus+ spojí do jedného unijné programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a podpory mládeže
Comenius, Erazmus, Erazmus Mondus, Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) a Grundtvig. Po
prvýkrát sa bude týkať aj športu.
Zdroj a foto: SITA
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49. Stále viac Slovákov využíva možnosť štúdia v zahraničí
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 31/12/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Európska únia v súčasnosti pripravila nový program výmeny študentov – Erasmus+, ktorý má rozpočet
14,7 miliardy eur a má umožniť vycestovať viac ako štyrom miliónom ľudí.
BRATISLAVA 31. decembra (WEBNOVINY) – Každý rok u nás rastie počet vysokoškolákov, ktorí
využívajú možnosť študovať v zahraničí cez program Erasmus.
Do roku 2012 vycestovalo za štúdiom do inej krajiny Európskej únie takmer 17-tisíc Slovákov, informoval
agentúru SITA vedúci tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.
Zatiaľčo v roku 2001/2002 ich bolo 578, o desať rokov neskôr ich vycestovalo 2685.
Do programu Erasmus sa zapojili milióny študentov z celej Európy
Naši študenti najčastejšie odchádzajú do Českej republiky, Nemecka, Španielska, Francúzska a Poľska.
Naopak, zo zahraničných študentov si Slovensko vyberajú najmä študenti z Poľska, Španielska,
Francúzska, Turecka a Českej republiky.
Slovenskí študenti majú možnosť študovať v zahraničí cez Erasmus už 17 rokov. Najviac ich do cudziny
vyslala Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita a
Univerzita Mateja Bela. Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987 zapojili vyše tri milióny
študentov z celej Európy.
Únia pripravila nový program
Európska únia v súčasnosti pripravila nový program výmeny študentov – Erasmus+. Európsky parlament

schválil tento program, ktorý bude financovať príspevky na štúdium pedagógom, školiteľom, študentom a
učňom.
O príspevky sa tiež budú môcť uchádzať dobrovoľníci či športovci. Celkový rozpočet programu je
približne 14,7 miliardy eur. Projekt by mal umožniť vycestovať viac ako štyrom miliónom ľudí počas
nasledujúcich siedmich rokov.
Erasmus+ spojí do jedného unijné programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a podpory mládeže
Comenius, Erazmus, Erazmus Mondus, Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) a Grundtvig. Prvýkrát
sa bude týkať aj športu.
Popis foto: rchívne foto SITA/AP

Späť na obsah

50. Verejné financie netreba vnímať len cez dlh a deficit
[Téma: Rektor EU; HN; 04/12/2013; s.: 14; NÁZORY A ANALÝZY; Rudolf Sivák]
DISKUSIA V HN
Počas dlhovej krízy sa aj laická verejnosť začala zaujímať o perspektívu udržateľného hospodárenia
verejných financií. No v súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 sa
pozornosť odbornej verejnosti presunula na štrukturálny deficit verejných financií. Štrukturálne saldo
rozpočtu verejnej správy je užitočný koncept informujúci o výsledku hospodárenia verejných financií po
odpočítaní vplyvov cyklického vývoja ekonomiky a jednorazových vládnych opatrení. V dlhšom časovom
období by malo byť nulové, pričom deficity v časoch recesie by sa mali kompenzovať prebytkami v čase
rýchlejšieho rastu. V prípade, že krajina dosahuje dlhodobo štrukturálny deficit (v súčasnosti väčšina
vyspelých ekonomík), znamená to, že verejný sektor nehospodári vyrovnane ani po zohľadnení
exogénnych činiteľov. Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok zlepšenie nominálneho deficitu z
troch na 2,8 percenta HDP, a zároveň zhoršenie štrukturálneho deficitu o dve desatiny na 3,1 percenta
HDP. Nominálny deficit je pri výpočte štrukturálneho salda najskôr očistený o vplyvy ekonomického
cyklu. V roku 2014 by mal byť ekonomický rast na Slovensku okolo dvoch percent pri pomerne vysokej
nezamestnanosti. Potenciál ekonomiky tak nebude plne využitý a produkčná medzera bude záporná
(skutočný HDP bude nižší ako potenciálny). To zhorší hospodárenie verejných financií cez nižšie príjmy
(najmä dane a odvody) a vyššie výdavky (napr. sociálne transfery). V súhrne v budúcom roku odhaduje
MF SR negatívnu cyklickú zložku verejných financií 0,8 percenta HDP. O túto hodnotu sa štrukturálny
deficit oproti nominálnemu zlepšuje. Výsledne by však mal byť štrukturálny deficit verejných financií v
roku 2014 mierne vyšší ako nominálny, a to z dôvodu pomerne vysokého podielu jednorazových príjmov
(1 % HDP), ktoré sa do štrukturálneho salda nezapočítavajú. Koncept štrukturálneho salda verejných
financií má však pomerne vážny nedostatok. Nie je možné ho presne vypočítať, a teda nie je to účtovná,
ale analytická kategória. Do výpočtu totiž vstupuje produkčná medzera, teda odchýlka medzi skutočným
a potenciálnym výstupom celej ekonomiky. Potenciálny HDP je však nemerateľná veličina a jeho
hodnoty sa získavajú ekonometrickým odhadom. Ďalším problémom odhadu sú rozpočtové elasticity, t.
j. pružnosť, s akou jednotlivé skupiny rozpočtových príjmov a výdavkov reagujú na výkyvy ekonomického
cyklu. Elasticity sa môžu v čase meniť a výrazné odchýlky sa prejavujú v medzinárodnom porovnaní
vzhľadom na národné špecifiká a vývoj ekonomického systému. Je dobré, že téma štrukturálneho
deficitu je zahrnutá do fiškálneho kompaktu, v rámci ktorého má SR určený strednodobý cieľ dosiahnuť v
roku 2017 štrukturálny deficit 0,5 % z HDP. Slabším miestom jednoduchých pomerov dlhu a deficitu k
HDP je aj ich medzinárodná porovnateľnosť. Údaje dokumentujú, aká je veľkosť verejného dlhu a
deficitu v pomere k veľkosti ekonomiky, ale menej už informujú o ich financovateľnosti. Príklad:
Slovensko by malo v budúcom roku dosiahnuť deficit 2,8 percenta HDP a hrubý verejný dlh by sa mal
blížiť k 57 percentám HDP. Francúzsko by malo dosiahnuť hodnoty deficitu a dlhu 3,8 a 95,3 percenta
HDP. Na prvý pohľad sme na tom výrazne lepšie. To sa však zmení, keď zohľadníme veľkosť príjmov
verejného sektora ako zdroj financovania verejného dlhu. Pomer príjmov verejnej správy k HDP by mal v
budúcom roku dosiahnuť v SR 33,7 percenta HDP, vo Francúzsku 53. Porovnanie deficitu a dlhu
obidvoch krajín potom vyznie odlišne. Slovensko má síce stále mierne lepší pomer verejného dlhu k
ročným príjmom (169 vs. 180 percent), ale horší pomer deficitu k príjmom verejných financií (8,3 vs. 7,2
percenta). Ukazovatele majú vypovedaciu schopnosť pri hlbšej analýze verejných financií, podobne ako
vplyv makroekonomického prostredia na vývoj verejných financií v nadväznosti na štrukturálny deficit.
Vyplýva z nich, že spolu s opatreniami na konsolidáciu verejných financií v roku 2014 treba na
Slovensku na rok 2015 a 2016 pripraviť štrukturálne opatrenia k dlhodobo udržateľnému vývoju
verejných financií. Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave
Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok zlepšenie nominálneho a zároveň zhoršenie
štrukturálneho deficitu.

Späť na obsah

51. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; HN; 05/12/2013; s.: 10; 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 ponúka na siedmich fakultách študentom vzdelávanie vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia v 66 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je
organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS).
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:
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) a získať dvojitý diplom zo zahraničných
partnerských univerzít. 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. K existujúcim zmluvám o
dvojitých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojitý diplom s univerzitou v Štrasburgu
(štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment). EU v Bratislave vysiela
ročne približne 400 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia. 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. Bratislavská Business School EU v Bratislave 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 otvára ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho veku. Súčasťou
ponuky sú aj prípravné kurzy, 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 11 000
- Počet absolventov: viac ako 80 000
- Počet učiteľov: viac ako 600
- Počet študijných programov: 66
- Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
- Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 400
- Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 95 % (štatistika ÚPSVaR 2012)
- Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR 2011) Viac informácií na www.euba.sk.
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 web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka.univerzita
Termín podania prihlášky: 1. stupeň štúdia: do 30.3.2014 2. stupeň štúdia: do 15.4.2014 3. stupeň
štúdia: do 10. 6.2014
Poplatky za prijímacie konanie: Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky iba vtlačenej podobe
je 40 eur, aj v elektronickej podobe je 32 eur.
Deň otvorených dverí: 7. 2. 2014 - Bratislava, Michalovce 6. 2. 2014 - Košice
Stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský
Prijímacie skúšky: 1. stupeň štúdia (všetky fakulty EU v Bratislave) 2. stupeň štúdia (NHF, OF, FHI,
FMV, FAJ a celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment) 16. júna 4. júla 2014 a
(FPM a PHF) 28. augusta 2014, celouniverzitné študijné programy (Medzinárodný manažment
Manažment predaja) 16. júna - 4. júla 2014 3. stupeň štúdia 24. júna - 4. júla 2014
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52. Budúcnosť mladých je vo vzdelaní
[Téma: Rektor EU; Profit; 10/12/2013; 25/2013,26/2013; s.: 78,79; Advertoriál; Alexander Mravčák]
Rektor Rudolf Sivák nachádza medzi svetom ekonomiky a vzdelávaním mnohé paralely. O firmách a
študentoch hovorí ako o klientoch univerzity, investície do vzdelania prirovnáva k investíciám do
vlastného podniku. Podľa jeho názoru vysoké školy musia reagovať na potreby zamestnávateľov. To sa
usiluje šéf Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zabezpečiť tak, že pre študentov rozširuje
možnosti získať dvojité diplomy z prestížnych zahraničných univerzít, štúdia v zahraničí, a snaží sa, aby
vzdelávací proces bol čo najviac prepojený s potrebami praxe.
autor - Alexander Mravčák
Súhlasíte s tým, že podiel ľudí, ktorí študujú na vysokej škole, je príliš vysoký?
Aj podľa posledných štatistických prehľadov sú vysokoškoláci kategóriou, ktorá má najnižšiu mieru
nezamestnanosti. Nepovažujem preto za potrebné pristupovať k výraznému znižovaniu počtu študentov
na vysokých školách. Aj v tomto smere je potrebné inovovať študijné programy tak, aby zodpovedali
vývoju na trhu práce. Prehodnotiť treba tiež trend viac-menej automaticky pokračovať po skončení
bakalárskeho štúdia na magisterskom stupni.
Koľko ekonómov potrebuje Slovensko?
Reagujeme na potreby trhu a podľa toho aj prispôsobujeme počty prijímaných študentov. Za roky 2011 a
2012 je Ekonomická univerzita z hľadiska uplatniteľnosti absolventov na popredných miestach v rámci
univerzít na Slovensku. Na úradoch práce je ich evidovaných ako nezamestnaných iba približne šesť
percent. Absolventi našej univerzity sú ohodnocovaní tak, že ich priemerné nástupné platy patria k
najvyšším.
Oproti národnému priemeru dobré čísla. Čím je vlastne spôsobené, že nezamestnanosť mladých dnes
láme rekordy?
Má to jednoznačnú väzbu na vývoj vo svetovej ekonomike, finančnú a hospodársku krízu. To potvrdilo,
že potreba previazanosti vysokoškolského štúdia a jeho jednotlivých odborov s praxou je nevyhnutná.
Percento vysokoškolákov na Slovensku sa v posledných desaťročiach zvýšilo, nie vždy však rast ich
počtu odráža reálnu potrebu spoločnosti a ekonomiky.
Je hlavný dôvod to, že neštudujú uplatniteľné odbory, ale niečo jednoduchšie?
Jeden z dôvodov je ten, že z hľadiska odborov štúdia uchádzači preferujú predovšetkým humanitné a
spoločenskovedné odbory, vrátane ekonomických odborov. Je zrejmé, že počet študujúcich v týchto
odboroch je vysoký a nie všetci si nájdu uplatnenie v odbore.
Koľko ľudí sa k vám hlási?
Prijímame zhruba 2 500 študentov. Hlási sa približne dvojnásobok, teda okolo päťtisíc záujemcov.
Celkovo na univerzite na všetkých troch stupňoch študuje viac ako 11-tisíc študentov, pričom takmer 80
percent v rámci denného štúdia. Naši absolventi sú dobre vyprofilovaní, darí sa nám tiež vhodne
reagovať na potreby trhu práce Slovenska aj Európskej únie. Ak sa naši absolventi dobre uplatňujú na
Slovensku, v EÚ aj mimo nej, dokumentuje to, že univerzita pripravuje absolventov, o ktorých je záujem.
Keby som chcel uspieť na prijímačkách, ako sa mám pripraviť?
Od každého uchádzača vyžadujeme, aby absolvoval prijímacie skúšky. Zameriavajú sa na overenie
vedomostí z ekonómie, matematiky a cudzích jazykov. Pre potenciálnych uchádzačov ponúkame systém
prípravných kurzov, ktoré sú cielene zamerané na ich prípravu na prijímacie skúšky.
Akým spôsobom sa na vašej škole prepája teória s praxou?
Spolupráca s praxou má viaceré formy. Jej východiskom je téza, aby sa odborníci z praxe podieľali na
príprave absolventov od začiatku ich štúdia. Posudzujú študijné plány, obsah jednotlivých predmetov.
Obraciame sa na firmy, aby definovali, akého absolventa potrebujú, následne sa zameriavame na to,
aby sme ich očakávania naplnili. Univerzita má uzatvorené zmluvy o spolupráci so všetkými kľúčovými
inštitúciami a organizáciami praxe. Pretože sú odberateľmi našich absolventov, pravidelne sa na nich
obraciame s otázkou o ich pripravenosti.

Ako inak u vás pôsobia ľudia z praxe?
Odborníci z praxe majú vytvorený priestor na prednášky a semináre v jednotlivých predmetoch, vedú
diplomové a doktorandské práce, sú ich oponentmi. Spolupráca univerzity s praxou je každodenná,
snažíme sa o to, aby študenti získali aj praktické skúsenosti.
Máte povinnú prax?
Veľká časť našich študentov počas štúdia vykonáva prax, či už v platenej alebo v neplatenej forme. Vo
vyšších ročníkoch často pôsobia na čiastkový úväzok vo firmách alebo v bankovom a iných sektoroch.
Keď nastúpia do inštitúcie, v ktorej počas posledných rokov štúdia pracovali, nemusia už absolvovať
tréningové programy a môžu sa rýchlejšie etablovať.
Nakoľko im škola vychádza v ústrety?
Našou snahou je vychádzať študentom v ústrety, aby si mohli vhodnou formou skĺbiť svoje povinnosti v
škole s eventuálnymi pracovnými povinnosťami. Univerzita má aj kariérne centrum, ktoré pre študentov
vyhľadáva vhodné pracovné ponuky. Dvakrát ročne organizujeme pracovný veľtrh. Naposledy sa na
ňom predstavilo 34 firiem, ktoré nielen informovali o voľných pozíciách, ale záujemcom poskytovali aj
konzultácie v oblasti personálneho poradenstva.
Ako by sa dal systém ešte zlepšiť?
Vždy je čo zlepšovať. Ale momentálne je náš systém pomerne dobre nastavený a prináša pozitívne
výsledky. Trvale prichádzame s novými iniciatívami, pripravujeme napríklad otvorenie podnikateľského
inkubátora pre študentov, v ktorom budú môcť pod vedením ľudí z praxe posunúť svoje myšlienky ďalej,
rozpracovať svoj podnikateľský zámer, prípadne i začať s podnikaním. Kreativita a inovatívnosť sú
oblasti, ktoré budú pre absolventov vysokých škôl v nasledujúcich rokoch kľúčové, a my sa ich snažíme
všestranne rozvíjať.
Máte novú fakultu aplikovaných jazykov, kde kombinujete ekonómiu a právo s komunikatívnymi
kompetenciami.
Na tejto fakulte pripravujeme odborníkov najmä na ich pôsobenie v inštitúciách a organizáciách
Európskej únie, respektíve v iných medzinárodných inštitúciách. V tomto interdisciplinárnom študijnom
programe získajú kľúčové znalosti z oblasti ekonómie, manažmentu, práva a potrebné komunikatívne
kompetencie. Štúdium sa uskutočňuje v jazykových kombináciách angličtina - francúzština, angličtina nemčina a angličtina - španielčina. Takže absolventi sú jazykovo pripravení a majú aj potrebné odborné
znalosti. Naše poznatky a prieskumy naznačujú, že o týchto absolventov bude na trhu práce záujem.
Prebieha v cudzom jazyku celá výučba?
Áno, takmer všetky predmety sa vyučujú v dvoch jazykoch. Okrem toho univerzita ponúka aj pre
študentov ostatných fakúlt každý rok približne osemdesiat odborných predmetov v cudzích jazykoch.
Môžu si vybrať predmet v slovenskom jazyku, prípadne ak majú záujem, môžu ho absolvovať v cudzom
jazyku, najmä v angličtine, v nemčine a vo francúzštine.
Môžu študenti zdokonaliť svoje jazykové zručnosti aj na zahraničných výmenných pobytoch?
Výmenné pobyty sú jedným z faktorov, pre ktoré prídu mnohí študovať práve k nám. Ekonomická
univerzita vysiela každý semester tristo až štyristo študentov na študijné pobyty do zahraničia. V počte
vyslaných študentov sme medzi slovenskými univerzitami dlhodobo na popredných miestach a máme
uzatvorených na pobyty viac ako dvesto zmlúv s univerzitami v zahraničí. Posledné tri roky univerzita
ponúka aj možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí. Študenti môžu tiež v rámci existujúcich zmlúv
získať dvojitý, respektíve spoločný diplom z partnerskej univerzity v zahraničí v anglickom, nemeckom a
francúzskom jazyku.
Vaša univerzita sa uchádza aj o medzinárodnú akreditáciu. Čo to znamená?
Pred troma rokmi sme začali realizovať projekt medzinárodnej akreditácie pre vysoké školy so
zameraním na ekonómiu a manažment. Jedna z troch najprestížnejších inštitúcií v tejto oblasti, americká
AACSB International, akceptovala našu prihlášku. Sľubujeme si od tohto procesu ešte väčšie
medzinárodné uznanie univerzity, zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce s poprednými
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, ako aj ešte širšiu akceptáciu diplomov EU v Bratislave v
zahraničí. Hlavným benefitom však bude, že nastavíme činnosti a procesy na univerzite podľa prísnych
medzinárodných štandardov kvality.

Máte stratégiu rozvoja na ďalšie roky. Kde vidíte najväčšie rezervy Ekonomickej univerzity?
Pre budúcnosť bude nevyhnutné ešte viac rozvinúť medzinárodnú spoluprácu najmä v rámci zapojenia
sa univerzity do širokého spektra medzinárodných projektov, ako aj rozšíriť našu ponuku študijných
programov v cudzích jazykoch. Ďalej budeme podporovať výmenu študentov a učiteľov.
Čo radíte študentom?
Vždy konštatujeme, že vzdelanie a vedomosti sú základom ich úspešnej budúcnosti. Osobne im
zdôrazňujem, aby zodpovedne študovali, lebo majú veľmi vzácnu príležitosť, aby nadobudli vedomosti
bezplatne. Ak ju nevyužijú, prídu do praxe a vzdelanie si budú musieť dopĺňať na kurzoch, za ktoré je
potrebné spravidla platiť.
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53. Dôležitá súčasť ekonomiky
[Téma: Rektor EU; TRANSPORT a LOGISTIKA; 13/12/2013; 12/2013; s.: 41; CESTNÁ DOPRAVA;
redakcia]
Štúdia
Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od
produkcie až po zamestnanosť. Tejto téme sa venovala nedávno uskutočnená konferencia.
Odzneli na nej výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku. K tejto téme sa uskutočnila taktiež tlačová konferencia, na ktorej odzneli myšlienky
zástupcov podieľajúcich sa na tomto zaujímavom projekte.
Cieľová objektívnosť
Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by skonkretizovala všetky ukazovatele a reálne znázornila úlohu
automobilového odvetvia v našej spoločnosti, sa podujala Ekonomická univerzita v Bratislave. Téme
sa venoval kolektív odborníkov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Treba ešte pripomenúť, že spomenutú úlohu zadal Zväz
automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Rektor Ekonomickej univerzity, prof. Rudolf Sivák,
pri tejto príležitosti zdôraznil: ,,Automobilový priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to
jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí ako to bolo v
predkrízových rokoch." Ďalej skonštatoval, že okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je
rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR,
ho doplnil: ,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Našim súčasným
hlavným cieľom je optimalizovať podmienky na zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového
priemyslu."
Výsledky zo štúdie
Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu
pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy
zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo
znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a
modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných viac ako 60 000
zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných nepriamo, takže celkovo sú na
automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 %
celkovej zamestnanosti na Slovensku.
Významný rok
V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej
republiky. Prof. Luptáčik vysvetlil: ,,Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 %
celkového vývozu a zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur."
Automobilový priemysel generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Doc. Štefan Rehák z
Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil
výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od
dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223
firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 %
vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy.

,,Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto
produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem," dodáva Rehák. Pričom 50
% produkcie je vytvorených firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových
producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto
odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia Žilinský, Bratislavský a Trnavský
kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie
pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.
Perspektívy do budúcnosti
Jaroslav Holeček zo ZAP SR na záver uviedol, že prezentované výsledky dávajú automobilovému
priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. Ďalej skonštatoval: ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá priamo závisí od
zákonníka práce. Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky pomôžu Zväzu
automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k ďalšiemu
napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
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54. Kam nás ťahajú automobilky
[Téma: Rektor EU; Revue priemyslu; 17/12/2013; 12/2013; s.: 18,19; HOSPODÁRSTVO; js]
Napriek nesporným prínosom, ktoré pre Slovensko dnes znamená automobilový priemysel, sa stále
nájde dosť tých, čo varovne dvíhajú prst a tvrdia, že závislosť na jednom odvetví ekonomike skôr škodí
ako prospieva. Ako je to teda v skutočnosti?
Kritici sa väčšinou opierajú o možné prognózy či príklady z iných štátov a regiónov, ktoré nemusia platiť
pre Slovensko. Ak budeme hovoriť iba v rovine faktov a čísiel, vyjde nám, že bez automobiliek by naša
ekonomika po roku 1989 vyzerala v porovnaní so susednými krajinami dosť zvláštne...
Relevantné údaje. Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho
ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto
ukazovatele skonkretizovala a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti,
zadal odborníkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej
republiky.
Aktálna analýza. Výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej rektor prof. Rudolf Sivák zdôraznil: ,,Automobilový
priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je
priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí ako to bolo v predkrízových rokoch," skonštatoval.
Budúcnosť majú subdodávatelia. Okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj prínos
tohto odvetvia pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR doplnil:
,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Naším súčasným hlavným
cieľom je optimalizovať podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového
priemyslu."
Vysoká pridaná hodnota. Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel
vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike).
Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy
eur, čo znamená 10 percent celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba
automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných vyše 60 000
zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných nepriamo, takže celkove sú na
automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 perc.
celkovej zamestnanosti na Slovensku.
Exportná lokomotíva. V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo
obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Prof. Luptáčik vysvetľuje: ,,Výrazne k tomu prispel
automobilový priemysel, ktorý generuje 26 perc. celkového vývozu a zároveň pätinu celkového dovozu.
Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur." Automobilový priemysel generuje priamo 12 perc. hrubej
produkcie Slovenska.
Regióny ožili. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie

automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre
Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide
prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých polovica vznikla až po roku 2004, 64 perc. z nich je v rukách
zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy.
Západ dominuje. ,,Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné,
že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 perc. firiem,"
dodáva Rehák. Polovica produkcie je vytvorená firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch
hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60
perc. zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia
Žilinský, Bratislavský a Trnavský kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast
zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.
Čo sa dá zmeniť. Import automobilového priemyslu vo výške 11.8 mld. eur ukazuje jasnú cestu, akou
môže SR zvýšiť pozitívny príspevok automobilového priemyslu k svojej obchodnej bilancii a pomerne
jednoduchou cestou tento príspevok zdvojnásobiť. Tou cestou je podpora domácich dodávateľov na ich
ceste k dodávateľom typu Tier 1 a vytváranie podmienok pre zabezpečenie výskumu a vývoja u
slovenských dodávateľov automobilového priemyslu. Európsky automobilový priemysel investuje ročne
do výskumu a vývoja viac ako 32.3 mld. eur. SR z týchto prostriedkov nezískala takmer nič.
Chýba prepojenie. V súčasnosti je naša krajina, aj vďaka multinacionálnym korporáciám podnikajúcim
na Slovensku, primerane integrovaná vo výrobných európskych sieťach. Naše produkty sú
konkurencieschopné na globálnych trhoch. Avšak prepojenosť výskumnej základne SR na európsky
výskumný priestor a európske výskumné siete je nedostatočná. Naša veda a výskum sú umele
izolované od priemyslu a nedokážu plne reagovať na jeho potreby.
Spojiť výskum s praxou. Slovensko potrebuje vo výskume príklady výnimočnosti, pilotné projekty, ktoré
prinesú priemyslu rýchle výsledky a stanú sa tak motiváciou k ďalšiemu rastu úrovne našej vedy, k
rozšíreniu spolupráce priemyslu a domácej výskumnej základne pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti
našej ekonomiky. Takéto úlohy by malo plniť Centrum strategického výskumu a inovácii pre
automobilový priemysel, ktoré bude fungovať ako katalyzátor pri vytváraní Národného paktu pre inovácie
a spojí individuálnych aktérov výskumu do strategickej, sieťovej štruktúry, so spoločnými inovačnými
prioritami.
Perspektíva. Centrum strategického výskumu a inovácii pre automobilový priemysel bude rozhodujúcim
reprezentantom národnej výskumnej siete v rokovaní s vládou SR o raste podpory financovania
materiálového, technologického a procesného výskumu pre potreby automobilového priemyslu. Zároveň
vytvorí podmienky pre rozvoj priemyselného aplikovaného výskumu a inovácií s orientáciou na
automobilový priemysel Slovenskej republiky a podporí rýchle uplatnenie výstupov výskumu a vývoja do
praxe.
Závery. Jaroslav Holeček zo ZAP SR, na záver zhodnotil, že prezentované výsledky dávajú
automobilovému priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá je priamo závislá od
zákonníka práce," doplnil Holeček. ,,Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky
pomôžu Zväzu automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k
ďalšiemu napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
js
Kto všetko u nás participuje
Podiel subdodávateľov automobiliek v SR podľa odvetví
Moduly, systémy a súčiastky 61%
Kovy a kovové výrobky 10%
Guma a plasty 4%
Pozemná doprava 2%
Elektrické stroje a prístroje 2%
Textílie 2%
Energie 1%
Ostatné 18%
Foto
Pozitívum, alebo riziko? Na Slovensku vyrábame najviac automobilov na obyvateľa na svete

Automobilový priemysel je zdrojom ďalšieho rastu: doc. Štefan Rehák, EUBA
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55. Plus
[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 28/12/2013; s.: 1; TITULNÁ STRANA; Redakcia]
Rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfovi Sivákovi bol udelený čestný titul doktor
honoris causa (Dr. h. c.) Ekonomickej univerzity v Krakove. Tá patrí medzi najvýznamnejšie
vzdelávacie inštitúcie v Poľsku. Ide už o druhé vysoké ocenenie rektora Ekonomickej univerzity v
Bratislave . Náš názor: Gratulujeme.
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