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1. V Bratislave sa uskutoční konferencia o integrovanom vyučovaní cudzieho
jazyka
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 01/12/2016; Učiteľské noviny; TASR]

2. V Bratislave sa koná konferencia o integrovanom vyučovaní jazykov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/12/2016; Školský servis; TASR]

3. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/12/2016; Slovensko; TASR]

4. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; dobrenoviny.sk; 01/12/2016; TASR]

5. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 01/12/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]

6. Dôstojní športoví vyslanci Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 02/12/2016; 279/2016; s.: 18; ZO SVETA, Z DOMOVA; JÁN
FELIX]

7. Štedrý plat 1 700 eur aj bez praxe a na Slovensku: Vieme, koho takto kráľovsky
odmenia!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 02/12/2016; Rady a tipy; fd]

8. Minister školstva sa stretol s úspešnými účastníkmi OH a PH v Riu
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 03/12/2016; Učiteľské noviny; SITA]

9. NA ŽENU sa nepozerám ako na auto
[Téma: Ekonomická univerzita; Báječná žena; 05/12/2016; 49/2016; s.: 22,23; BÁJEČNÝ MUŽ; ALENA
JURISOVÁ]

10. Svet im otvoril oči, dnes menia životy iným
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/12/2016; 280/2016; s.: 9; ekonomika; Lenka Buchláková]

11. Svet im otvoril oči, dnes menia životy iným
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 03/12/2016; Spravodajstvo; Lenka Buchláková]

12. Ekonomika: Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/12/2016; eTrend; Redakcia]

13. Štedrý plat 1 700 eur aj bez praxe a na Slovensku: Vieme, koho takto kráľovsky
odmenia!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 02/12/2016; Rady a tipy; fd]

14. Irán bude pre našich podnikateľov prínosom
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/12/2016; 234/2016; s.: 3; SPRAVODAJSTVO; ZM]

15. Irán bude pre našich podnikateľov prínosom
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 07/12/2016; Ekonomika; (zm)]

16. Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/12/2016; 49/2016; s.: 5; Barometer; Redakcia]

17. Budúcnosť U.S. Steelu v Košiciach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 08/12/2016; K veci; z domova; Miroslava Neira
Cuellar Hospodárová]

18. Ombudsmanka ocenila osobnosti, ktoré pomáhajú chrániť ľudské práva
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/12/2016; Z domova; SITA]

19. Znovu o ruskej hrozbe
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 07/12/2016; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

20. Stúpa cena ocele
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 12:00; 08/12/2016; Žurnál Rádia Regina; zo
zahraničia; Miroslava Neira Cuellar Hospodárová]

21. Vo svete stúpa spotreba ocele
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 08/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová]

22. Konečne poriadne FUSAKLE!
[Téma: Ekonomická univerzita; Break; 06/12/2016; 12/2016,01/2017; s.: 42,43,44; GEAR MESIACA;
Jana Homolová]

23. Ekonomika: Barometer

[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 12/12/2016; eTrend; Redakcia]

24. Ak sa ti niečo nepáči, nestačí len kritizovať. Pokús sa to zmeniť
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 15/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 28,29; Ekonomika, Knihožrút;
Michal Lehuta]

25. Nebojte sa, dobre bude
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 15/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 26,27; Ekonomika, Martin Filko;
Filip Obradovič]

26. Do práce sa teší
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 15/12/2016; 50/2016; s.: 28,29,30; ROZHOVOR; JULIÁNA
BIELIKOVÁ]

27. EU v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/12/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]

28. KRÁTKOZRAKÁ POLITIKA KYJEVA
[Téma: Ekonomická univerzita; Extra plus; 02/12/2016; 12/2016; s.: 28,29; V ZAHRANIČÍ; FRANTIŠEK
ŠKVRNDA]

29. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/12/2016; Školský servis; TASR]

30. PRIESKUM:Skoro polovica stredoškolákov sa chce prihlásiť na výšku v ČR
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/12/2016; Ekonomika; TASR]

31. Prihlášku na českú vysokú školu si chce dať skoro polovica stredoškolákov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 18/12/2016; Správy; TASR]

32. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 18/12/2016; Učiteľské noviny; TASR]

33. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/12/2016; Domáce; BRATISLAVA/TASR]

34. PRIESKUM:Skoro polovica stredoškolákov sa chce prihlásiť na výšku v ČR
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 18/12/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]

35. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; hlavnespravy.sk; 18/12/2016; Z domova; TASR/HSP/Foto:TASR/AP]

36. Martin Filko nastavil slovenskej ekonómii nemilosrdné zrkadlo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/12/2016; Fórum; Daniel Dujava]

37. 63 textov o Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 17/12/2016; 292/2016; s.: 14; SME Víkend; Daniel Dujava]

38. Dedina pri vode
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 18/12/2016; Noviny TV JOJ; z domova; Drahu Dobrovicsová]

39. Hodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 11:55; 18/12/2016; O 5 minút dvanásť; z domova; Martin
Strižinec]

40. Ivan Bzdúšek
[Téma: Ekonomická univerzita; Tovar a predaj; 14/12/2016; 11/2016,12/2016; s.: 24; LÍDER
BUDÚCNOSTI; redakcia]

41. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 23; VIANOČNÝ
ŠPECIÁL; JANA NÉMETHOVÁ]

42. Absolventi ktorých škôl sú slovenskými firmami najžiadanejší?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/12/2016; Profesia; Jana Véghová]

43. Potravinová spoločnosť sa zaradila medzi lídrov podnikania
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/12/2016; Tlačové správy; Redakcia]

44. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 21; VIANOČNÝ
ŠPECIÁL; JANA NÉMETHOVÁ]

45. Urban chce dostať lakros do povedomia, Púchly sa teší z prestupu do Dukly
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 38; ŠPORT;
redakcia]

46. Integračné centrum v R. Sobote pomohlo už stovkám ľudí

[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 20/12/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]

47. Integračné centrum v R. Sobote pomohlo už stovkám ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/12/2016; Regióny; TASR]

48. Novým riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti bude J. Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 21/12/2016; Ekonomika; TASR]

49. Novým šéfom diaľničiarov je Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 22/12/2016; 245/2016; s.: 3; spravodajstvo; Redakcia]

50. Minister Peter Plavčan s úspešnými športovcami z Ria
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 22/12/2016; 296/2016; s.: 21; PARALYMPIONIK; Redakcia]

51. Novým riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti bude J. Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 21/12/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]

52. Štátna NDS má tento rok štvrtého šéfa, Valenta vymení Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/12/2016; Slovensko; Marek Poracký]

53. NDS povedie nový riaditeľ. Minister dopravy verí v zdynamizovanie výstavby
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 21/12/2016; Správy Z domova; TASR]

54. Národnú diaľničnú spoločnosť povedie ekonóm Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/12/2016; Spravodajstvo; SITA]

55. Novým šéfom Národnej diaľničnej je človek z Transpetrolu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 21/12/2016; eTREND/firmy; SITA]

56. Národná diaľničná spoločnosť má nového generálneho riaditeľa
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/12/2016; Ekonomika; SITA]

57. Národnú diaľničnú spoločnosť povedie Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; financeportal.eu; 21/12/2016; Zo sveta; WebNoviny.sk, SITA]

58. Škodlivé uplatňovanie dvojakého metra
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 21/12/2016; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

59. Konkurz na riaditeľa Národnej diaľničnej dopadol, ako sa čakalo – zvíťazil
človek z Transpetrolu
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 21/12/2016; Ekonomika Slovensko; Daniela Krajanová]

60. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 20/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 5; NAŠINCI V
CUDZINE; JANA NÉMETHOVÁ]

61. Robme to, na čo sme boli vymyslení
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 22/12/2016; 245/2016; s.: 25; HN FOKUS; Ján Karásek]

62. Nemáme univerzálne poučky na šťastie
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 22/12/2016; 296/2016; s.: 16,17; PARALYMPIONIK; Redakcia]

63. Oslava Silvestra v Bratislave: Všetko odštartujú bežci
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 21/12/2016; Správy; TASR]

64. Integračné centrum v Rimavskej Sobote pomohlo už stovkám ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; dobrenoviny.sk; 21/12/2016; TASR]

65. Medzi najväčšie problémy v regióne patria alkoholizmus, nadmerné fajčenie a
gamblerstvo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/12/2016; Spravodajstvo; TASR]

66. Organizátorka svadieb, Tatiana Stempelová
[Téma: Ekonomická univerzita; evita.hnonline.sk; 21/12/2016; Životný štýl; magazín Evita]

67. Minister dopravy vymenoval za šéfa NDS Jána Ďurišina
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 22/12/2016; openiazoch.zoznam.sk; SITA]

68. Minister Érsek vymenoval nového šéfa diaľničiarov: Už štvrtý v priebehu roka!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 22/12/2016; Domáce; SITA]

69. Takto slávime Vianoce my
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 23/12/2016; 297/2016; s.: 8b; BRATISLAVA; Paula
Kentošová]

70. Bratislava, Slovensko: Slovenské vs. zahraničné Vianoce
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 25/12/2016; Noviny TV JOJ; z domova; Barbora Jánošová]

71. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj maltský Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/12/2016; Spoločnosť; Redakcia]

72. Ako budú tráviť sviatky športové osobnosti z regiónu?
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/12/2016; Šport; Stanislav Cibulka]

73. Zahraniční študenti, ktorí na sviatky zostávajú na Slovensku: Typické Vianoce?
Chlieb s mincou a pivo v ruke!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 24/12/2016; Tip od Vás; Paula Kentošová, NOVÝ ČAS]

74. Košický U.S. Steel vytvára zisk
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 23/12/2016; Správy RTVS; z domova; Anton Gbúr]

75. Predaj U.S. Steelu je údajne na spadnutie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 17:00; 23/12/2016; Žurnál Rádia Regina; z domova;
Anton Gbur]

76. V Nemecku vyvolal rozruch projekt - Prenajmi si Žida
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 28/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tibor Macák]

77. EXKURZIA AKO KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI
KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 06/12/2016; 12/2016; s.: 41,42; EXKURZIA AKO
KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA; Redakcia]

78. Podľa analytikov je predaj U.S. Steel na spadnutie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 28/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Anton Gbur]

79. Vidím príležitosť tam, kde iní riziko
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/12/2016; 250/2016; s.: 6,7,8,9,10; HN magazín; Alžbeta
Pňačeková]

80. V Bratislave oslávi Silvestra viac ako 700 bežcov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/12/2016; Bratislava; TASR]

81. Obľúbený Silvestrovský beh sa blíži, ešte stále sa môžete prihlásiť
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 29/12/2016; Šport; Redakcia]

82. Svet podľa Martina Filka
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/12/2016; 301/2016; s.: 2; Nekrológy 2016; Katarína Ragačová]

83. Silvestrovský beh a plávanie
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 29/12/2016; Správy RTVS; z domova; Filip
Szórád]

84. Pred svadbou ma varovala, že nevarí
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/12/2016; 250/2016; s.: 12,13; HN magazín; Iveta Grznárová]

85. Slovensko je našou bránou na východ
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/12/2016; 250/2016; s.: 7; PUBLICISTIKA; Pavel Novotný]

86. Slovensko je našou bránou na východ
[Téma: Ekonomická univerzita; dennik.hnonline.sk; 30/12/2016; Ekonomika a firmy; Pavel Novotný]

1. V Bratislave sa uskutoční konferencia o integrovanom vyučovaní cudzieho
jazyka
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 01/12/2016; Učiteľské noviny; TASR]
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa vo štvrtok 1. decembra uskutoční medzinárodná vedecká
konferencia s názvom Nové perspektívy v CLILe. Hlavným prednášateľom bude spoluautor významnej
publikácie Putting CLIL into Practice a hosť vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball. Podujatie sa
začína o 9.00 h.
BRATISLAVA - "Súčasťou konferencie budú odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov,
učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl, zástupcov z radov rodičov a
všetkých, ktorí majú záujem na skvalitňovaní a modernizácii súčasného slovenského školstva," uviedol
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). CLIL je integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných
predmetov. Znamená to, že vyučovacie hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov sú v cudzom jazyku.
ŠPÚ začal pred deviatimi rokmi experimentálne overovať metodický prístup CLIL v základných školách
na Slovensku. Doteraz sa podarilo overiť tento prístup v dvadsiatich školách na prvom stupni.
Momentálne sa overuje CLIL na druhom stupni v 14 základných školách.
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2. V Bratislave sa koná konferencia o integrovanom vyučovaní jazykov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/12/2016; Školský servis; TASR]
Hlavným prednášateľom je spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice a hosť
vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball.
Bratislava 1. december (TASR) - Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa vo štvrtok 1. decembra
uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Nové perspektívy v CLILe. Hlavným
prednášateľom bude spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice a hosť vydavateľstva
Oxford University Press Phil Ball. Podujatie sa začína o 9.00 h.
"Súčasťou konferencie budú odborné metodické workshopy, určené pre riaditeľov, učiteľov základných
škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl, zástupcov z radov rodičov a všetkých, ktorí majú záujem
na skvalitňovaní a modernizácii súčasného slovenského školstva," uviedol Štátny pedagogický ústav
(ŠPÚ). CLIL je integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. Znamená to, že
vyučovacie hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov sú v cudzom jazyku.
ŠPÚ začal pred deviatimi rokmi experimentálne overovať metodický prístup CLIL v základných školách
na Slovensku. Doteraz sa podarilo overiť tento prístup v dvadsiatich školách na prvom stupni.
Momentálne sa overuje CLIL na druhom stupni v 14 základných školách.
-END
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3. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 01/12/2016; Slovensko; TASR]
Pamätné mince dostali aj predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, nový prezident
Slovenského olympijského výboru Anton Siekel a čestný prezident SOV František Chmelár.
Na snímke zľava čestný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a prezident SOV Anton Siekel o oceneniami počas
stretnutia so športovcami, ktorí reprezentovali Slovensko na tohtoročných olympijských a
paralympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro vo štvrtok 1. decembra 2016 v Bratislave. Foto:
TASR - Jakub Kotian
Bratislava 1. decembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil
pamätnými mincami na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave športovcov, ktorí reprezentovali
Slovensko na OH a PH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.
"Na týchto mladých ľuďoch obdivujem hlavne vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť tvrdo na sebe
pracovať. Dosiahli mimoriadny úspech, pretože už len dostať sa na olympiádu je snom každého
športovca. Ak spočítame všetky medaily na olympiáde a paralympiáde, tak patríme medzi veľmi úspešné
štáty. Preto som sa im chcel poďakovať," povedal Plavčan na stretnutí s reprezentantmi.
Medzi ocenenými nechýbal ani držiteľ dvoch zlatých a jedného strieborného kovu z PH 2016 cyklista
Jozef Metelka: "Verím, že to nie je len o paralympiáde a olympiáde. Šport pokračuje ďalej. Myslím si, že
športom sa dá zjednocovať ľudí a zbližovať celé národy. Dúfam, že na Slovensku sa urobí všetko preto,
aby šport rástol a obrovský talent nezanikal. Veľmi si to vážim, ale dúfam, že budeme pokračovať v
úspešnej spolupráci."
Rôzne ocenenia po ukončení olympiády tešia aj triatlonistu Richarda Vargu, na trati v Riu skončil na 11.
mieste: "Ja som rád, že som od ministerstva a spoločnosti takéto ocenenie dostal. Som za to vďačný.
Myslím si, že im páči naše reprezentovanie a je to také zadosťučinenie za našu prácu."
Pamätné mince dostali aj predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, nový
prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a čestný prezident SOV František
Chmelár.
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4. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; dobrenoviny.sk; 01/12/2016; TASR]

Pamätné mince dostali aj predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, nový prezident
Slovenského olympijského výboru Anton Siekel a čestný prezident SOV František Chmelár.
Na snímke zľava čestný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a prezident SOV Anton Siekel o oceneniami počas
stretnutia so športovcami, ktorí reprezentovali Slovensko na tohtoročných olympijských a
paralympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro vo štvrtok 1. decembra 2016 v Bratislave. — Foto:
TASR - Jakub Kotian
Bratislava 1. decembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil
pamätnými mincami na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave športovcov, ktorí reprezentovali
Slovensko na OH a PH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.
"Na týchto mladých ľuďoch obdivujem hlavne vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť tvrdo na sebe
pracovať. Dosiahli mimoriadny úspech, pretože už len dostať sa na olympiádu je snom každého
športovca. Ak spočítame všetky medaily na olympiáde a paralympiáde, tak patríme medzi veľmi úspešné
štáty. Preto som sa im chcel poďakovať," povedal Plavčan na stretnutí s reprezentantmi.
Medzi ocenenými nechýbal ani držiteľ dvoch zlatých a jedného strieborného kovu z PH 2016 cyklista
Jozef Metelka: "Verím, že to nie je len o paralympiáde a olympiáde. Šport pokračuje ďalej. Myslím si, že
športom sa dá zjednocovať ľudí a zbližovať celé národy. Dúfam, že na Slovensku sa urobí všetko preto,
aby šport rástol a obrovský talent nezanikal. Veľmi si to vážim, ale dúfam, že budeme pokračovať v
úspešnej spolupráci."
Rôzne ocenenia po ukončení olympiády tešia aj triatlonistu Richarda Vargu, na trati v Riu skončil na 11.
mieste: "Ja som rád, že som od ministerstva a spoločnosti takéto ocenenie dostal. Som za to vďačný.
Myslím si, že im páči naše reprezentovanie a je to také zadosťučinenie za našu prácu."
Pamätné mince dostali aj predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, nový
prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a čestný prezident SOV František
Chmelár.
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5. Minister Plavčan ocenil slovenských reprezentantov z OH a PH 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 01/12/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]
Na snímke zľava čestný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a prezident SOV Anton Siekel o oceneniami počas
stretnutia so športovcami, ktorí ...
Bratislava 1. decembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil
pamätnými mincami na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave športovcov, ktorí reprezentovali
Slovensko na OH a PH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.
"Na týchto mladých ľuďoch obdivujem hlavne vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť tvrdo na sebe
pracovať. Dosiahli mimoriadny úspech, pretože už len dostať sa na olympiádu je snom každého
športovca. Ak spočítame všetky medaily na olympiáde a paralympiáde, tak patríme medzi veľmi úspešné
štáty. Preto som sa im chcel poďakovať," povedal Plavčan na stretnutí s reprezentantmi.
Medzi ocenenými nechýbal ani držiteľ dvoch zlatých a jedného strieborného kovu z PH 2016 cyklista
Jozef Metelka: "Verím, že to nie je len o paralympiáde a olympiáde. Šport pokračuje ďalej. Myslím si, že
športom sa dá zjednocovať ľudí a zbližovať celé národy. Dúfam, že na Slovensku sa urobí všetko preto,
aby šport rástol a obrovský talent nezanikal. Veľmi si to vážim, ale dúfam, že budeme pokračovať v
úspešnej spolupráci."
Rôzne ocenenia po ukončení olympiády tešia aj triatlonistu Richarda Vargu, na trati v Riu skončil na 11.
mieste: "Ja som rád, že som od ministerstva a spoločnosti takéto ocenenie dostal. Som za to vďačný.
Myslím si, že im páči naše reprezentovanie a je to také zadosťučinenie za našu prácu."
Pamätné mince dostali aj predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, nový
prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a čestný prezident SOV František
Chmelár.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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6. Dôstojní športoví vyslanci Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 02/12/2016; 279/2016; s.: 18; ZO SVETA, Z DOMOVA; JÁN
FELIX]
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa vo štvrtok v Aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave stretol s úspešnými slovenskými olympionikmi a paralympionikmi, ktorým chcel
poďakovať za úspešnú reprezentáciu v zahraničí. Ako uviedol vo svojom príhovore, slovenskí športovci,
ktorí štartovali na OH a PH v Brazílii, boli vďaka svojim výsledkom veľmi dôstojnými vyslancami
Slovenska na najvýznamnejšom svetovom športovom podujatí. Svojimi výsledkami zviditeľnili vo svete
Slovensko a slovenský šport ako málokto. "Mal som tú česť, že som mohol mnoho vašich výkonov
sledovať naživo. Boli to pre mňa naozaj neopakovateľné a krásne momenty," zdôraznil rezortný šéf ešte
pred tým, ako prítomným športovcom, trénerom a členom realizačných tímov odovzdal pamätné medaily
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. "Toto stretnutie sme urobili pre to, aby som
vám mohol poďakovať nie iba za olympiádu a paralympijské hry, na ktorých ste boli úspešní, ale aj za
celú vašu prípravu, za celý olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil vašou vydarenou prezentáciou v Riu",
vysvetlil minister školstva Peter Plavčan. "Z tohto stretnutia si odnášam veľmi príjemný pocit, pretože
stretnutie s pánom ministrom bolo také srdečné, neformálne a podľa môjho dojmu aj také menej
oficiálne. Cením si, že pán minister s nami zostal aj po oficiálnom programe", priznala Veronika
Vadovičová, ktorá si zo streleckých súťaží z PH 2016 v Riu de Janeiro priniesla dve zlaté a jednu
striebornú medailu. Na stretnutí sa zúčastnili aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton
Siekel, čestný prezident SOV František Chmelár, prezident Slovenského paralympijského výboru Ján
Riapoš, generálny sekretár SPV Samuel Roško a niektorí poslanci NR SR.
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7. Štedrý plat 1 700 eur aj bez praxe a na Slovensku: Vieme, koho takto kráľovsky
odmenia!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 02/12/2016; Rady a tipy; fd]
Hoci bol vlani priemerný zárobok Slovákov 883 eur, niektorým dajú zamestnávatelia hneď aj
dvojnásobok. A to aj keď sú úplne bez praxe.
Najlepšie zárobky po škole majú jednoznačne informatici.
Autor - TASR
Ktoré školy musíte vyštudovať, aby sa o vás zamestnávatelia pobili? Podľa portálu lepsieskoly.sk majú
vyhraté informatici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Po vyštudovaní Fakulty informatiky a informačných technológií je ich nástupný plat v priemere 1714 eur!
O miesto sa navyše vôbec báť nemusia. Zo štatistík vyplýva, že ho majú isté už 36 dní pred skončením
školy.
Kompletný rebríček zárobkov absolventov si pozrite >>TU <<
Druhými najlepšie zarábajúcimi sú absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky. Po päťročnom štúdiu
sa môžu tešiť na plat 1511 eur. Informatiku sa oplatí študovať aj na Univerzite Komenského v Bratislave.
Priemerný plat po skončení tejto vysokej školy je 1422 eur.
Dobre platia aj manažérov a ekonómov
Po informatikoch, zarábajú najlepšie vyštudovaní manažéri. Ak dokončia Fakultu managementu na
Univerzite Komenského, ich výplata bude 1361 eur. Závidieť im nemusia ani absolventi bratislavskej
Ekonomickej univerzity s platom 1327 eur.
Na opačnom konci sú absolventi teologických fakúlt. Po skončení Reformovanej teologickej fakulty na
Univerzite J. Selyeho si musia vystačiť so zárobkom 384 eur.
Univerzita Fakulta Zárobok
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií 1714 eur
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 1511 eur
3. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1422 eur

4. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 1361 eur
5. Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné 1327 eur
6. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 1322 eur
7. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta 1300 eur
8. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 1286 eur
9. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 1267 eur
10. Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta; Martin 1207 eur
...
119. Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 434 eur
120. Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta 384 eur
Autor - fd
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8. Minister školstva sa stretol s úspešnými účastníkmi OH a PH v Riu
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 03/12/2016; Učiteľské noviny; SITA]
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa vo štvrtok v Aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave stretol s úspešnými slovenskými olympionikmi a paralympionikmi, ktorým chcel
poďakovať za úspešnú reprezentáciu v zahraničí.
BRATISLAVA - Ako uviedol vo svojom príhovore, slovenskí športovci, ktorí štartovali na OH a PH v
Brazílii, boli vďaka svojim výsledkom veľmi dôstojnými vyslancami Slovenska na najvýznamnejšom
svetovom športovom podujatí. Svojimi výsledkami zviditeľnili vo svete Slovensko a slovenský šport ako
málokto.
"Mal som tú česť, že som mohol mnoho vašich výkonov sledovať naživo. Boli to pre mňa naozaj
neopakovateľné a krásne momenty," zdôraznil rezortný šéf ešte pred tým, ako prítomným športovcom,
trénerom a členom realizačných tímov odovzdal pamätné medaily za úspešnú reprezentáciu Slovenskej
republiky v zahraničí.
"Toto stretnutie sme urobili pre to, aby som vám mohol poďakovať nie iba za olympiádu a paralympijské
hry, na ktorých ste boli úspešní, ale aj za celú vašu prípravu, za celý olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil
vašou vydarenou prezentáciou v Riu. Okrem týchto ďakovných slov vám chcem odovzdať pamätné
medaily ministra, ktoré vám budú pripomínať vaše úspešné účinkovanie v Brazílii," vysvetlil minister
školstva Peter Plavčan dôvod štvrtkového stretnutia na akademickej pôde Ekonomickej univerzity.
Na snímke ocenenia, ktore odovzdal minister školstva Peter Plavčan športovcom, ktorí reprezentovali
Slovensko na tohtoročných olympijských a paralympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro vo štvrtok
1. decembra 2016 v Bratislave. Zdroj - TASR/Jakub Kotian
Reakcie športovcov
"Aj táto akcia a ocenenie, ktoré sme prevzali z rúk pána ministra školstva, svedčí o tom, že naše
úspechy, ktoré sme dosiahli v Riu, ešte stále majú v našej spoločnosti veľký ohlas. My s Petrom a
Jurajom si vážime každé ocenenie, ktoré sa nám za víťazstvo na olympiáde doteraz dostalo. Vôbec ich
neporovnávame, ktoré je väčšie a ktoré menšie. Všetky si vážime rovnako. Veď sú uznaním za našu
prácu, ktorú sme pred Riom a v Riu odviedli," povedal na margo čerstvého vyznamenania člen zlatej
vodnoslalomárskej deblovky Ladislav Škantár.
Jana Dukátová ocenila najmä to, že po určitom čase sa slovenskí olympionici a paralympionici mohli
stretnúť na jednom mieste. "Počas olympiády na to nebol čas, lebo sme súťažili na rozličných miestach.
O to je cennejšia dnešná možnosť," zdôraznila štvrtá kajakárka z OH 2016. Akcia sa páčila aj majiteľovi
troch paralympijských medailí z Ria - paracyklistovi Jozefovi Metelkovi. "Je to pekná akcia. Som rád, že
pán minister na naše výsledky takto reagoval. Podobné akcie sa robia všade na svete. Všade si vážia
športovcov, ktorí robia svojej krajine dobré meno. Samozrejme, že vo chvíli, keď som stál na pódiu, som
si spomenul aj na niektoré krásne okamihy z paralympiády v Riu. To predsa bez toho nemôže byť. Tie
spomienky sú stále živé. A takéto prijemné udalosti sú vhodnou chvíľou, keď si na ne človek spomenie
keď sa mu v mysli opäť vynoria," povedal pri agentúru SITA Jozef Metelka, víťaz PH 2016 v stíhacích
pretekoch, ktorý okrem dráhy dominoval aj v časovke jednotlivcov na ceste a druhý skončil v pevnom
kilometri.
"Je pekné, keď si pán minister takto na nás spomenie aj po olympiáde. Veľmi si toto ocenenie vážime.
Dnes som tu z celej lode sám, lebo Denis Myšák a Juraj Tarr sú momentálne v Amerike a Erik Vlček
zostal doma pri rodine. Ja to mám zo Šamorína do Bratislavy najbližšie, ráno som odtrénoval svoju

dennú dávku a teraz som tu. Príprava beží podľa plánu. Dnes to vyšlo na mňa, ale pri najbližšej
príležitosti sa s chalanmi o dojmy z tejto milej akcie podelím. Nebojte sa, určite nebudú o ne ukrátení.
Porozprávam im, ako tu bolo," verejne sľúbil Tibor Linka.
"Z tohto stretnutia si odnášam veľmi príjemný pocit, pretože stretnutie s pánom ministrom bolo také
srdečné, neformálne a podľa môjho dojmu aj také menej oficiálne. Cením si, že pán minister s nami
zostal aj po oficiálnom programe. Rada som sa s ním porozprávala," priznala Veronika Vadovičová,
ktorá si zo streleckých súťaží z PH 2016 v Riu de Janeiro priniesla dve zlaté a jednu striebornú medailu.
Na snímke zľava čestný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, minister
školstva Peter Plavčan a prezident SOV Anton Siekel počas ocenenia športovcov. Zdroj - TASR/Jakub
Kotian
Najpamätnejší okamih
"Najpamätnejší okamih z návštevy olympijského a paralympijského Ria, ktorý sa mi hlboko vryl do
pamäte, sa spája s vystúpením našich boccistov. So slzami v očiach som sledoval výkon Samka
Andrejčíka, ktorý na paralympiáde získal zlatú a striebornú medailu. To bol fakt silný emočný zážitok. Na
ten si budem veľmi dlho pamätať," povedal Peter Plavčan na margo pamätných slovenských vystúpení
pod sochou Krista Spasiteľa.
Na stretnutí sa zúčastnili aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel, čestný prezident
SOV František Chmelár, prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, generálny
sekretár SPV Samuel Roško a niektorí poslanci NR SR.
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9. NA ŽENU sa nepozerám ako na auto
[Téma: Ekonomická univerzita; Báječná žena; 05/12/2016; 49/2016; s.: 22,23; BÁJEČNÝ MUŽ; ALENA
JURISOVÁ]
HUDOBNÍK TOMÁŠ BEZDEDA
Ku gitare ho priviedol otec. Vďaka speváckej súťaži SuperStar sa z nesmelého chlapca TOMÁŠA
BEZDEDU (30) stal sebavedomý mladý muž. Prečo nemá priateľku?
Rodený Žilinčan, ktorý má brata mladšieho o štyri roky, priznáva, že hoci ho ľudia vnímajú skôr ako
introverta, v detstve bol poriadny nezbedník. ,,S bratom sme si stále robili zle. Niekedy som dostal po
zadku aj za neho. Rodičia boli na nás prísni, ale možno aj vďaka tomu som tam, kde som. Z hľadiska
výchovy je niekedy lepšie pristrihnúť deťom krídla."
PRIHLÁSIL MA SPOLUŽIAK
Tomášovi rodičia už viac ako dvadsať rokov podnikajú, umelecké gény však zrejme zdedil po otcovi. Ten
syna priviedol ku gitare. ,,Raz ju dostal od mamy k narodeninám. Pekne spieva, ale preto, že si hlas
netrénuje, nemá ho silný," vysvetľuje Tomáš, ktorého na konci strednej školy prihlásil do prvého ročníka
šou SuperStar spolužiak. Keď mu volali z produkcie, myslel si, že si niekto z neho robí žarty a mesiac
rozmýšľal o tom, kto si z neho vystrelil. Dodnes však za to spolužiakovi ďakuje. Sám by sa neprihlásil a
viac-menej by hral len pre svoju radosť.
,,Začínal som s country pesničkami, na strednej škole sme mali kapelu. Hrával som a spieval na
školských či súkromných akciách. Nenapadlo mi však, že by som s tým mohol ísť ďalej," spomína
Tomáš. Vraj ani nevie, ako sa dostal do semifinále a skončil tretí - no zároveň bol najúspešnejším
mužským interpretom. Po súťaži nahral tri albumy, nedávno mu vyšiel nový singel v angličtine.
,,Mám rád tvorivosť, chcem prísť s niečím novým. Veď čo si budú dnešní dvadsiatnici spievať, keď budú
mať šesťdesiat?" pýta sa s úsmevom. S kolegami zo SuperStar sa veľmi nekontaktuje, až na Katku
Koščovú, Mira Jaroša či Roba Miklu.
NIKDY SOM NEMAL ŤAHÁK
Tomáš skončil strednú poľnohospodársku školu, hoci uvažoval aj o konzervatóriu. Mrzí ho, že v tých
časoch neskúsil vybrať sa umeleckým smerom, no školu si pochvaľuje. ,,Bavili ma základy účtovníctva aj
manažmentu. Neskôr som sa preto rozhodol študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave,"
vysvetľuje. Priznáva, že ho v určitom smere inšpirovala aj jeho vtedajšia partnerka Adela Banášová,
ktorá chodila na vysokú školu a písala diplomovú prácu. No to, že by študoval po známosti alebo

využíval, že je mediálne známa osoba, razantne odmieta. Neraz to bolo skôr na škodu.
,,Nikdy som nemal ťahák, pretože by som sa hanbil, že Bezdeda sa nepripravil. Dokonca som opakoval
tretí ročník, lebo som nespravil jednu skúšku," hovorí a úprimne dodáva, že mediálny rozruch okolo neho
po speváckej súťaži bol šok. Chvíľu trvalo, kým si naň zvykol. Zároveň si uvedomuje, že vďaka tomu
nabral odvahu vystúpiť z davu a získal sebavedomie.
NECHCEM BYŤ ,,LEN" CELEBRITOU
Hoci spevák žil istý čas v Bratislave, ostal verný rodnej Žiline. ,,Každú chvíľu sa ma niekto pýta, ako
chcem preraziť, keď nie som v hlavnom meste a každý deň na očiach. Ale ja radšej pôjdem ťažšou
cestou, nepotrebujem sa ukazovať na večierkoch a byť pravidelne v novinách," vraví Tomáš.
Hodnotnejšie je pre neho tvoriť pesničky, na ktoré sa budú ľuďom viazať spomienky, ak svojimi
skladbami urobí niekomu radosť. Nechce byť celebritou, o ktorej sa bude písať len v tom zmysle, aké
ponožky má na sebe alebo s kým ju odfotili. ,,Jasné, nech ľudia občas vedia, čo mám nové, a možno sa
popri tom dozvedia aj veci, ktoré ich nezaujímajú. Napríklad, či sa idem ženiť," smeje sa Tomáš.
OD HLADU BY SOM NEUMREL
Býva v rodičovskom dome, ale rád by sa osamostatnil. Nie je v tom žiadna žena - spevák je momentálne
bez priateľky. ,,Mal som šťastie, že som spoznal veľa žien a odhalil ich myšlienkové pochody. Ale
nezaľúbil som sa. Na ženu sa nepozerám ako na auto, ktoré si chcem kúpiť. Mali by sme mať spoločné
hodnoty, mať sa o čom porozprávať," podotýka a dodáva, že občas má pocit, že čím viac sa snaží, tým
menej mu vzťahy vychádzajú. Od hladu by vraj neumrel, aj keby žil sám. Smeje sa, že zvládne vajcia na
rôzne spôsoby, ale v zdokonaľovaní svojho kuchárskeho umenia trochu zlenivel. Sľubuje však, že keď
bude treba, naučí sa variť.
Aké predstavy má hudobník o svojej potenciálnej partnerke? Nepáči sa mu, keď žena fajčí. ,,Imponuje
mi, ak má žena v sebe kus ľudskosti, nemyslí len na seba a nedokáže ju rozhodiť hocijaká maličkosť.
Niečím ma musí skrátka zaujať. A verím, že tá pravá raz príde," hovorí Tomáš Bezdeda.
---TOMÁŠ BEZDEDA Vizitka
OSOBNÉ
Vek: 30
Bydlisko: Žilina
Stav: nezadaný
KDE HO MÔŽETE VIDIEŤ:
Od svojich osemnástich rokov a od účasti v šou SuperStar sa Tomáš Bezdeda profesionálne venuje
predovšetkým hudbe. Moderoval televíznu hitparádu, tancoval v Let's Dance a hlavne vystupuje na
rôznych podujatiach. ,,Práce a akcií mám veľa, nie všetky sú však verejné," vraví spevák. Okrem toho
má s kolegom spoločnosť, ktorá sa venuje poskytovaniu svetelnej a zvukovej techniky na kultúrne a
spoločenské podujatia.
foto:
Ide mu to aj na futbalovom trávniku, nielen na pódiu.
Tomáš sa tigrov nebojí.
Tomáša k hudbe priviedol otec.
ALENA JURISOVÁ, foto MIRO GASIDLO - MUFUZA, MAREK KOCAN, profimedia.sk, archív T. B.
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10. Svet im otvoril oči, dnes menia životy iným
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/12/2016; 280/2016; s.: 9; ekonomika; Lenka Buchláková]

Lenka Buchláková © Bratislava
Vystúpiť zo zóny komfortu, kde sa človek cíti dobre a pohodlne, odsťahovať sa do neznámej krajiny a
začať od nuly, je veľké životné rozhodnutie. K radikálnej zmene životného štýlu sa často uchyľujú mladí
ľudia, ktorí majú stále chuť vyskúšať niečo nové. Obdobne to bolo aj v prípade Nory Beňakovej, ktorá
pred dvadsiatimi rokmi, ako čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odišla na päť
mesiacov pracovať do Indie. Nastúpila tam do firmy, ktorá predávala chemické výrobky.
"Ísť absolvovať prax do rozvojovej krajiny bolo moje rozhodnutie, aj keď v 90. rokoch sa väčšina
študentov snažila dostať do firiem v západnej Európe alebo USA. V rámci samotného pobytu v Indii bola
pre mňa asi dôležitejšie spoznávať krajinu ako takú, iné kultúrne prostredie a spoznať sa najmä s ľuďmi,
ktorí tu žijú, ako prax samotná," hovorí Beňaková. Prax spočívala viac v spoznávaní fungovania firmy
samotnej a účasti na obchodných rokovaniach, ktoré často prebiehali na trhu, a to doslova. "Mala som
možnosť spoznať aspekty života v rozvojovej krajine, pochopiť príčiny chudoby, nerovnosti a nedostatku
príležitostí, najmä nerovné postavenie žien a dievčat," doplnila Beňáková. To si odniesla aj do svojho
budúceho profesijného života, keďže sa hneď po návrate zamestnala v neziskovom sektore a od roku
2002 pracovala ako riaditeľka v humanitárnej organizácii Človek v ohrození, ktorá pomáha v prípade
prírodných katastrof či vojnových konfliktov, ale aj pri vzdelávaní žien a vytváraní zdrojov obživy pre
obyvateľov chudobných krajín v Afrike a Ázii. Osobne navštívila a pomohla pripravovať projekty pomoci
v krajinách, ako je Keňa, Južný Sudán, Afganistan, Pakistan, Srí Lanka, Indonézia či Libanon.
Rešpektovať odlišnosti
Cestovanie a spoznávanie nových kultúr dáva nielen mladým ľuďom možnosť pochopiť odlišnosti medzi
ľuďmi a prijať ich takých, akí sú. Takúto možnosť ponúka aj nezisková organizácia Aiesec, ktorá je
spravovaná študentmi či nedávnymi absolventmi vysokých škôl. Cez ňu môžu mladí absolvovať stáže v
zahraničí alebo sa dať na dobrovoľníctvo. Aiesec pôsobí v 126 krajinách sveta vrátane Slovenska. Má
70–tisíc aktívnych členov vo viac ako 2,4 tisíca univerzitách. "Aiesec rozvíja líderský potenciál mladých
ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s
partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou
mladých talentov," vysvetlila Katarína Kubáňová, marketingová manažérka Aiesec na Slovensku. Tento
rok organizácia oslavuje už 50 rokov pôsobenia v krajine. Nora Beňaková sa do Indie dostala práve cez
Aiesec, rovnako tak využil možnosť vycestovať do zahraničia cez túto organizáciu aj Braňo Jakabovič.
Ten v roku 1999 absolvoval 7–mesačnú prax v mexickom meste Guadalajara vo firme, ktorá vyrábala
cukrovinky pre globálny trh. V Aiesec pôsobil pred 18 rokmi ako prezident.
"Vďaka tejto skúsenosti som sa naučil rešpektovať rozdielnosti iných ľudí a kultúr. Pred ich hodnotením
sa im snažím porozumieť a s omnoho väčším úspechom získať ich dôveru. To sa pre mňa stalo
kľúčovou nutnosťou v kariére konzultanta pri práci s mnohými rôznorodými klientmi v rôznych krajinách,
ako aj v dnešnej snahe rozvíjať neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží viesť tím ľudí z rôzneho
prostredia," skonštatoval Jakabovič. Prvé tri mesiace v Latinskej Amerike bol veľmi frustrovaný. "Bol som
frustrovaný z toho, že pracujem v prostredí, kde čas a termíny nič neznamenajú, ľudia sa hodnotia podľa
vzťahu, nie výkonu, na sľuby sa nedá spoľahnúť. Po troch mesiacoch som však pochopil, že problémom
je moje premýšľanie a hodnotenie všetkých okolo podľa mojich hodnôt a postojov. Postupne som sa zžil
s ich kultúrou, začal som vnímať jej pozitívne stránky, ako je pozitívny prístup k hľadaniu riešenia,
pomoc i neznámemu človeku, dôraz na harmóniu, radosť zo života, a naučil som sa tieto vlastnosti
oceniť a dokonca využívať. Tým sa zvýšila i moja produktivita. Po návrate na Slovensko mi pár mesiacov
trvalo zvládnuť reintegračný šok v kultúre, ktorá vtedy ani nevedela, čo je prozákaznícky prístup," dodal
Jakabovič.
Zážitky na celý život
Pracovné skúsenosti zo zahraničia pomohli zmeniť úplne optiku, akou sa dovtedy pozerala na svet, aj
mladej študentke Soni Poprockej. Tá v roku 2001 odcestovala na Srí Lanku pracovať do firmy, ktorá
pôsobila v cestovnom ruchu. "V tom čase bola na Srí Lanke občianska vojna, takže väčšinu času som
tam bola jediná ako stážistka. Skúsenosť bola pre mňa nezabudnuteľná, doteraz mi zostali kamarátstva,
ktoré tam vznikli. Okrem toho, že som bola reálne prvýkrát sama odkázaná len a len na seba v úplne
cudzom, neznámom svete, som spoznala nádhernú krajinu so silnou históriou, s prekrásnou prírodou a
úžasných ľudí. Zažila som úplnú chudobu a zároveň šťastie a radosť z toho, že žijem a môžem tu byť, tu
na zemi. Ten pokoj a dôveru, že všetko je tak, ako má byť. A je len na každom z nás, ako využijeme svoj
talent a urobíme niečo zmysluplné v našich životoch," spomína Soňa Poprocká. Zažila tam hrdosť
domácich na svoju krajinu, ale aj to, že ju v nákupných centrách prehľadávali policajti kvôli vojne.
Ochutnávala tam jedlo, o ktorom na Slovensku ani len netušila, že existuje. Po návrate pracovala v
oddelení ľudských zdrojov pre jedného zo slovenských mobilných operátorov, neskôr sa zamestnala ako
učiteľka na základnej škole, kde pôsobí dodnes.
Obdobnú stáž v zahraničí odporúča všetkým mladým ľuďom, ktorí si v živote hľadajú svoje miesto. "Do

života mi to dalo najmä obrovskú radosť zo života, poznanie seba a toho, čo je pre mňa v živote dôležité.
Potvrdilo mi to citát z nášho maturitného oznámenia – Nevyhýbaj sa veciam, ktorých sa bojíš, lebo sa
budeš báť stále. Tak sa nebojím. Pracovne mi to dalo veľkú dôveru ísť za tým, čo je správne a má
zmysel. Spolupracovať s ľuďmi z rôznych kútov sveta, rozumieť trošku tomu, ako sa na nás môžu
pozerať. Bola som veľmi hrdá na seba, ako som to cele zvládla a aj na svoju prácu a výsledky,"
skomentovala Poprocká.
Zuzana Maderová, ktorá pôsobila v Aiesec tri a pol roka, pripomína, že mladí by nemali sedieť doma, ale
aj bez vidiny finančného prospechu by mali stále na sebe pracovať. "Vyskúšala som si manažérske
pozície, viedla som aj lokálnu pobočku Aiesec v Bratislave, o rok na tu celú organizáciu na Slovensku.
Viesť 300 dobrovoľníkov, ktorých motivujete zmyslom práce a nie finančnou odmenou, je skvelá škola,"
uviedla Maderová. Aiesec ako prvá nezisková organizácia podpísala spoluprácu s Organizáciou
Spojených národov pri príležitosti vytvorenia agendy 2030 o naplnení Globálnych cieľov (Global Goals) a
začala prispôsobovať svoje aktivity, aby pomáhali naplniť 17 cieľov udržateľného rozvoja. Pri tejto
príležitosti sa vytvorila iniciatíva YouthSpeak, ktorá mapuje situáciu na Slovensku a dáva priestor
mladým ľuďom aktívne tvoriť projekty.
Zažila som úplnú chudobu a zároveň šťastie a radosť z toho, že žijem a môžem tu byť, tu na zemi.
Soňa Poprocká absolventka zahraničnej stáže na Srí Lanke
foto:
Nezisková organizácia Aiesec organizuje pravidelné medzinárodné akcie, kde mladí ľudia prezentujú
svoju krajinu, kultúru, jedlo a tradície.
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11. Svet im otvoril oči, dnes menia životy iným
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 03/12/2016; Spravodajstvo; Lenka Buchláková]
Vystúpiť zo zóny komfortu, kde sa človek cíti dobre a pohodlne, odsťahovať sa do neznámej krajiny a
začať od nuly, je veľké životné rozhodnutie. K radikálnej zmene životného štýlu sa často uchyľujú mladí
ľudia, ktorí majú stále chuť vyskúšať niečo nové. Obdobne to bolo aj v prípade Nory Beňakovej, ktorá
pred dvadsiatimi rokmi, ako čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odišla na päť
mesiacov pracovať do Indie. Nastúpila tam do firmy, ktorá predávala chemické výrobky.
Nezisková organizácia Aiesec organizuje pravidelné medzinárodné akcie, kde mladí ľudia prezentujú
svoju krajinu, kultúru, jedlo a tradície.
Autor - AIESEC SLOVENSKO
"Ísť absolvovať prax do rozvojovej krajiny bolo moje rozhodnutie, aj keď v 90. rokoch sa väčšina
študentov snažila dostať do firiem v západnej Európe alebo USA. V rámci samotného pobytu v Indii bola
pre mňa asi dôležitejšie spoznávať krajinu ako takú, iné kultúrne prostredie a spoznať sa najmä s ľuďmi,
ktorí tu žijú, ako prax samotná," hovorí Beňaková.
Prax spočívala viac v spoznávaní fungovania firmy samotnej a účasti na obchodných rokovaniach, ktoré
často prebiehali na trhu, a to doslova. "Mala som možnosť spoznať aspekty života v rozvojovej krajine,
pochopiť príčiny chudoby, nerovnosti a nedostatku príležitostí, najmä nerovné postavenie žien a
dievčat," doplnila Beňáková.
To si odniesla aj do svojho budúceho profesijného života, keďže sa hneď po návrate zamestnala v
neziskovom sektore a od roku 2002 pracovala ako riaditeľka v humanitárnej organizácii Človek v
ohrození, ktorá pomáha v prípade prírodných katastrof či vojnových konfliktov, ale aj pri vzdelávaní žien
a vytváraní zdrojov obživy pre obyvateľov chudobných krajín v Afrike a Ázii.
Osobne navštívila a pomohla pripravovať projekty pomoci v krajinách, ako je Keňa, Južný Sudán,
Afganistan, Pakistan, Srí Lanka, Indonézia či Libanon.
Rešpektovať odlišnosti
Cestovanie a spoznávanie nových kultúr dáva nielen mladým ľuďom možnosť pochopiť odlišnosti medzi
ľuďmi a prijať ich takých, akí sú. Takúto možnosť ponúka aj nezisková organizácia Aiesec, ktorá je
spravovaná študentmi či nedávnymi absolventmi vysokých škôl. Cez ňu môžu mladí absolvovať stáže v
zahraničí alebo sa dať na dobrovoľníctvo.

Aiesec pôsobí v 126 krajinách sveta vrátane Slovenska. Má 70-tisíc aktívnych členov vo viac ako 2,4
tisíca univerzitách. "Aiesec rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému
podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a
organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov," vysvetlila
Katarína Kubáňová, marketingová manažérka Aiesec na Slovensku.
Tento rok organizácia oslavuje už 50 rokov pôsobenia v krajine. Nora Beňaková sa do Indie dostala
práve cez Aiesec, rovnako tak využil možnosť vycestovať do zahraničia cez túto organizáciu aj Braňo
Jakabovič. Ten v roku 1999 absolvoval 7-mesačnú prax v mexickom meste Guadalajara vo firme, ktorá
vyrábala cukrovinky pre globálny trh. V Aiesec pôsobil pred 18 rokmi ako prezident.
"Vďaka tejto skúsenosti som sa naučil rešpektovať rozdielnosti iných ľudí a kultúr. Pred ich hodnotením
sa im snažím porozumieť a s omnoho väčším úspechom získať ich dôveru. To sa pre mňa stalo
kľúčovou nutnosťou v kariére konzultanta pri práci s mnohými rôznorodými klientmi v rôznych krajinách,
ako aj v dnešnej snahe rozvíjať neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží viesť tím ľudí z rôzneho
prostredia," skonštatoval Jakabovič.
Prvé tri mesiace v Latinskej Amerike bol veľmi frustrovaný. "Bol som frustrovaný z toho, že pracujem v
prostredí, kde čas a termíny nič neznamenajú, ľudia sa hodnotia podľa vzťahu, nie výkonu, na sľuby sa
nedá spoľahnúť. Po troch mesiacoch som však pochopil, že problémom je moje premýšľanie a
hodnotenie všetkých okolo podľa mojich hodnôt a postojov. Postupne som sa zžil s ich kultúrou, začal
som vnímať jej pozitívne stránky, ako je pozitívny prístup k hľadaniu riešenia, pomoc i neznámemu
človeku, dôraz na harmóniu, radosť zo života, a naučil som sa tieto vlastnosti oceniť a dokonca využívať.
Tým sa zvýšila i moja produktivita. Po návrate na Slovensko mi pár mesiacov trvalo zvládnuť
reintegračný šok v kultúre, ktorá vtedy ani nevedela, čo je prozákaznícky prístup," dodal Jakabovič.
Zážitky na celý život
Pracovné skúsenosti zo zahraničia pomohli zmeniť úplne optiku, akou sa dovtedy pozerala na svet, aj
mladej študentke Soni Poprockej. Tá v roku 2001 odcestovala na Srí Lanku pracovať do firmy, ktorá
pôsobila v cestovnom ruchu.
"V tom čase bola na Srí Lanke občianska vojna, takže väčšinu času som tam bola jediná ako stážistka.
Skúsenosť bola pre mňa nezabudnuteľná, doteraz mi zostali kamarátstva, ktoré tam vznikli. Okrem toho,
že som bola reálne prvýkrát sama odkázaná len a len na seba v úplne cudzom, neznámom svete, som
spoznala nádhernú krajinu so silnou históriou, s prekrásnou prírodou a úžasných ľudí. Zažila som úplnú
chudobu a zároveň šťastie a radosť z toho, že žijem a môžem tu byť, tu na zemi. Ten pokoj a dôveru, že
všetko je tak, ako má byť. A je len na každom z nás, ako využijeme svoj talent a urobíme niečo
zmysluplné v našich životoch," spomína Soňa Poprocká.
Zažila tam na vlastnej koži hrdosť domácich na svoju krajinu, ale aj to, že ju v nákupných centrách
prehľadávali policajti kvôli vojne. Ochutnávala tam jedlo, o ktorom na Slovensku ani len netušila, že
existuje. Po návrate pracovala v oddelení ľudských zdrojov pre jedného zo slovenských mobilných
operátorov, neskôr sa zamestnala ako učiteľka na základnej škole, kde pôsobí dodnes.
Obdobnú stáž v zahraničí odporúča všetkým mladým ľuďom, ktorí si v živote hľadajú svoje miesto. "Do
života mi to dalo najmä obrovskú radosť zo života, poznanie seba a toho, čo je pre mňa v živote dôležité.
Potvrdilo mi to citát z nášho maturitného oznámenia – Nevyhýbaj sa veciam, ktorých sa bojíš, lebo sa
budeš báť stále. Tak sa nebojím. Pracovne mi to dalo veľkú dôveru ísť za tým, čo je správne a má
zmysel. Spolupracovať s ľuďmi z rôznych kútov sveta, rozumieť trošku tomu, ako sa na nás môžu
pozerať. Bola som veľmi hrdá na seba, ako som to cele zvládla a aj na svoju prácu a výsledky,"
skomentovala Poprocká.
Zuzana Maderová, ktorá pôsobila v Aiesec tri a pol roka, pripomína, že mladí by nemali sedieť doma, ale
aj bez vidiny finančného prospechu by mali stále na sebe pracovať. "Vyskúšala som si manažérske
pozície, viedla som aj lokálnu pobočku Aiesec v Bratislave, o rok na tu celú organizáciu na Slovensku.
Viesť 300 dobrovoľníkov, ktorých motivujete zmyslom práce a nie finančnou odmenou, je skvelá škola,"
uviedla Maderová.
Aiesec ako prvá nezisková organizácia podpísala spoluprácu s Organizáciou Spojených národov pri
príležitosti vytvorenia agendy 2030 o naplnení Globálnych cieľov (Global Goals) a začala prispôsobovať
svoje aktivity, aby pomáhali naplniť 17 cieľov udržateľného rozvoja. Pri tejto príležitosti sa vytvorila
iniciatíva YouthSpeak, ktorá mapuje situáciu na Slovensku a dáva priestor mladým ľuďom aktívne tvoriť
projekty.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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12. Ekonomika: Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/12/2016; eTrend; Redakcia]
Aktuálny barometer
Uzavreté hlasovania
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na
najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE
prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil,
kliknite na jeho meno.
Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?
Ako by ste zhodnotili pôsobenie ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej vo vláde?
veľmi pozitívne 6 %
pozitívne 25 %
neutrálne/nemám názor 39 %
negatívne 27 %
veľmi negatívne 3 %
Uzávierka hlasovania: 05.12.2016. Počet respondentov: 96.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.
Respondent Odpoveď Komentár
Alexander Máťuš, CEO ZenithOptimedia, s.r.o. pozitívne
Alexandra Novotná, majiteľka Klinika Esthetic veľmi pozitívne Jej návrhy zákonov sú pozitívom pre
krajinu. Nerieši zbytočne pseudoideologické záležitosti, ale pragmaticky pracuje tak ako štátny úradník
pracovat má. Jej súčasné pôsobenie zviditelnilo aj jej prácu na pravidlách zverejovania zmlúv v radičovej
vláde, kde bola podla mńa zbytočne upozadená.
Andreas Kreutz, konateľ Tailor Made, s.r.o, Bratislava neutrálne/nemám názor
Andrej Révay, prezident Slovenská asociácia podnikových finančníkov veľmi pozitívne
Andrej Glatz, konatel Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. neutrálne/nemám názor
Andrej Hozlár, výkonný riaditeľ DHL Parcel Slovensko neutrálne/nemám názor
Anna Hudáková, personálny riaditeľ (HREO) sanofi-aventis Slovakia s.r.o. pozitívne
Anton Šnegoň, konateľ Battal neutrálne/nemám názor
Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP SK negatívne
Boris Lorenc, predseda predstavenstva Camase, a.s., Bratislava pozitívne Rozhodnutia ministerky
smerujú k zlepšeniu situácie v súdnictve a k vráteniu dôvery v neho. Ľuďom najviac prekážajú prieťahy v
súdnych konaniach, ktoré pravdepodobne vychádzajú zo zaťaženia súdov, spôsobeného rozhodovaním
drobných prípadov, ktoré na súd možno ani nepatria.
Branislav Lichardus, CEO City University of Seattle, spol. s r.o. pozitívne
Branislav Rentka, CEO m:zone, s.r.o., Vráble pozitívne
Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex, s.r.o., Bratislava negatívne
Dušan Synak, generálny riaditeľ Sylex, s.r.o., Bratislava neutrálne/nemám názor
Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media, s.r.o., Bratislava pozitívne
Erik Čebík, konateľ Datatree, s.r.o., Bratislava negatívne P. Žitňanská sa nemala nikdy stať súčasťou
tejto vlády. Jej aktuálne pôsobonie sa javí "koalične umravnené".
Filip Vítek, CRM director Mediworx software solutions, a.s. negatívne Z troch prkov spravodlivosti (šatka,
váhy, meč) zatiaľ stihla citeľne pouziť len tú šatku.
František Dragún, riaditeľ obchodu Fincentrum negatívne
Gabriel Czirák, konateľ Marketinger, s.r.o., Bratislava neutrálne/nemám názor
Gabriela Homolová, konateľka Homola, s.r.o., Bratislava negatívne
Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pozitívne
Ivan Hronec, CEO Film Europe Media Company pozitívne
Ivan Štefanec, čestný prezident Podnikateľská aliancia Slovenska negatívne
Ivan Harant, konateľ MIP, s.r.o. negatívne
Ivana Molnárová, generálna riaditeľka Profesia.sk neutrálne/nemám názor
Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prima banka Slovensko, a.s. neutrálne/nemám
názor Zatím se jí i její straně velmi dobře daří být poslušnými členy levicové vlády, jinak ani nevím co
vlastně hodnotit...
Ján Košturiak, spoločník IPA, s.r.o. veľmi negatívne

Ján Sabol, viceprezident Republiková únia zamestnávateľov veľmi negatívne
Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit negatívne
Jozef Galdun, riaditeľ pobočky Žilina Cofely pozitívne
Jozef Hajko, člen Výkonnej rady Podnikateľská aliancia Slovenska neutrálne/nemám názor Ministerka
má vo vláde zúžený priestor na odborné pôsobenie, a preto nemožno očakávať, že dosiahne prelomové
veci. Na druhej strane na vyjadrenie zásadných názorových postojov priestor má a nevyužíva ho
dostatočne.
Jozef Bajo, konateľ Bauer Media SK neutrálne/nemám názor
Juraj Uvíra, Managing director CK Victory travel veľmi pozitívne
Juraj Sinay, prezident Zväz automobilového priemyslu pozitívne Oceňujem vecný prístup ministerky k
riešeniu problémov v rezorte spravodlivosti, často krát bez politických vplyvov.
Juraj Vozár, výkonný riaditeľ Biomin, a.s, Cífer neutrálne/nemám názor Zatiaľ neviem, z môjho pohľadu
na komplexné hodnotenie je skoro. Akákoľvek zmena jej agendy je náročná, komplexná a vyžaduje si
čas. Medzirezortný dialóg si vyžaduje svoje + je potrebná dostatočná lobingová váha. Stále očakávam
veľa a to hlavne v prospech zjednodušenia a sprehľadnenia súčasného stavu.
Juraj Gabrhel, riaditeľ E-learnmedia, s.r.o., Bratislava neutrálne/nemám názor Ešte je priskoro hodnotiť,
no koalícia i opozícia sa zhodujú na unikátnosti "protischránkového" zákona z jej dielne. Jeho funkčnosť
však taktiež potvrdí len čas.
Ľubomír Kováčik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB stavebná sporiteľňa
neutrálne/nemám názor
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Svet zdravia, a.s., Bratislava neutrálne/nemám názor
Marek Juhás, riaditeľ STILL SK neutrálne/nemám názor
Mária Džundová, obchodná a marketingová riaditeľka TNT Express neutrálne/nemám názor
ROZPACITE a NEPRESVEDCIVE
Marián Smik, generálny riaditeľ Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group pozitívne
Marián Šurjanský, starosta Obec Rudno nad Hronom neutrálne/nemám názor
Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments negatívne Neviditeľná.
Martin Volek, riaditeľ Volis International pozitívne
Martin Sukupčák, konateľ BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec neutrálne/nemám názor Pozitívne
kroky na ministerstve spravodlivosti nikdy nevyvážia skutočnosť, že vstupom Mostu do koalície so
SMER-om umožnili zakrývanie zlodejín, nevyšetrovanie Kaliňáka a naťahovanie prípadu Bašternák.
Nehovoriac o pokračovaní politiky v štýle a la Fico.
Martin Tichý, Deputy CEO/Holder of Procuration TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava neutrálne/nemám
názor
Martin Janžo, konateľ WTIA, s.r.o., Žilina negatívne
Martin Musil, konateľ Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. negatívne
Michal Obeda, majiteľ Autobazar.EU, s.r.o, Nové Mesto nad Váhom negatívne
Milan Hrbek, advokát, partner Černejová & Hrbek veľmi pozitívne
MIlan Masaryk, CFO Eset pozitívne
Miloš Gloznek, projektový manažér ŽSR negatívne
Miroslav Murgaš, konateľ CORE4 negatívne
Monika Kudrocova, Service delivery manager HPE Bratislava negatívne V prvom rade do vlady nemala
ist, ak vedela jej zlozenie. Ale ak tam sla preto aby sa nieco zmenilo, tak velmi sklamala.
Norbert Kuchta, riaditeľ Trumpf Slovakia neutrálne/nemám názor
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva Soitron pozitívne Pani ministerka sa snaží vytvoriť v justícii
ostrov pozitívnej deviácie. Základná otázka je, do akej miery má rozviazané ruky a vie reformovať všetko
to, čo by naozaj chcela.
Patrik Bočkaya, prezident Zväz hotelov a reštaurácií SR neutrálne/nemám názor "Zväz hotelov a
reštaurácií nehodnotí jednotlivých ministrov, ale výsledky ich práce, ktoré sa fungovania našich členov
priamo dotýkajú. A tými sú v prípade ministerstva spravodlivosti predovšetkým vymožiteľnosť práva a
celkové fungovanie súdov bez prieťahov, a to sa zatiaľ nezlepšilo."
Pavel Smetana, člen predstavenstva Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava neutrálne/nemám názor
Pavel Šimon, konateľ Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš negatívne Neviem, čo vyvážilo tú stratu
kreditu u obyčajných ľudí, keď ako ministerka spravodlivosti dokáže sedieť v jednej vláde so smeráckými
"kolegami". Ako ministerka spravodlivosti by sa mala podieľať na budovaní spravodlivosti a nie jej
potláčaní a umlčaní.
Pavol Múdry, predseda správnej rady IPI Slovensko pozitívne Myslím si že robí čo môže.
Pavol Benčík, CEO Bencik Culinary Group neutrálne/nemám názor
Pavol Cvik, advokát a managing director Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava negatívne
Peter Papanek, managing partner Neuropea pozitívne
Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu Ekonomická univerzita v Bratislave pozitívne
Zdá sa, že ako jedna z málo ministrov sa snaží síce postupne, ale cieľavedome riešiť staré "hriechy"
tohto rezortu
Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia pozitívne
Peter Patek, konateľ Plastix, s.r.o. pozitívne Videla priestor pre činnosť a šancu na presadenie toho, čo
považuje za prioritu. Škoda čakať na neistý výsledok ďalších volieb a možno stratiť ďalšie štyri roky.
Peter Krúpa, generálny riaditeľ Hubert J.E. neutrálne/nemám názor

Peter Kucer, generálny riaditeľ eD´ system Slovakia, s.r.o. neutrálne/nemám názor
Peter Lang, konateľ Caarnie, s.r.o., Bratislava neutrálne/nemám názor Strieda dobre momenty s
prehliadanim preslapov v koalicii...
Peter Halász, konateľ Jaga Group neutrálne/nemám názor
Peter Nitschneider, National Director JLL pre CEE region JLL neutrálne/nemám názor
Peter Pažitný, partner Healthcare Consulting & Research Center negatívne
Peter Bahník, Head of Leasing P3 Logistic Parks negatívne
Peter Kolník, konateľ Astor Slovakia, s.r.o. negatívne
Radúz Dula, člen predstavenstva Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky negatívne Všeobecne
je pôsobenie Most-u vo vláde so SMERom negatívom. Rozumiem, že si robí aj "svoju agendu", ale kým
ona a jej spolustranníci blokujú so SMERom vyšetrovania v parlamentných výboroch, je jednoducho
spoluvinníkom. Tak ako v trestnom práve, nie len skutky sú trestné, ale aj ich neoznámenie.
Rastislav Dravecký, riaditeľ DSI Data, s.r.o., Námestovo pozitívne Je pozitívne, že pani ministerka
realizuje svoje zámery a jej osoba ani ministerstvo doteraz nespôsobili žiadne kauzy. Očakával by som
však, že ak je to dôsledok určitého morálneho kreditu, mala by jednoznačnejšie, priamejšie a aktívnejšie
konať voči arogancii moci, ktorú niektorí jej kolegovia z vlády praktizujú.
Renáta Bláhová, partnerka BMB Leitner k.s. neutrálne/nemám názor
Robert Spišák, predseda predstavenstva AZC veľmi negatívne
Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ Slovenská Grafia, a.s., Bratislava neutrálne/nemám názor
Simona Mištíková, konateľka Divino, s.r.o., Bratislava pozitívne Zodpovedne a s neveľkými kompromismi
realizuje svoju agendu. Súčasne sa snaží nájsť pre svoje legislatívne opatrenia podporu aj v opozícií, čo
dáva týmto zmenám nádej na dlhšiu trvácnosť ako len na jedno volebné obdobie.
Stanislav Balog, regionálny riaditeľ pre Východné Slovensko Dachser Slovakia, a.s. neutrálne/nemám
názor
Stanislav Kučírek, predseda Slovensko-poľská obchodná komora neutrálne/nemám názor
Štefan Kassay, predseda dozornej rady I.D.C. Holding veľmi pozitívne Čo mám k tomu dodať? zblízka
pani ministerku nepoznám, ale som presvedčený,že naplno sa odddáva svojmu poslaniu, Zejme aj
schopnosti nadobudnuté v pedagogickej práci, komunikatívnosť uplatnené v jej uvažovaní a spôsobe
rozhodovania. Oceňujem, že sa nebojí poriadnej roboty a stojí si za svojimi názormi.
Štefan Mácsadi, predseda COOP Jednota Nové Zámky, s.d. pozitívne
Štefan Vadocz, riaditeľ Neopublic s.r.o. neutrálne/nemám názor
Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovňa, a.s. neutrálne/nemám názor
Tomáš Mezírka, Country Manager Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského
štátu negatívne Vzhledem k vymožitelnosti práva a rychlosti soudních proceů, stejně tak i progresu v
kauzách typu Bašternák, Gorila a jiných, nelze podle mě hodnotit pozitivně ani práci vnitra, ani
spravedlnosti.
Tomáš Osuský, generálny riaditeľ Hollen, s.r.o., Bratislava negatívne Myslím, že tam nemá čo robiť.
Obhajovať pravdu, spravodlivosť, občiansky prístup sa v tejto partii nedá a škoda, že sa vydala s celým
Mostom na cestu do horkého zabudnutia.
Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Unipharma pozitívne Už len za
protischránkový zákon treba pani ministerku pochváliť. Či za zákon proti Kotlebovým vlakovým hliadkam.
A tiež za to, že sa s ňou nespájajú žiadne škandály. Dúfam, že v tomto trende bude rezort spravodlivosti
pod jej vedením pokračovať. Spravodlivosť v spoločnosti je základom spoločenskej zmluvy.
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13. Štedrý plat 1 700 eur aj bez praxe a na Slovensku: Vieme, koho takto kráľovsky
odmenia!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 02/12/2016; Rady a tipy; fd]
Hoci bol vlani priemerný zárobok Slovákov 883 eur, niektorým dajú zamestnávatelia hneď aj
dvojnásobok. A to aj keď sú úplne bez praxe.
Najlepšie zárobky po škole majú jednoznačne informatici.
Autor - TASR
Ktoré školy musíte vyštudovať, aby sa o vás zamestnávatelia pobili? Podľa portálu lepsieskoly.sk majú
vyhraté informatici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Po vyštudovaní Fakulty informatiky a informačných technológií je ich nástupný plat v priemere 1714 eur!
O miesto sa navyše vôbec báť nemusia. Zo štatistík vyplýva, že ho majú isté už 36 dní pred skončením
školy.
Kompletný rebríček zárobkov absolventov si pozrite >>TU <<

Druhými najlepšie zarábajúcimi sú absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky. Po päťročnom štúdiu
sa môžu tešiť na plat 1511 eur. Informatiku sa oplatí študovať aj na Univerzite Komenského v Bratislave.
Priemerný plat po skončení tejto vysokej školy je 1422 eur.
Dobre platia aj manažérov a ekonómov
Po informatikoch, zarábajú najlepšie vyštudovaní manažéri. Ak dokončia Fakultu managementu na
Univerzite Komenského, ich výplata bude 1361 eur. Závidieť im nemusia ani absolventi bratislavskej
Ekonomickej univerzity s platom 1327 eur.
Na opačnom konci sú absolventi teologických fakúlt. Po skončení Reformovanej teologickej fakulty na
Univerzite J. Selyeho si musia vystačiť so zárobkom 384 eur.
Univerzita Fakulta Zárobok
1. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií 1714 eur
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky 1511 eur
3. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1422 eur
4. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu 1361 eur
5. Ekonomická univerzita v Bratislave Celoškolské a iné 1327 eur
6. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov 1322 eur
7. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta 1300 eur
8. Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky 1286 eur
9. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky 1267 eur
10. Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta; Martin 1207 eur
...
119. Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 434 eur
120. Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta 384 eur
Autor - fd
-END
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14. Irán bude pre našich podnikateľov prínosom
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/12/2016; 234/2016; s.: 3; SPRAVODAJSTVO; ZM]
Naša krajina má už dva roky úspešne naštartované vzťahy s Iránom, pripravujeme tam tiež projekty v
oblasti strojárstva.
Peter Baláž profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Nie je otvorenie obchodného priestoru Iránu pre Slovensko premrhanou šancou?
Peter Žiga: "Touto otázkou sa cítim sa trošku dotknutý. Myslím si, že vláda urobila dosť pre to, aby sme
nadviazali vzťahy s Iránom aj v pohnutom období, keď nebolo jasné, akou cestou sa krajina vyberie.
Môžem konštatovať, že vzťahy sú už z politického hľadiska naštartované. Je tiež plánovaná cesta
slovenskej delegácie do Iránu aj so skupinou slovenských podnikateľov na jar budúceho roka."
Dušan Keketi: "Momentálne obdobie spôsobilo to, že sa tam všetci hrnú. Máme tam aj my pripravované
projekty v oblasti strojárstva. Irán bude určite prínosom, máme kontakty a nastavenie je dobré."
Renáta Remišová Sekcia trhového poradenstva v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej
komore
Automobilový priemysel je hlavným ťahúňom našej ekonomiky. Nechceli by ste sa viac zamerať aj na
poľnohospodársky segment a rozvíjať ho, nie je podľa vás poddimenzovaný?
Peter Žiga: "Približne 25 percent HDP sa na Slovensku tvorí z priemyslu, poľnohospodárstvo v
súčasnosti taký rozmer nevykazuje. Nie som si istý, či sme na to z hľadiska nášho potenciálu pripravení,
najmä v rámci konkurenčného globálneho boja. Aj keby sme sa dostali na úroveň konkurencieschopnosti
v rámci EÚ, dostávame sa do iného globálneho súboja, so Spojenými štátmi, čo by pre nás nebolo
výhodné. Aj preto je jednou z hlavných tém TTIP práve poľnohospodárstvo. EÚ sa preto snaží
nastavovať také vyjednávacie podmienky, aby nás USA na poľnohospodárskom trhu nezlikvidovali."

Igor Baráth riaditeľ Medzinárodnej investičnej banky v Bratislave
Dnes zažívame extrémny prebytok likvidity, čoho dôsledkom je tvrdý konkurenčný boj medzi bankami,
okrem iného aj v oblasti financovania exportu. Kde vidíte úlohu medzinárodných inštitúcií?
Dušan Keketi: "Úloha Eximbanky je chodiť na tie teritóriá, o ktoré komerčné banky nemajú záujem.
Samozrejme, tiež nemáme nekonečné prostriedky na financovanie projektov priamo, a preto
potrebujeme partnerov. Práve tieto inštitúcie majú prebytok likvidity a nemajú taký obmedzený
regionálny geopolitický priestor a vedia podporovať tieto projekty."
Martin Urban konateľ spoločnosti Jungheinrich
Ako vláda podporuje trend na kúpu elektromobilov, okrem päťtisícového príspevku na ich nákup?
Peter Žiga: "V prvom rade treba povedať, že vláda nepodporuje elektromobilitu len pripojením k projektu,
ktorý zastrešuje Združenie automobilového priemyslu. Vypracovali sme tiež stratégiu elektromobility, čo
je súbor opatrení a obsahuje asi 10 krokov. Je to akési "nové šrotovné". Chceme podporiť ľudí, ktorí
uvažujú o kúpe hybridného mobilu a snažíme sa ich motivovať."
Aký podiel z predaja automobilov môžu o päť rokov predstavovať elektromobily?
Jaroslav Holeček: "Všetci výrobcovia automobilov tvrdia, že jedinou alternatívou blízkej budúcnosti sú
elektromobily, pretože inú nemáme. Myslím si, že sa určite musí vymyslieť niečo iné, zatiaľ je to dobré
dočasné riešenie. V súčasnosti tvoria elektromobily a hybridy iba 0,1 percenta vozidiel, aj keď trend je
optimistický. Všetko potrebuje svoj vývoj. Ak poviem, že o 5 rokov bude predaj elektromobilov tvoriť 1,5
až 2 percentá z predaja áut, som až priveľký optimista." (ZM)
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15. Irán bude pre našich podnikateľov prínosom
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 07/12/2016; Ekonomika; (zm)]
00:00
Naša krajina má už dva roky úspešne naštartované vzťahy s Iránom, pripravujeme tam tiež projekty v
oblasti v oblasti strojárstva.
Peter Baláž
profesor Ekonomickej univerzity
Nie je otvorenie obchodného priestoru Iránu pre Slovensko premrhanou šancou?
Peter Žiga: "Touto otázkou sa cítim sa trošku dotknutý. Myslím si, že vláda urobila dosť pre to, aby sme
nadviazali vzťahy s Iránom aj v pohnutom období, keď nebolo jasné, akou cestou sa krajina vyberie.
Môžem konštatovať, že vzťahy sú už z politického hľadiska naštartované. Je tiež plánovaná cesta
slovenskej delegácie do Iránu aj so skupinou slovenských podnikateľov na jar budúceho roka."
Dušan Keketi: "Momentálne obdobie spôsobilo to, že sa tam všetci hrnú. Máme tam aj my pripravované
projekty v oblasti strojárstva. Irán bude určite prínosom, máme kontakty a nastavenie je dobré."
Renáta Remišová
Sekcia trhového poradenstva v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore
Automobilový priemysel je hlavným ťahúňom našej ekonomiky. Nechceli by ste sa viac zamerať aj na
poľnohospodársky segment a rozvíjať ho, nie je podľa vás poddimenzovaný?
Peter Žiga: "Približne 25 percent HDP sa na Slovensku tvorí z priemyslu, poľnohospodárstvo v
súčasnosti taký rozmer nevykazuje. Nie som si istý, či sme na to z hľadiska nášho potenciálu pripravení,
najmä v rámci konkurenčného globálneho boja. Aj keby sme sa dostali na úroveň konkurencieschopnosti
v rámci EÚ, dostávame sa do iného globálneho súboja, so Spojenými štátmi, čo by pre nás nebolo
výhodné. Aj preto je jednou z hlavných tém TTIP práve poľnohospodárstvo. EÚ sa preto snaží
nastavovať také vyjednávacie podmienky, aby nás USA na poľnohospodárskom trhu nezlikvidovali."
Igor Baráth

riaditeľ Medzinárodnej investičnej banky v Bratislave
Dnes zažívame extrémny prebytok likvidity, čoho dôsledkom je tvrdý konkurenčný boj medzi bankami,
okrem iného aj v oblasti financovania exportu. Kde vidíte miesto, význam alebo úlohu medzinárodných
rozvojových finančných inštitúcií práve pri financovaní slovenského exportu?
Dušan Keketi: "Úloha Eximbanky je chodiť na tie teritóriá, o ktoré komerčné banky nemajú záujem.
Samozrejme, tiež nemáme nekonečné prostriedky na financovanie projektov priamo, a preto
potrebujeme partnerov. Práve tieto inštitúcie majú prebytok likvidity a nemajú taký obmedzený
regionálny geopolitický priestor a vedia podporovať tieto projekty."
Martin Urban
konateľ spoločnosti Jungheinrich
Ako vláda Slovenskej republiky podporuje trend na kúpu elektromobilov, okrem päťtisícového príspevku
na jeho nákup?
Peter Žiga: "V prvom rade treba povedať, že vláda nepodporuje elektromobilitu len pripojením k projektu,
ktorý zastrešuje Združenie automobilového priemyslu. Vypracovali sme tiež stratégiu elektromobility, čo
je súbor opatrení a obsahuje asi 10 krokov. Je to akési "nové šrotovné". Chceme podporiť ľudí, ktorý
uvažujú o kúpe hybridného mobilu a snažíme sa ich motivovať."
Aký podiel z predaja automobilov môžu o 5 rokov predstavovať elektromobily?
Jaroslav Holeček: "Všetci výrobcovia automobilov tvrdia, že jedinou alternatívou blízkej budúcnosti sú
elektromobily, pretože inú nemáme. Myslím si, že sa určite musí vymyslieť niečo iné, zatiaľ je to dobré
dočasné riešenie. V súčasnosti tvoria elektromobily a hybridy iba 0,1 percenta vozidiel, aj keď trend je
optimistický. Všetko potrebuje svoj vývoj. Ak poviem, že o 5 rokov bude predaj elektromobilov tvoriť 1,5
až 2 percentá z predaja áut, som až priveľký optimista."
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16. Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/12/2016; 49/2016; s.: 5; Barometer; Redakcia]
Anketa
Ako by ste zhodnotili pôsobenie ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej vo vláde?
6 % veľmi pozitívne
25 % pozitívne
39 % neutrálne / nemám názor
27 % negatívne
3 % veľmi negatívne
Kto a ako hlasoval?
Úplný zoznam respondentov všetkých TREND barometrov, ich odpovede na otázky a osobné komentáre
k téme nájdete na www.etrend.sk/ barometer. 96 vybraných osobností slovenskej ekonomiky hlasovalo
elektronicky medzi štvrtkom 1. 12. 2016 a pondelkom 5. 12. 2016. Kvôli zaokrúhľovaniu na celé čísla sa
súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.
--Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
(neutrálne/nemám názor): Zatiaľ sa jej aj jej strane veľmi dobre darí byť poslušnými členmi ľavicovej
vlády, inak ani neviem, čo vlastne hodnotiť.
Peter Lang, konateľ, Caarnie

(neutrálne/nemám názor): Strieda dobré momenty s prehliadaním prešľapov v koalícii...
Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin
(neutrálne/nemám názor): Na komplexné hodnotenie je skoro. Akákoľvek zmena jej agendy je náročná,
komplexná a vyžaduje si čas. Medzirezortný dialóg si vyžaduje svoje + je potrebná dostatočná lobingová
váha. Stále očakávam veľa, a to hlavne v prospech zjednodušenia a sprehľadnenia súčasného stavu.
Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T
(neutrálne/nemám názor): Pozitívne kroky na ministerstve spravodlivosti nikdy nevyvážia skutočnosť, že
vstupom Mosta do koalície so Smerom umožnili zakrývanie zlodejín, nevyšetrovanie R. Kaliňáka a
naťahovanie prípadu Bašternák. Nehovoriac o pokračovaní politiky v štýle a la Fico.
Juraj Gabrhel, riaditeľ, E-learnmedia
(neutrálne/nemám názor): Ešte je priskoro hodnotiť, no koalícia i opozícia sa zhodujú na unikátnosti
,,protischránkového" zákona z jej dielne. Jeho funkčnosť však taktiež potvrdí len čas.
Filip Vítek, CRM director, Mediworx software solutions
(negatívne): Z troch prvkov spravodlivosti (šatka, váhy, meč) zatiaľ stihla citeľne použiť len tú šatku.
Erik Čebík, konateľ, Datatree
(negatívne): P. Žitňanská sa nemala nikdy stať súčasťou tejto vlády. Jej aktuálne pôsobenie sa javí
,,koalične umravnené". Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen (negatívne): Myslím, že tam nemá čo
robiť. Obhajovať pravdu, spravodlivosť, občiansky prístup sa v tejto partii nedá a škoda, že sa vydala s
celým Mostom na cestu do horkého zabudnutia.
Simona Mištíková, konateľka, Divino
(pozitívne): Zodpovedne a s neveľkými kompromismi realizuje svoju agendu. Súčasne sa snaží nájsť pre
svoje legislatívne opatrenia podporu aj v opozícii, čo dáva týmto zmenám nádej na dlhšiu trvácnosť ako
len na jedno volebné obdobie.
Peter Baláž, vedúci Katedry medzinár. obchodu, Ekonomická univerzita v Bratislave
(pozitívne): Zdá sa, že ako jedna z málo ministrov sa snaží síce postupne, ale cieľavedome riešiť staré
hriechy tohto rezortu.
Juraj Sinay, prezident, Zväz automobilového priemyslu
(pozitívne): Oceňujem vecný prístup ministerky k riešeniu problémov v rezorte spravodlivosti, často bez
politických vplyvov.
Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Unipharma
(pozitívne): Už len za protischránkový zákon treba pani ministerku pochváliť. Či za zákon proti
Kotlebovým vlakovým hliadkam. A tiež za to, že sa s ňou nespájajú žiadne škandály. Dúfam, že v tomto
trende bude rezort spravodlivosti pod jej vedením pokračovať. Spravodlivosť v spoločnosti je základom
spoločenskej zmluvy.
Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data
(pozitívne): Je pozitívne, že pani ministerka realizuje svoje zámery a jej osoba ani ministerstvo doteraz
nespôsobili žiadne kauzy. Očakával by som však, že ak je to dôsledok určitého morálneho kreditu, mala
by jednoznačnejšie, priamejšie a aktívnejšie konať voči arogancii moci, ktorú niektorí jej kolegovia z
vlády praktizujú.
Peter Patek, konateľ, Plastix
(pozitívne): Videla priestor pre činnosť a šancu na presadenie toho, čo považuje za prioritu. Škoda čakať
na neistý výsledok ďalších volieb a možno stratiť ďalšie štyri roky.
Alexandra Novotná, majiteľka, Klinika Esthetic

(veľmi pozitívne): Jej návrhy zákonov sú pozitívom pre krajinu. Nerieši zbytočne pseudoideologické
záležitosti, ale pragmaticky pracuje tak, ako štátny úradník pracovať má. Jej súčasné pôsobenie
zviditeľnilo aj jej prácu na pravidlách zverejňovania zmlúv v Radičovej vláde, kde bola podľa mňa
zbytočne upozadená.
--Nie je podstatné, ako sa cítim, ale čo dokážeme urobiť na ministerstve spravodlivosti," tvrdí šéfka rezortu
Lucia Žitňanská.
--Foto:
Jan Rollo
Tomáš Osuský
Tomislav Jurik
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17. Budúcnosť U.S. Steelu v Košiciach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 08/12/2016; K veci; z domova; Miroslava Neira
Cuellar Hospodárová]
Filip Minich, moderátor: "Šéf amerického U.S. Steelu oznámil, že spoločnosť chce v Spojených štátoch
obnoviť desaťtisíc pracovných miest. Firme sa od zvolenia Donalda Trumpa darí. Akcie narástli o
osemdesiat percent. Čo sa stalo, že začali oceliari opäť profitovať a ako je na tom slovenská fabrika
nadnárodného koncernu? Bude sa predávať? Kolegyňa Miroslava Neira Cuellar Hospodárová sa pýtala
profesora Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, redaktorka: "Prečo sa U.S. Steelu začalo vlastne dariť všeobecne
v ekonomike?"
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "U.S. Steel zaznamenal, samozrejme, rastúce ceny
ocele. Tie boli, samozrejme, vygenerované dvomi skutočnosťami. Po prvé bolo to zavedenie
ochranárskych opatrení v prípade amerického trhu až päťsto percent voči dovozu čínskej ocele a
čínskych výrobkov vyrobených z ocele. V Európe to je cirka tridsať percent. Po druhé bolo to, že aj dopyt
v Ázii sa zvýšil a tam tie reakcie sú potom veľmi priamočiare. Akonáhle sa zvýši dopyt po oceli,
automaticky sa zvyšuje dopyt po uhlí, zvyšuje sa v koksovateľnom uhlí dopyt po energiách a v tom
momente, samozrejme, tie ceny narastajú. A keď ceny narastajú, znamená to dneska dostatok zdrojov
pre tých, ktorí vyvážajú uhlie, ktorí vyvážajú elektrickú energiu. Takže ten pohyb tu prišlo, tá cena ocele
vzrástla za posledných pár týždňov zhruba o dvadsať percent. A to, samozrejme, vytvára také
perspektívne pozície tým, ktorí oceľ vyrábajú. No a toto, samozrejme, má vždy nejaké katalyzátory. Tým
katalyzátorom sú úplne rekordné predaje osobných automobilov v celom svete. Európa zvýšila predaj
automobilov zhruba o dvadsať percent, čo je nadštandardné. Čína predala za vlaňajší rok rekordný
objem dvadsaťštyri miliónov kusov osobných automobilov, čo samozrejme znamená nové objednávky
pre čínsky oceliarsky priemysel. A potom tu je zásadný faktor veľmi dôležitý a súvisí s prijatím
parížskeho protokolu a tým, že bol akceptovaný aj v prípade Číny a USA a týka sa zásadných zmien,
pokiaľ ide o emisie a ochranu životného prostredia. Čína na báze svojej dlhodobej stratégie tu urobila
pomerne radikálne zmeny. a Očakáva, že do roku 2020 zníži svoju kapacitu produkcie, ktorá inak je viac
ako polovica na celom svetovom, celosvetovej produkcie oceli zhruba o dvadsať percent. Čo znamená,
že tej ocele bude menej a tým pádom aj problémy, ktoré vznikli dneska v Európe, s tým, že si Čína
riešila svoju nadprodukciu alebo respektíve znížený domáci dopyt vývozom do Európy a USA. Ten tlak
bude jednoducho nižší."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Aj u nás sa teda hovorí o tom, že U.S. Steel sa bude možno
predávať, že je možné, že sa firma chce vrátiť do USA. A ak áno, prečo by odchádzala?"
Peter Baláž: "U.S. Steel jednoznačne reagoval na výzvu budúceho prezidenta Donalda Trumpa v tom,
že bude rešpektovať jeho pohľady, pokiaľ ide o diverzifikáciu amerických firiem v zahraničí a
pravdepodobne aj rozhodnutie, možné rozhodnutie o tom, že odpredá U.S. Steel je nič inšie iba to, že by
dokázal vizuálne, že to skutočne myslí vážne a že rešpektuje názor budúceho amerického prezidenta.
Čo samozrejme automaticky vyvoláva efekty ako je zvýšenie pracovných príležitostí, to, že tá firma by si
uplatnila pozíciu a platom trhu. A možno v budúcnosti bude musieť reflektovať nejaké iné reality, ktoré sa

budú vlastne trhu ocele ako takého týkať. Pôvodný dôvod, prečo prišlo v U.S. Steel do Európy a ona sa
spoločnosť Borgen, ktorá vlastní U.S. Steel a tá, ktorá spoločnosť Borgen vlastnila ešte v tridsiatych
rokoch minulého storočia túto spoločnosť, tak sa vracia predovšetkým tým, že pravdepodobne mala
predstavu o tom, že bude nejakým spôsobom prostredníctvom tejto akvizície uplatňovať svoje celkové,
globálne, ekonomické záujmy v strednej a východnej Európe. A vymohla si od štátu toto, že má v
podstate dumpované ceny elektrickej energie. To značí boli nižšie. Ale už stratilo zmysel, pretože pokiaľ
tá cena energie stála niekde osemdesiat eur za megawatt a dneska stojí niekde v zahraničí niekde pod
tridsať. Znamená to, že aj pri takejto štátnej dotácii je podstatne nižší a ona žije vlastne iba z toho, že
vyrába dneska s nízkymi mzdovými nákladmi, ktoré sú rádovo nižšie ako povedzme náklady na výrobu
ocele v Nemecku alebo v niektorých iných krajinách západnej Európy. A napriek tomu, že U.S. Steel má
relatívne dobré hospodárske výsledky už niekoľko rokov, tak on v podstate nerozširuje svoju produkciu.
On funguje na báze toho, čo má. A to značí, že vlastne prichádza postupne k fyzickému opotrebeniu
všetkého toho, čo má k dispozícii a pravdepodobne v relatívne krátkej dobe treba do U.S. Steelu hodne
investovať preto, aby sa nejakým spôsobom tá firma modernizovala. A ja sa osobne obávam, že toto
bude jeden z dôvodov, prečo v podstate U.S. Steel zisťuje, že to ďalšie pôsobenie nemusí byť na
Slovensku pre nich efektívne."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "A aká je v tomto situácia? Bude sa U.S. Steel teda predávať?"
Peter Baláž: "Zatiaľ sa údajne reálne o túto firmu uchádzajú iba dve zoskupenia. A to je zoskupenie
okolo Tomáša Chreneka Třineckých železiarní z Čiech, ktoré svojho času boli priamym obchodnými
partnermi pre bývalé VSŽ. A niektorá z veľkých čínskych firiem. A to je, samozrejme, otázka toho, že čo
uprednostní v prípade, ak k takémuto rozhodovaniu príde U.S. Steel, pretože pokiaľ predá tú firmu
Číňanom, znamená to automaticky, že púšťa do tohto segmentu do Európy Číňanov, čo samozrejme
môže mať ďalekosiahle dôsledky toho vnútorného pôsobenia, pretože dneska väčšinu oceliarskeho
priemyslu majú v rukách Indovia. Ale to môže znamenať samozrejme drastická snaha o znižovanie
nákladov, ktoré v tejto oblasti budú, alebo len to, že bude prichádzať čínska oceľ ako subdodávka pre
činnosť U.S. Steelu a čo samozrejme znamená dneska prakticky likvidáciu pôvodného
stredoeurópskeho oceliarskeho priemyslu. A pokiaľ ide, pokiaľ ide o možnosti a schopnosti manažmentu
Třineckých železiarní, ktorí si veľmi dobre vedia, ... situácie v Čechách. Tak to spojenie by bolo,
samozrejme, logické, pokiaľ tam samozrejme nie sú nejaké iné animozity medzi týmito dvoma
spoločnosťami. Pretože vlastne by bol prepojený ten pôvodný priemysel, ktorý má kopu similarít medzi
sebou. Je to otázka povedzme štruktúry výroby, odbytu, logistických sietí. Takže toto by samozrejme
bolo logické. Podľa neoficiálnych údajov dokonca aj Třinec ponúkol vyššiu cenu za tieto za túto firmu,
ako ponúkla čínska strana. Takže je to, samozrejme, na tom, že ako bude pokračovať ďalej stratégia.
Lebo hlavným problémom, ktorý pre U.S. Steel vo svete na svetových trhoch je sú vlastne čínske firmy,
ktoré prinášajú obrovské množstvo ocele na tieto trhy za podstatne iné ceny ako to robí USA."
Filip Minich: "To bol Peter Baláž z Ekonomickej univerzity o budúcnosti oceliarskeho priemyslu."
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18. Ombudsmanka ocenila osobnosti, ktoré pomáhajú chrániť ľudské práva
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/12/2016; Z domova; SITA]
Ocenení si prevzali drevené srdce, ktoré vyrobili telesne a zdravotne postihnutí klienti z Domova
sociálnych služieb Rohov.
Jeden z ocenených - Michal Kaščák.(Zdroj - TASR)
BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vo štvrtok ocenila pri príležitosti blížiaceho sa
Medzinárodného dňa ľudských práv osobnosti, ktoré podľa nej na Slovensku naplnili a stále napĺňajú
podstatu a obsah Všeobecnej deklarácie ľudských práv a napomáhajú k ich ochrane.
Drevené srdce ako symbol
Ocenenie vo forme dreveného srdca, ktoré vyrobili telesne a zdravotne postihnutí klienti z Domova
sociálnych služieb Rohov, si prevzali aj filmári a ochranári prírody Erik Baláž a Karol Kaliský.
Dubovcová zdôvodnila ich ocenenie tým, že svojimi unikátnymi filmami približujú verejnosti tému
ochrany prírody a napĺňajú tak ústavné právo každého človeka na priaznivé a udržateľné životné
prostredie.
Cenu si z rúk ombudsmanky prevzali v sídle Nadácie Zastavme korupciu na bratislavskom Slavíne za
dlhoročnú pomoc a zasadzovanie sa za práva detí, žien a rodín ohrozených násilím Mária a Ivan
Leitmanovci. Tí spolu vedú detské advokačné centrum Náruč.

Ocenenie získal aj publicista Michal Hvorecký za vytváranie verejného dialógu o hodnotách základných
práv a slobôd v čase, keď podľa Dubovcovej mnohí slovenskí autori a autorky s dosahom na verejnú
mienku zostávajú ticho.
Michal Kaščák: Extrémizmus sa dostáva do našej hudby. A bude čoraz silnejší Riaditeľ festivalu Pohoda
Michal Kaščák získal ocenenie za podporu Hedvigy Žákovej-Malinovej, na smrť dobitého Mareka Kalužu
z Vrbového alebo zbitých obyvateľov v Moldave nad Bodvou, čím podľa Dubovcovej pripomína potrebu
chrániť práva každého jedného človeka bez rozdielu.
Režisérovi Romanovi Polákovi a Činohre Slovenského národného divadla (SND) udelila ombudsmanka
cenu za to, že celá činohra sa pod jeho vedením stavia proti akejkoľvek forme diskriminácie, a za to, že
verejnými vyjadreniami nesúhlasu s potláčaním činnosti iných divadiel štátnou mocou a spoluprácou na
projektoch pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku v prospech ľudských práv.
Medzi ocenených patrí tento rok aj Ekonomická univerzita v Bratislave za aktívnu účasť v edukačnopodpornom programe Aj ty máš šancu Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), vďaka ktorému majú
rómski študenti možnosť získať kvalitné vzdelanie.
"Vďaka patrí všetkým vyučujúcim, ktorí nezištne venujú svoj čas a energiu študentom zo
znevýhodneného prostredia a prispievajú tak nielen k ich rozvoju, ale aj k tolerantnejšej spoločnosti,"
uviedla Dubovcová.
Tešiť sa slobode prejavu
"Všeobecná deklarácia ľudských práv nás upozorňuje, že ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi
viedlo k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva," povedala Dubovcová.
Dodala, že deklarácia nás zároveň vyzýva budovať svet, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené
strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery, čo je najväčší cieľ ľudstva.
"Je preto mimoriadne potrebné si pripomínať históriu, jej temné okamihy aj dôležitosť základných práv a
slobôd ako piliera slobodných a demokratických krajín," pripomenula ombudsmanka.
Počas prvého udeľovania ocenení v roku 2015 vyzdvihla Dubocová činy za ochranu základných
ľudských práv a slobôd Ernesta Valka in memoriam, programového riaditeľa Nadácie Milana Šimečku
Laca Oravca, Ľubicu Kováčikovú a Katarínu Kročilovú a iniciatívu Výzva k ľudskosti.
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19. Znovu o ruskej hrozbe
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 07/12/2016; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Rusko je v posledných mesiacoch objektom zvýšeného záujmu Európskej únie. Všetko by bolo v
poriadku, keby tento záujem neskĺzal čoraz väčšmi do strašenia ruskou hrozbou a výziev do
pritvrdzovania vo vzťahoch s Ruskou federáciou.
Vyvolávanie ducha ruskej hrozby sa stalo "exkluzívnym" doplnkom prezidentskej volebnej kampane v
USA, kde ho do omrzenia šírila H. Clintonová. Ruská karta už dávno (možno ešte vôbec nikdy) v
kampani kandidáta na prezidenta USA (a tobôž za Demokratickú stranu), nezohrávala takú úlohu, ako v
tomto prípade. Zdá sa, kruhy v EÚ, ktoré podporovali neúspešnú kandidátku washingtonského
chradnúceho establišmentu, sa témy ruskej hrozby nechcú vzdať a z nejakého skrytého dôvodu ju
iracionálne naďalej šíria. Hrozba sa podľa príkladu USA v hlavách európskych atlantistov rozširuje aj na
informačnú oblasť a mediálne pôsobenie.
Európsky parlament prijal 23. novembra uznesenie o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s
propagandou tretích strán zameranou proti únii. V deklaratívnom dokumente, ako sme si na to v
podmienkach EÚ už zvykli, sa chaoticky prelínajú konštatovania, hodnotenia, znepokojenia, obavy,
výzvy, požiadavky, úlohy a pod. Veľmi problematické je poukazovanie na slobodu prejavu a vzťah kritiky
a propagandy.
O tom, aký je duch dokumentu, svedčia názvy dvoch jeho častí. Druhá časť Pochopenie a odhalenie
ruskej dezinformačnej a propagandistickej vojny, silne pripomína politickú terminológiu spred viac ako
polstoročia, z čias najmrazivejšieho obdobia studenej vojny. Tretia časť sa zameriava na Pochopenie
informačnej vojny a metód dezinformácie a radikalizácie, ktoré využíva IŠIL/Dá’iš. Možno však klásť na
jednu rovinu aktivity vôbec neporovnateľných bezpečnostno-politických aktérov?

Návrh predložila za Výbor pre zahraničné veci spravodajkyňa A. E. Fotygová, poľská europoslankyňa za
stranu Právo a spravodlivosť z frakcie Európski konzervatívci a reformisti. V menšinovom stanovisku
frakcie Európska zjednotená ľavica – Severská zelená ľavica, ktoré predložil europoslanec za španielsku
stranu Zjednotení ľaví J. Couso sa o. i uviedlo, že je nezodpovedné klásť štát ako Rusko na rovnakú
úroveň hrozieb ako Dá’iš a požadovala sa podpora medzinárodného úsilia v rámci OSN zameraného na
odstránenie Dá’iš, v ktorom práve Rusko zohráva kľúčovú úlohu.
Dokument, ktorý má len podporný charakter, nemožno preceňovať aj preto, lebo "za" hlasovalo 304,
"proti" 179 a "zdržalo sa" 208 europoslancov (60 ich nebolo prítomných). Napriek tomu zdôrazníme, že
materiál naznačuje, že kríza v EÚ sa netýka už len jej inštitúcií, ale sa nebadane rozširuje aj na jej
hodnoty. Iste, niektoré aktivity Moskvy možno kritizovať, ale stotožniť jej mediálne pôsobenie s Dá’iš, sa
vymyká zdravému rozumu ako aj politickej kultúre, ktorou sa EÚ oháňa.
Na zamyslenie sa je aj to, že v zdôvodňujúcej časti materiálu sa až trikrát spomína NATO. Ak si
spomenieme na výroky generálneho tajomníka NATO J. Stoltenberga či predsedu Vojenského výboru
NATO českého generála P. Pavla o ruskej hrozbe, vzniká problém, kto v podmienkach "strategickej
komunikácie" vedie hybridnú vojnu – Rusko proti EÚ, alebo EÚ s NATO proti Rusku?
Nemá Rusko také právo na vlastnú propagandu ako EÚ a NATO? Môže NATO rozmiestňovať nové
vojská pri ruských hranicich a keď Rusko na to zareaguje, vytvára hrozby pre Európu? Možno povedať,
že nie Rusko ohrozuje médiami Európu, ale samotná EÚ sa môže stať touto hrozbou, ak bude skreslene
hodnotiť realitu.
Dodáme, že 22. novembra bolo prijaté v Európskom parlamente uznesenie o európskej obrannej
politike, kde sa v bode 7 opäť jedným šmahom obviňujú zo zhoršenia bezpečnostnej situácie v Európe
rovnako Islamský štát a Rusko. Možno to je len symbolické, ale spravodajcom návrhu bol za Výbor pre
zahraničné veci europoslanec U. Paet (z Estónskej reformnej strany, člen frakcie Aliancie liberálov a
demokratov pre Európu). Ak významné slovo pri formovaní návrhov pre bezpečnostnú politiku EÚ
dostávajú poslanci z Poľska a pobaltských krajín, nedivme sa, že v Európskemu parlamentu znejú
rusofóbne názory.
Časť elít EÚ zrejme prepadá panike, lebo čoraz viac hlasovaní dopadá ináč, ako si to predstavujú.
Okrem brexitu a víťazstva D. Trumpa neboli v poslednom čase Bruselu po vôli ani výsledky holandského
referenda o asociačnej dohode s Ukrajinou, či prezidentských volieb v Bulharsku a Moldavsku, kde
zvíťazili kandidáti, ktorí chcú zlepšiť vzťahy s Ruskom. Najčerstvejšie je to víťazstvo F. Fillona, známeho
eurokriticizmom a realistickým pohľadom na vzťahy s Moskvou, v prvýkrát organizovaných primárnych
voľbách francúzskej pravice. Vidieť však príčinu narastania euroskepticizmu a iných ťažkostí v EÚ v
pôsobení ruských médií a klásť to na jednu rovinu s hrozbou islamského extrémizmu, je znakom
strácania zmyslu pre realitu.
Možno by bolo namieste spýtať sa, či sa stúpenci tejto rezolúcie na vlastnú škodu neuzavierajú pred
diskusiou, ktorá je v súčasnosti nevyhnutná pre riešenie všetkých európskych (i globálnych) problémov.
Presviedčame sa o tom dlhší čas vlastne všade – od fungovania ekonomiky cez politiku a bezpečnosť
až po sociálne a kultúrne otázky.
(Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave)
Vyšlo v Literárnom týždenníku 41 – 42/2016
-END
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20. Stúpa cena ocele
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 12:00; 08/12/2016; Žurnál Rádia Regina; zo
zahraničia; Miroslava Neira Cuellar Hospodárová]
Stanislav Lažo, moderátor: "V čase, keď Čína ustupuje od ocele, hovorí o príliš veľkých nákladoch na
výrobu a podobne, vedenie U.S. Steelu v amerických médiách tvrdí o tom, že ideálne zarobilo, chce
rozšíriť investície a do Spojených štátov vrátiť asi desaťtisíc pracovných miest. Premietne sa tento
ekonomický úspech aj na Slovensko? Zatiaľ sa hovorí o prepúšťaní, prípadne o predaji košického U.S.
Steelu."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, redaktorka: "V minulosti oceliarske firmy škrtali miesta a rušili
prevádzky aj v USA. Snažili sa udržať nízke náklady, lebo cena ocele klesala. Na trhu jej bolo skrátka

príliš veľa. Dnes jej cena znovu rastie, lebo Čína, ktorá produkuje vyše polovicu všetkej ocele na svete,
aj v súvislosti s parížskou dohodou o klimatických zmenách znížila produkciu. Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita: "Čo znamená, že tej ocele bude menej a tým pádom aj problémy,
ktoré vznikli dneska v Európe s tým, že si Čína riešila svoju nadprodukciu alebo respektíve znížený
domáci dopyt vývozom do Európy a USA, ten tlak bude jednoducho nižší."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Zároveň stúpa spotreba ocele. V Európe aj v Číne sa vyrába a
predáva viac áut."
Peter Baláž: "Tá cena ocele vzrástla za posledných pár týždňov zhruba o dvadsať percent. A to,
samozrejme, vytvára také perspektívne pozície tým, ktorí oceľ vyrábajú."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Vďaka takzvanej bridlicovej revolúcii výrobcom v USA klesajú
ceny za energiu najmä pokiaľ ide o fosílne palivá a svoju rolu zohráva aj kurz dolára a eura."
Peter Baláž: "Pokiaľ menové kurzy ešte niekoľko rokov naspäť boli ... v prípade eura voči americkému
doláru za jedno euro jedna celá šesťdesiat dolára a dneska ten kurz sa blíži v podstate k parite, to značí
jedna ku jednej, tak z tohto dôvodu sa v podstate americké vývozy značne zdražujú a naopak de facto
devalvované euro zvyšuje mieru úspešnosti európskych firiem na americkom trhu."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "V predvolebnej kampani novozvolený prezident Trump sľúbil
vrátiť pracovné miesta do USA najmä z Mexika a Kanady. Odkedy vyhral, akcie firmy U.S. Steel rapídne
stúpli o osemdesiat percent. Podľa experta patria firmy ako U.S. Steel skôr k republikánom. Keď teda
hovoria, že vrátia desaťtisíc pracovných miest do USA, môže to byť len symbolický súhlas s
nastupujúcou administratívou. Pokiaľ ide o Košice, v posledných rokoch zarábali, ale firma neinvestovala
do ich vnútorného rozvoja, neexpandovali. Pripomína ekonóm Peter Baláž."
Peter Baláž: ": "Pravdepodobne v relatívne krátkej dobe bude treba do U.S. Steelu hodne investovať
preto, aby sa nejakým spôsobom tá firma modernizovala a ja sa osobne obávam, že toto bude jeden z
dôvodov, prečo v podstate U.S. Steel zisťuje, že jeho ďalšie pôsobenie nemusí byť na Slovensku pre
nich efektívne."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Hovorí sa o dvoch možných kupcoch – české železiarne z Třinca
a čínsky investor. Ak by U.S. Steel predal firmu im, otvoril by priestor pre čínsku oceľ v Európe."
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21. Vo svete stúpa spotreba ocele
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 08/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová]
Elena Koritšánska, moderátorka: "V čase, keď Čína ustupuje od ocele, hovorí o príliš veľkých nákladoch
na výrobu, a podobne vedenie U.S. Steel v amerických médiách hovorí o tom, že ideálne zarobilo, chce
rozšíriť investície a do Spojených štátov vrátiť asi 10-tisíc pracovných miest. Premietne sa tento
ekonomický úspech aj na Slovensku? Ďalej sa totiž hovorí o prepúšťaní, prípadne o predaji košického
U.S. Steelu."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, redaktorka: "V minulosti oceliarske firmy škrtali miesta a rušili
prevádzky aj v USA. Snažili sa udržať nízke náklady, lebo cena ocele klesala. Na trhu jej bolo skrátka
príliš veľa. Dnes jej cena znovu rastie, lebo Čína, ktorá produkuje vyše polovicu všetkej ocele na svete,
aj v súvislosti s Parížskou dohodou o klimatických zmenách, znížila produkciu. Peter Baláž
z Ekonomickej univerzity."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita: "Čo znamená, že tej ocele bude menej, a tým pádom aj problémy,
ktoré vznikli dneska v Európe s tým, že si Čína riešila svoju nadprodukciu alebo respektíve znížený
domáci dopyt vývozom do Európy a USA, ten tlak bude jednoducho nižší."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Zároveň stúpa spotreba ocele. V Európe aj v Číne sa vyrába
a predáva viac áut."
Peter Baláž: "Tá cena ocele vzrástla za posledných pár týždňov zhruba o 20 percent, a to samozrejme
vytvára také perspektívne pozície tým, ktorí oceľ vyrábajú."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Vďaka takzvanej bridlicovej revolúcii výrobcom v USA klesajú

ceny za energiu, najmä pokiaľ ide o fosílne palivá, a svoju rolu zohráva aj kurz dolára a eura."
Peter Baláž: "Pokiaľ menové kurzy ešte niekoľko rokov naspäť boli povedzme v prípade eura voči
americkému doláru, za jedno euro 1,60 dolára a dneska ten kurz sa blíži v podstate k parite, to značí
jedna ku jednej, tak z tohoto dôvodu sa v podstate americké vývozy značne zdražujú, a naopak de facto
devalvované euro zvyšuje mieru úspešnosti európskych firiem na americkom trhu."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "V predvolebnej kampani novozvolený prezident Trump sľúbil
vrátiť pracovné miesta do USA, najmä z Mexika a Kanady. Odkedy vyhral, akcie firmy U.S. Steel rapídne
stúpli, o 80 percent. Podľa experta, patria firmy ako U.S. Steel skôr k republikánom, keď teda hovoria, že
vrátia 10-tisíc pracovných miest do USA, môže to byť len symbolický súhlas s nastupujúcou
administratívou. Pokiaľ ide o Košice, v posledných rokoch zarábali, ale firma neinvestovala do ich
vnútorného rozvoja, neexpandovali, pripomína ekonóm Peter Baláž."
Peter Baláž: "Pravdepodobne v relatívne krátkej dobe bude treba do U.S. Steelu hodne investovať preto,
aby sa nejakým spôsobom tá firma modernizovala, a ja sa osobne obávam, že toto bude jeden
z dôvodov, prečo v podstate U.S. Steel zisťuje, že jeho ďalšie pôsobenie nemusí byť na Slovensku pre
nich efektívne."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Hovorí sa o dvoch možných kupcoch - České železiarne z Třinca
a čínsky investor. Ak by U.S. Steel predal firmu im, otvoril by priestor pre čínsku oceľ v Európe."
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22. Konečne poriadne FUSAKLE!
[Téma: Ekonomická univerzita; Break; 06/12/2016; 12/2016,01/2017; s.: 42,43,44; GEAR MESIACA;
Jana Homolová]
Ak už si máte nájsť pod vianočným stromom ponožky, nech sú o aspoň FUSAKLE.
Podľa prieskumov sú ponožky bezkonkurenčne najhorší vianočný darček, aký si muži pod stromčekom
kedy našli. - Napriek štatistikám sa praktický podarúnok stal v mnohých domácnostiach tradíciou a keby
ich nebolo, mnohí muži by zrejme ostali neobdarovaní. A bosí. Ponožky (často v kombinácii s pyžamom)
sú skrátka tradičné vianočné klišé, ktorým síce nikoho neurazíte, ale ani nepotešíte. No aj klišé môže
občas prekvapiť a byť dokonca trendové! Veselé farby, zaujímavé vzory a kvalitný materiál, čo sa dobre
nosí, spravia aj z (ne)obyčajných ponožiek darček, ktorý urobí radosť. Všetko v jednom garantujú
Fusakle - originálne slovenské ponožky, ktoré vo svojich predajniach po celom Slovensku ponúka
značka Bepon
ORIGINÁLNE SPOJENIE
Dve slovenské firmy sa spojili, aby vzniklo niečo naozaj špeciálne. Bepon sa počas dvadsiatich štyroch
rokov svojej existencie snaží spájať vlastné vízie s tvorivosťou popredných výrobcov a dizajnérov.
Výsledkom spojenia je projekt ,,Bepon miluje Fusakle". Už na prvý pohľad sú iné ako bežné ponožky.
Vyrábajú sa z bavlny, s malou prímesou elastanu a polyamidu. Fusakle majú o čosi užší strih, aby lepšie
kopírovali tvar chodidla. Navyše sú dlhšie, ak si ich teda oblečiete pod elegantné oblekové nohavice,
nezrolujú sa, ako bežné ponožky a neodhalia chlpaté lýtko. Výrobca už začal pracovať aj na zdravotných
Fusakliach bez vrchného lemu, s upravenou priľnavosťou. Žiadne odtlačené patenty. Značka sa
osobitne venuje aj tvorbe ponožiek pre našich športovcov, ktorí pre vás ochotne testujú ich funkčnosť,
odolnosť, vzdušnosť a pohodlie.
JEDINEČNÝ DIZAJN
Fusakle robí unikátnymi predovšetkým ich nápaditý dizajn a farebnosť. Značka vychádza zo známych
farieb, vzorov, no pri výrobe nového sortimentu hľadá inšpiráciu aj v našej minulosti a slovenských
tradíciách. Vo Fusakliach dokonale vynikne každá mužská osobnosť a individualita. Preto by nemali
chýbať v šatníku všetkých moderných džentlmenov. Každý pár Fusaklí má svoje kuriózne pomenovanie.
Môžete nosiť Komanča guličkového, Fúzača žltého, Multikulturalistu či Pohoďáka domáceho, preto ich
hľadajte v každej predajni Bepon, kde vám s výberom ochotne poradia. A Vianoce sa môžu začať!
Čierne sú NUDNÉ!
Kvalitné ponožky rozozná aj poslepiačky. Tvrdí, že ženám sa pozerá na nohy z čisto profesionálnych
dôvodov. Aj vďaka nemu sú dnes pánske ponožky veselý a farebný módny doplnok. Výkonný riaditeľ
spoločnosti Bepon STANISLAV CINTAVÝ.

Spávaš v ponožkách?Nie, neviem si to ani len predstaviť. Čo ty a ponožky? Konzervatívna, klasická
čierna alebo žiadna nuda s Fusaklami od Beponu?
Čierne ponožky som zo svojho šatníka úplne vylúčil. Obliekam si len farebné, respektíve vzorované.
Občas sa to snažím kombinovať aj so zvyškom odevu, ale bežne sa spolieham na náhodu. Najnovšie
skúšam nosiť na jednej nohe inú ponožku ako na druhej. Tejto ,,agende" učím aj svoje okolie a musím
priznať, že vcelku úspešne.
Aký druh pančúch sa ti na ženách páči?
Z biznisového hľadiska určite tie roztrhnuté a z estetického nepriehľadné a v rôznych farbách.
Pozeráš sa teda ženám najskôr na nohy?
Áno, nepopieram, že je to istá profesionálna deformácia, na ktorú sa aspoň môžem kedykoľvek
vyhovoriť. Keď som s kamarátmi, hovorím im, že som tu jediný z nich, ktorý sa môže pozerať ženám na
nohy pracovne.
Vytvorila sa u teba nejaká profesionálna deformácia? Kráčajúc po ulici sleduješ ako a aké ponožky nosia
Slováci?
Keď vidím také ,,vysieťkované" ponožky, stokrát vyprané, dostávam migrénu. Pri pančuchách som zažil
už viacero nepríjemných situácií, keď som vysvetľoval dámam, že sa len snažím odpozorovať, čo to
majú za pančuchy. Potom som pochopil, že ani táto odpoveď nie je veľmi upokojujúca. Teraz sa to
snažím robiť buď úplne nenápadne, alebo, naopak, úplne jednoznačne poviem, kto som a prečo ma to
zaujíma.
Už si si niekedy skúšal dámske pančuchy?
Samozrejme, ale z čisto profesionálnych dôvodov. Chlpatá noha a na nej pančucha, to je vcelku dobrá
psychická antikoncepcia. Musím však povedať, že v posledných rokoch sa vyrábajú pančuchy aj pre
mužský segment, ale ja som im zatiaľ neprišiel na chuť. Kupuješ ženám pančuchy namiesto kvetov?
Pravidelne. Napríklad ako pozornosť (čiže úplatok) pre pani učiteľky v materskej škole je to ideálne.
Aký si šéf ?
Ľudský, čo môže byť výhoda aj nevýhoda. Je dobré uvedomiť si, kedy to používate ako silnú a kedy ako
slabú vlastnosť.
Čo považuješ za najťažšie momenty z pozície šéfa?
Vysvetliť niekomu, kto si myslí, že svoju prácu robí bezchybne, že to tak nie je. Vtedy totiž niekedy ani
akýkoľvek dobrý argument nemusí stačiť na to, aby sa dotyčný neurazil, nenahneval, ale naopak,
naštartoval. Byť takmer dvanásť rokov u jedného zamestnávateľa nie je úplne zvyčajné... Ak vás práca
baví a napĺňa, po istom čase vzniká medzi firmou, majiteľmi a kolegami určitá chémia, ktorá spôsobuje,
že práca sa stáva aj súčasťou súkromného života so všetkými pozitívami aj negatívami. Mám kolegov,
ktorí to ťahajú s Beponom oveľa dlhšie než ja, a teda rúcajú teórie o vyhorení a podobne. Potom vzniká
vo firme zdravá zmes skúseností, rozvahy a čerstvého entuziazmu nových kolegov
--AKO ICH NOSIŤ
Farebné ponožky sú v módnom biznise už niekoľko sezón mimoriadne obľúbené. Nebojte sa, môžete ich
kombinovať s klasickými topánkami aj s oblekom. Dôležité je, aby vždy ladili s kravatou alebo s
vreckovkou. Aj v tomto prípade však platí veľmi dôležitá zásada! Ešte predtým, ako oživíte outfit
zaujímavými ponožkami, zaobstarajte si kvalitné topánky. Ponožky totiž pútajú pozornosť a ak máte na
nohách obnosené staré topánky, výsledný dojem úplne zabijete. Samozrejme, ak vás v práci čaká
dôležité rokovanie s konzervatívnymi partnermi alebo koncert vážnej hudby, farebné ponožky nechajte
doma.
STANISLAV CINTAVÝ (34) Vyštudoval na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Do spoločnosti Bepon nastúpil už v roku 2005 ako asistent personálneho riaditeľa. Postupne
prešiel pozíciou supervízora, vedúceho tímu, obchodného riaditeľa, aby sa v roku 2012 stal výkonným
riaditeľom spoločnosti. Drží sa kréda, že všetko zlé je na niečo dobré, v práci aplikuje skôr priateľský
prístup, je víťazný, ale zároveň tímový hráč. V súkromnom živote sa pätnásť rokov aktívne venuje
malému futbalu, pričom pôsobí aj ako rozhodca, a od roku 2013 je prezidentom Slovenského zväzu

malého futbalu.
Foto:
1 Multikultura list a zelený, Bepon, 6,50 eur
2 Slovenskóóó, Bepon, 6,50 eur
3 Zelenáč károvaný, Bepon, 6,50 eur
4 Komanč guličkový, Bepon, 6,50 eur
5 Multikulturalista, Bepon, 6,50 eur
6 Gentleman modranský, Bepon, 8,50 eur
7 Fúzač žltý, Bepon, 6,50 eur
Jana Homolová

Späť na obsah

23. Ekonomika: Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 12/12/2016; eTrend; Redakcia]
Aktuálny barometer
Uzavreté hlasovania
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na
najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE
prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil,
kliknite na jeho meno.
Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?
Existuje podľa vás na Slovensku osobnosť, ktorú by ste mohli označiť za osobnosť tohto roka?
ak áno, kto, prípadne i prečo
áno 86 %
nie 14 %
Uzávierka hlasovania: 12.12.2016. Počet respondentov: 83.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.
Respondent Odpoveď Komentár
Alexander Máťuš, CEO ZenithOptimedia, s.r.o. áno Zuzana hlavkova
Andreas Kreutz, konateľ Tailor Made, s.r.o, Bratislava nie
Andrej Révay, prezident Slovenská asociácia podnikových finančníkov áno Osobnosťou roka je pre mňa
prezident Andrej Kiska. Pre jeho vytrvalý boj za právny štát a boj proti korupcii.
Anna Huščavová, riaditeľka Hanalex, s.r.o. nie ale neznamená to, že medzi nami nežijú ... Prezentuje ich
samotný život, ktorému dávajú iný rozmer ako zvyčajne očakáva mainstream ...
Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP SK nie
Boris Lorenc, predseda predstavenstva Camase, a.s., Bratislava áno Miroslav Lajčák. V roku 2016 stihol
popri kandidatúre na generálneho tajomníka OSN pripraviť ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí na predsedníctvo SR v Rade EÚ - a dnes to môžeme konštatovať - aj predsedníctvo zvládnuť.
Kandidatúra M.Lajčáka a naše predsedníctvo spolu s opakovanými víťazstvami nášho cyklistu najviac
prezentovali Slovensko v zahraničí.
Branislav Polák, Chief Inovation Officer STARMEDIA Co., s.r.o. áno Peter Sagan - kto iný a viac dokázal
zviditeľniť našu krajinu, vlajku, reč, humor, spontánnosť, energickosť a iné pozitívne atribúty, ktorými by
sme sa ako krajina a národ radi pochválili a tak málo nám to ide. A navyše, kto iný nás týmto spôsobom
spropagoval viac a bez akýchkoľvek negatívnych nánosov, prešľapov, excesov a iných negatívnych
súvislostí.
Branislav Straka, vrchný riaditeľ pre retail ČSOB áno Pre mňa sú to dvaja: Juraj Vaculík a Štefan Klein,
lebo prinášajú pre Slovensko okrem pozitívneho PR aj ozajstných svetových odborníkov, ktorí sa

dokonca presťahovali a tak reálne budujú znalostnú ekonomiku.
Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex, s.r.o., Bratislava áno Milan Krajňák pre svoj boj za tradičné
hodnoty a rodinu.
Dušan Synak, generálny riaditeľ Sylex, s.r.o., Bratislava áno Urcite osobnosti roka na Slovensku existuju
ako v pozitivnom, tak i v negativnom slova zmysle, ale nedokazem ich oznacit, lebo ani jedni a ani druhi
nie su ti, ktorych vidime ako sa dnes vytrcaju z davu.
Gabriela Homolová, konateľka Homola, s.r.o., Bratislava áno Peter Sagan. Veľká sebadisciplína,
vynikajúca reprezentácia Slovenska
Hana Kvartová, výkonná riaditeľka SAS Slovakia áno Urcite pana prezidenta Kisku, myslim ze bravurne
zvlada svoju rolu a je ukaxkou ze slusnostou a pracovitostou sa da dosiahnut vela.
Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. áno Zosnuly prezident Michal
Kovac, lebo jeho smrt znovuotvorila temy s ktorymi je slovensky narod doteraz konfrontovany a
nevyrovnany.
Ivan Paule, partner TPA Audit, s.r.o., Bratislava áno Dlhdobo si veľmi vážim psychologičku pani Janu
Štúrovú. Pani Štúrová je podľa mňa skrytý poklad, ktorý na Slovensku máme. Jej osobné aj odborné
názory sa Vás dokážu silno dotknúť, posunúť Vás správnym smerom a možno Vám aj zásadne zmeniť
život.
Ivan Hronec, CEO Film Europe Media Company áno Zuzana Hlávková. Za odvahu a efektívnu naivitu.
Jana z Arcu.
Ivan Štefanec, čestný prezident Podnikateľská aliancia Slovenska áno Dominika Cibulková - stala sa
majsterkou sveta svojou príkladnou pracovitosťou a cieľavedomosťou. Aj keď jej od začiatku kariéry
málo ľudí verilo, dokázala dať príklad ostatným pre prekonávanie prekážok.
Ivana Molnárová, generálna riaditeľka Profesia.sk áno Andrej Kiska, je to zaruka demokracie, velmi
priamo pomenuvava problemy tejto krajiny. Ma velke srdce, ma zmysel pre spravodlivost a moralku.
Konecne moze byt Slovensko hrde na svojho prezidenta. Mnohe okolite krajiny nam zavidia nasho
prezidenta. Potrebovali by sme viac, ludi v najvyssiej politike s takymi hodnotami ako ma pan prezident
Kiska.
Ján Košturiak, spoločník IPA, s.r.o. áno Pán farár Vladimír Maslák, OZ Dobrý Pastier Kláštor pod
Znievom, ktorý buduje komunity z ľudí na okraji spoločnosti, spoločne s nimi podniká, produkuje výrobky
a služby a vracia ich do života. V tomto roku vytvoril už 8 stredísk, kde je 350 ľudí a jeho plány idú ďalej.
Ďakujem mu, že sa môžem od neho učiť, čo to je skutočné podnikanie.
Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prima banka Slovensko, a.s. áno Jako první mě
napadá dvojice Robert Kaliňák a Robert Fico - jejich schopnost naplňovat své cíle a zájmy ve
slovenském veřejném prostoru a udržet si při tom dlouhodobě vysokou oblibu je mimořádná. Letošní
volby jen potvrdily, ze jejich styl fungování má u slovenských voličů i politiků jiných stran širokou
podporu...
Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit áno Minister Drucker, ktorý sa snaží na ťažkom a dôležitom rezorte
zdravotníctva presadiť odbornosť a transparentnosť.
Jozef Hajko, člen Výkonnej rady Podnikateľská aliancia Slovenska áno Peter Sagan. Nielen pre jeho
vyrazne sportove uspechy. Majster sveta v cyklistike je azda najznamejsim Slovakom v zahranici, a to aj
preto, ze svoj povod vsade pripomina. Ma talent a je pracovity. Je sebavedomy, ale nie povysenecky.
Mysli na mladsiu generaciu, ktora pride po nom. Stal sa autoritou i vzorom - to je na Slovensku
vynimocne.
Juraj Vozár, výkonný riaditeľ Biomin, a.s, Cífer áno Anotn Srholec, na jeho pamiatku. Človek s veľkým
životným príbehom, ktorého postoje, viera a životná sila by mali byť inšpiráciou pre nás a do každého
nášho dňa.
Juraj Sinay, prezident Zväz automobilového priemyslu áno Podľa môjho názoru sú to predovšetkým
Peter Sagan - dvojnásobný majster sveta v cyklistike a Matej Tóth - suverenny olympíjsky víťaž v jednej
z najťaších atletických disciplím 50 km chôdza!
Juraj Gabrhel, riaditeľ E-learnmedia, s.r.o., Bratislava áno Ján Gordulič, ktorý po dlhých rokoch vrátil na
Slovensko politickú satiru a navyše prežil predávkovanie sa homeopatikami.
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Svet zdravia, a.s., Bratislava nie
Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno Holding áno Áno a je to Peter Sagan .
Marcel van der Hoek, generálny riaditeľ ABB, s.r.o. áno Myslím si, že Peter Sagan ukázal, ako sa stať
prvotriednym svetovým šampiónom napriek ťažkostiam a výzvam, ktoré mu vošli do cesty. Na Tour de
France získal tento rok titul najbojovnejšieho jazdca, čo si určite zaslúžil.
Marián Smik, generálny riaditeľ Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group áno Myslím, že Peto
Sagan by si zaslúžil takéto ocenenie.
Marián Ráno, riaditeľ Solidita, s.r.o., Bratislava áno Prvý, slovenský, zlatý, atletický olympionik Matej
Tóth alebo Peter Sagan. Jedine športovci v tomto roku robili dobré meno Slovensku.
Marián Šurjanský, starosta Obec Rudno nad Hronom nie
Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments áno Osobnosťou roka 2016 je na Slovensku každý
poctivý podnikateľ, ktorý dodržiava zákony, vytvára pracovné miesta a platí dane.
Martin Janžo, konateľ WTIA, s.r.o., Žilina áno hlavkova, odvaha postavit sa systemu
Martin Kostič, riaditeľ Emark, s.r.o. áno Pre mňa je to moja žena, ktorá mi vytvárala podporu napriek
zložitej situácii v pracovnom a súkromnom živote, takže jej týmto verejne ďakujem.
Martin Sukupčák, konateľ BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec áno Osobnosťou roka je určite

Zuzana Hlávková, pretože svojou odvahou, úprimnosťou a oddanosťou spravodlivosti nabúrala
všeobecne zažitý zvyk, že proti štátnej moci sa bojovať nielenže nedá, ale človek ešte aj vyzerá ako
naivný hlupák. Toto mladé, ešte stále len dievča, ukázalo vnútornú silu hodnú nasledovania.
Martin Volek, riaditeľ Volis International áno Osobnosťou roka na Slovensku sú všetci Zamestnávatelia.
Museli i napriek rastu ekonomiky zvládnuť nielen vysoké daňovo odvodové zaťaženie, ale i tlak na
zvyšovanie miezd z dovodu nedostatku (kvalifikovanej) pracovnej sily.
Martin Melišek, riaditeľ Softec áno Prezident A. Kiska si aj v politickom bahne všade okolo nás drží a
celý rok držal svoju slušnosť a to považujem za ojedinelý jav v slovenskej politike.
Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. nie Osobnosťou roka pre mňa nie je
jedna osoba, ale tisíce, často anonymných, ľudí, ktorí sa v priebehu roka rozhodli akokoľvek pomáhať
druhým.
Martina Kalmanová, konateľka Snico áno Daniel Lipšic Človek s charakterom, rozvahou, pokorou, ktorý
sa zachoval ukážkovo a je pre mňa vzorom, akým by skutočne politik mal byť. Navyše je obdivuhodná aj
jeho práca advokáta pro bono vo veľmi tažkých prípadoch.
Michal Hrabovec, prezident Anasoft áno pán prezident Andrej Kiska
Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou áno
Milan Michalik, obchodný riaditeľ PPA Controll, a.s., Bratislava áno
Milín Kaňuščák, generálny riaditeľ Kami Profit, s.r.o., Bratislava áno Podľa mňa prezident Kiska.
Slovensko potrebuje také systémové a čestné osobnosti so skutočným záujmom o blaho spoločnosti.
Miloš Gloznek, projektový manažér ŽSR áno Peter Sagan, človek, ktorý svojim majstrovstvom a
vystupovaním celoročne "díluje" pozitivizmus a dobrú náladu občanom SR, ktorí ju tak veľmi, veľmi
potrebujú. Patrí mu za to uznanie. ,
Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva Privatbanka, a.s. áno
Andrej Kiska. Viem, že to nie je veľmi originálna odpoveď, ale Slovensko akútne potrebuje progresívne
myšlienky, posun dopredu. Pred príchodom Andreja Kisku som mal neodbytný pocit, že kráčame späť.
Miroslav Uličný, 1. podpredseda predstavenstva Tatra banka, a.s nie
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva Soitron áno Andrej Kiska
Pavel Nechala, advokát Nechala & Co. s.r.o. áno Zuzana Hlávková, ktorá upozornila na praktiky
ministerstva zahraničných vecí. Jej skúsenosť tiež ukázala, že ak Slovensko chce dosiahnúť viac, žiaden
"facelifting" nepomôže. Bez výrazných zmien sa nevyhneme stratám a úpadku v celej spoločnosti. p.s.
poskytoval som poradenstvo TIS v tejto veci.
Pavel Šimon, konateľ Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš áno Slovenský občan - je to jeho obrovská
trpezlivosť a pozitívna viera, že rovnaké nástroje a postupy raz prinesú iné výsledky. Už viac ako 25
rokov po zmene politického zriadenia, viac ako 10 rokov po vstupe do EÚ, a za celú tú dobu sa snaží
uprednostniť populistov a populistických politikov pred odborníkmi a tými čo aspoň občas hovoria
pravdu. Mečiar aj Fico vyhrali voľby viackrát ako boli premiéri. Za tú dobu sa naša krajina vzmáha,
ekonomicky viac ako mnohé, ale občan z toho ekonomického rozvoja má sotva časť - ak vôbec niečo.
Oceniť ho treba a za tú vieru, že sľuby sa naplnia. Sľuby o Švajčiarsku na Slovensku, o hotovej diaľnici z
Bratislavy do Košíc, o tom, že keď nedajbože ochorie, tak dostane dobrú, rýchlu a ešte k tomu efektívnu
(nie len finančne) liečbu, o spravodlivosti spravodlivej ku všetkým rovnako a aj daniam efektívne v
prospech občana slušne vyberanej. Našťastie aj medzi jednotlivcami je z čoho vyberať, ale vybrať iba
jednoho by bolo nespravodlivé. Nespravodlivé aj preto, že množstvo z nich sú osobnosti pre verejnosť
neznáme a neviditeľne, sú to osobnosti, ktoré prinášajú nádej na lepší život iba malému okruhu ľudí. Sú
ich tisíce po celom Slovensku, ale aj Slováci v zahraničí...
Pavel Drahotský, riaditeľ Saxo Bank áno Pan prezident Kiska
Pavol Múdry, predseda správnej rady IPI Slovensko áno Prezident Kiska
Pavol Benčík, CEO Bencik Culinary Group áno Peter Sagan
Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia áno Zuzana Hlavkova, pretoze dala nadej pre celu
generaciu mladych ludi, ze stoji za to usilovat sa o lepsie Slovensko, pricom kazdy z nas ma na to v
ramci svojich moznosti aj prilezitost.i
Peter Kolník, konateľ Astor Slovakia, s.r.o. áno ... zo známych dôvodov poukázania na nehospodárne
nakladanie s prostriedkami na MZV SR ...
Peter Brudňák, CEO NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti áno Pre mna su osobnostou roka hned
traja sportovci medzi ktorymi je tazko zvolit len jedneho a su to Dominika Cibulkova,Peter Sagan a Matej
Toth. Vsetci traja dokazali neuveritelnymi vykonmi preslavit nasu malu krajinu vo velkom svete a naviac
su aj mimo sportoviska ludia ,ktori nas vsetkych musia inspirovat svojim pristupom k ich "praci".
Peter Strýček, generálny riaditeľ Cofely východná Európa áno Pán prezident
Peter Krúpa, generálny riaditeľ Hubert J.E. áno pan Anton Srholec - zosobnuje pre mna ludskost,
sucit,dobrosrdecnost, charakterovu odolnost, sulad viery, nazorov a cinov, radost zo zivota.
Peter Paška, primátor mesto Galanta áno Samozrejme, nikto iný ako Peter Sagan. Zosobňuje totiž
všetko pozitívne zo Slovenska..
Peter Malec, predseda predstavenstva Budamar Logistics, a.s., Bratislava áno Martin Filko. Ako
profesionálny štátny úradník a odvážny reformátor zanechal za sebou skvelú prácu, ktorá štátu ročne
šetrí desiatky miliónov eur a zároveň je jedným z kľúčových autorov najzásadnejšej reformy desaťročia
Hodnota za peniaze. Ide o projekt, ktorý má znížiť výdavky a hľadať najlepšie riešenia problémov štátu.
Pevne verím, že sa naplní.
Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu Ekonomická univerzita v Bratislave áno Aj

Slovensko má osobnosti, len väčšina tých, ktoré sú nám ako osobnosti doteraz prezentované nemajú s
takouto poctou nič spoločné. Nakoľko sú nám rôznymi spôsobmi posúvané takéto "falošné symboly" tí ,
ktorí by mali byť takto oceňovaní sa o takéto uznanie neuchádzajú a z toho istého dôvodu často nie sú k
tomu ani vyberaní.
Peter Halász, konateľ Jaga Group áno Andrej Kiska - za to ze sa sprava ako zodpovedny, ludsky,
principialny, konzistentny prezident. Kandidatov na "negativnu osobnost roka" mam tolko ze to presahuje
moznosti tejto ankety .
Peter Pažitný, partner Healthcare Consulting & Research Center áno Jednoznačne pán prezident Andrej Kiska. Považujem ho za kľúčového obhajcu hodnôt Západnej civilizácie na Slovensku. Vo veľmi
zložitej geopolitickej situácií jasne a konzistentne deklaruje našu orientáciu k NATO, k EU a k hodnotám
liberálnej demokracie. A to nielen voči zahraničiu, ale hlavne u nás doma.
Peter Patek, konateľ Plastix, s.r.o. áno Andrej Kiska
Peter Kucer, generálny riaditeľ eD´ system Slovakia, s.r.o. nie
Peter Bahník, Head of Leasing P3 Logistic Parks nie
Radovan Pala, partner TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. áno Lucia Žitňanská za to, že účasť vo
vláde vyvážila razantnými zmenami v oblasti insolvencií a exekúcií, ktoré pomôžu desiatkam tisíc ľudí.
Ak by ste sa ma pred rokom spýtali, či sú také zmeny možné, bol by som skeptický lebo išlo o zásah do
lukratívneho biznisu.
Radúz Dula, člen predstavenstva Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky áno Zuzana Hlávková
za návod, ako by mali fungovať zamestnanci štátu, keď narazia na korupciu, rodinkárstvo, provízie a iné
neduhy, ktoré tu na nás SMERujú.
Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer GfK áno Hoci v tomto roku žil iba niekoľko dní, mojou
osobnosťou roka je Anton Srholec. Postavil sa komunistickej totalite a potom aj cirkevnému autoritárstvu.
Keď bol poslaný do dôchodku, obklopil sa bezdomovcami, ktorým vrátil nádej do života. Dokázal spájať
veľmi rôznych ľudí. Jeho život bol skutočnou inšpiráciou pre mnohých.
Rastislav Dravecký, riaditeľ DSI Data, s.r.o., Námestovo nie Časopis Time sa na osobnosť roka pozeral
z pohľadu, kto najviac ovplyvnil dianie, či už negatívne alebo pozitívne. Vyšiel mu Donald Trump. Ak by
som mal použiť rovnaký prístup pre Slovensko, napadá ma hneď niekoľko osobnosti. Žijeme však v
dobe, kedy by sme mali zdôrazňovať skôr pozitívne dianie. A tu mám problém. Nenapadá ma okrem
pána prezidenta Kisku žiadna osobnosť, ktorá významne a pozitívne ovplyvňovala celospoločenské
dianie na Slovensku. On však už bol osobnosťou roka 2015.
Renáta Bláhová, partnerka BMB Leitner k.s. áno Andrej Kiska
Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Životná poisťovňa, a.s., Bratislava áno Za osobnosť roka by
som jednoznačne zvolil Antona Srholca, ktorý nás k veľkému zármutku tento rok navždy opustil. Mal
som tú česť poznať Tonka osobne. Krásny človek, vždy ochotný poradiť a podať pomocnú ruku. Vďaka
svojej viere prijímal všetky životné údely s pokorou sebe vlastnou. Vyžaroval obrovské svetlo a bude
nám všetkým veľmi chýbať
Róbert Kopál, riaditeľ AOCP áno Michal Kováč starší, exprezident SR dôvody súvisia s jeho postojmi a
zápasom za spravodlivý a právny štát slúžiaci občanom
Rudolf Rosskopf, generálny riaditeľ Slovenská Grafia, a.s., Bratislava nie
Simona Mištíková, konateľka Divino, s.r.o., Bratislava áno Áno, je to žiaľ Marián Kotleba :( Potichu sa mu
podarilo viac ako mnohým iným.
Stanislav Kučírek, predseda Slovensko-poľská obchodná komora áno Samozrejme aj u nas na
Slovensku mame vynimocne osobnosti, a to vo vsetkych sferach zivota. Zial sucasny trend mediálneho
pokrytia je iny, ako ich davat za vzory. No a kedze prirodzenou sucastou osobnosti je aj skromnost, sami
tak neurobia, a spolocnost sa potom potaca medzi upadkom a chaosom..
Štefan Vadocz, riaditeľ Neopublic s.r.o. áno
Tomáš Mezírka, Country Manager Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského
štátu áno Je jich vice - všichni Ti, kteří se I přes předpokládané perzekuce ze strany státu a osobních
útoků přes media ze strany vládního aparátu nebojí poukázat na pochybné hospodaření ve státní správě
či daňové úniky ať už kryté úředníky, anebo ty, kde z nich státní zaměstnanci primo profitují.
Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovňa, a.s. áno Peter Sagan a Dominika Cibulková - obaja za
úžasnú reklamu pre Slovensko a kus dobrej práce na zvyšovaní slovenskej národnej hrdosti.
Tomáš Osuský, generálny riaditeľ Hollen, s.r.o., Bratislava áno Moja osobnosť tohto roka je uz mnoho
rokov Vladimír Krčméry. Iste už všetci vieme prečo: misie na celom svete, úprimná viera v Boha a
človeka, inšpirácie, súcit, odbornosť, pokora.
Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Unipharma áno JÁN TKÁČ Končiaci sa rok
ponúka za osobnosti asi najmä naše najväčšie športové hviezdy, olympijského víťaza v chôdzi Mateja
Tótha či už dvojnásobného majstra sveta v cyklistike Petra Sagana. Ja však poviem meno Jána Tkáča,
ktorý získal prestížne ocenenie Vedec roka 2016 na Slovensku. Tento bionanotechnológ z Chemického
ústavu SAV sa venuje včasnej diagnostike rakoviny z krvi. Ak spolu so svojím tímom uspeje, zachráni
množstvo ľudských životov. ,
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24. Ak sa ti niečo nepáči, nestačí len kritizovať. Pokús sa to zmeniť

[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 15/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 28,29; Ekonomika, Knihožrút;
Michal Lehuta]
Kniha Svet podľa Filka je pre tých, ktorí sú už z pocitov bezmocnosti a frustrácie z politiky unavení.
Ukazuje, ako sa dá pomaly posúvať k lepšiemu
Michal Lehuta / michal.lehuta@newsandmedia.sk
Bývalý šéf Nadácie F. A. Hayeka Martin Chren zvykol v minulosti hovoriť, že ľavicový ekonóm je
protirečiaci si termín: oxymoron, niečo ako ,,diétna masť". Bolo to v období vlád Mikuláša Dzurindu, keď
verejnej diskusii s prehľadom dominovali pravičiari, najmä z mimovládnych organizácií podobných
spomínanej nadácii. Potom prišiel Martin Filko a ekonomickú debatu na Slovensku od podlahy zmenil.
Ukazuje to aj spätný pohľad na jeho texty z obdobia rokov 2006 - 2016, ktoré vyšli v knižnom vydaní len
minulý týždeň. Komentáre, články, blogy a rozhovory s ekonómom sa končia náhle v marci tohto roku,
keď M. Filko tragicky zahynul vo vlnách Dunaja.
Ľavicový liberál
Martin Filko určite nebol pravičiar. Naopak, podporovateľov voľného trhu a minimálneho štátneho
zasahovania do ekonomiky zvykol svojimi návrhmi a argumentmi často štvať. Na stupnici od 1 do 27 sa
ako ekonóm sám zaradil na pozíciu 15, teda tesne ,,naľavo" od stredu. Potvrdil to aj v rozhovore pre
.týždeň: ,,Som naľavo od stredu. Mainstreamový ľavicový liberál s miernym antikapitalistickým
nádychom," nechal sa počuť. Politicky najsympatickejší mu však nebol Smer-SD, ale ľavé krídlo strany
SDKÚ, ktoré reprezentoval napríklad poslanec Miroslav Beblavý (dnes nezaradený).
Nádych etatizmu, teda inklinácie riešiť spoločenské problémy silnejším angažovaním vlády, cítiť aj zo
zbierky jeho textov. V kontexte pokrízového znižovania deficitu verejných financií bol M. Filko za
zvyšovanie daní, najmä z majetku, ako sú napríklad nehnuteľnosti. Tým mnohých nahneval. Pravda
však ostáva, že Slovensko na daniach z majetku naozaj vyberá veľmi málo. V OECD majú z tohto typu
daní menšie príjmy už len Česko, Estónsko a Mexiko.
Kritickejšie sa možno stavať azda k jeho mlčaniu ohľadom nezavedenia takzvaných výdavkových
stropov, ktoré predpokladá platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Výdavkové stropy, ktoré
mali pomôcť približovaniu sa k vyrovnanému rozpočtu, malo navrhnúť ministerstvo financií, kde ekonóm
pôsobil, no dodnes sa tak nestalo. Z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti pozitívne nevyčnieva ani jeho
návrh na odloženie vyrovnaného rozpočtu na neskôr v prípade, ak sa zdroje využijú na zmysluplné a
potrebné reformy. Za svoje si to vzala nová koaličná vláda, no už bez tých reforiem.
Ekonómia a neideologické spory
Slovenskú ekonomickú debatu však dokázal kvalitatívne posunúť o úroveň vyššie. ,,Ekonómia nie je iba
účtovnícka zručnosť neplatiť dane ani odvaha brojiť za ich zníženie," kritizoval najmä pravicových
komentátorov, ale i akadémiu. A mal pravdu. Moderná ekonomická veda sa sústredí najmä na empirické
skúmanie súvislostí v hospodárstve. Takzvaná ekonometria má však na Slovensku dodnes len veľmi
slabé korene. A to aj na univerzitách, ktoré by sa jej mali venovať z definície. Zrejme to bola aj
ekonómova verejná kritika vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, jeho alma mater, ktorá
priniesla ovocie vo forme zmien na jej Nárohodohospodárskej fakulte. Napriek ľavicovému cíteniu M.
Filko nebol komunista v zmysle zväčšovania moci štátu len pre jeho silu samotnú. Naopak, mnoho jeho
politických návrhov, z ktorých viaceré boli aj neskôr realizované, nemalo ideologický rozmer. Napríklad
zníženie odvodov pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, čo je na jednej strane znižovanie daňového
zaťaženia, ale zároveň aj zvyšovanie progresivity zdanenia. Ale hlavne: zníženie povinnosti platiť
zdravotné poistenie pre ľudí s príjmom okolo minimálnej mzdy zlacnilo ich zamestnávanie a pomohlo
zvýšiť nízku mieru zamestnanosti v krajine.
Podľa jedného z posledných textov M. Filka najväčšie výzvy Slovenska už nemajú tradičný ideologický
ľavicovo-pravicový charakter. Skôr zosobňujú spor konzervatívcov (,,reakčných síl") a reformátorov
(,,progresívcov"): ,,nezávislá, profesionálna štátna správa, fungujúce a vynucované pravidlá,
rozhodovanie na základe údajov, argumentov a po poctivej diskusii" má skôr organizačnú než
ideologickú podstatu, napísal spolu s Martinom Dubécim, členom nového hnutia Progresívne Slovensko.
V ňom sa chcel angažovať aj samotný nebohý ekonóm.
Krikľúni nás dopredu neposúvajú
M. Filko uznával, že ekonomike by pomohla nižšia administratívna záťaž. Že v zdravotníctve je prebytok
nemocničných postelí a redukcia nemocničnej siete je nevyhnutná. Aj to, že prvotný pozitívny vplyv
zákazu ziskov zdravotných poisťovní sa môže ako bumerang vrátiť v horšej a menej dostupnej

starostlivosti. Zásadne však odmietal zovšeobecňovanie a vykrikovanie, že ,,menší štát všetko vyrieši".
Keby to aj teoreticky platilo, tak za takmer štvrťstoročie samostatnosti by sme mohli usúdiť, že mieru
verejného prerozdeľovania politicky nie je možné zásadne osekať. Pretože to voliči jednoducho nikdy
nedopustia.
M. Filko sa aj preto sústredil na možnosti zlepšovať to, ako štát v realite funguje. ,,Vedel, že na to, aby
sa pomery v tejto krajine začali meniť k lepšiemu, treba [...] postupne pracovať zvnútra aj z pozície
štátneho úradníka," píšu v úvodnom slove zostavovatelia zbierky textov. Ich autor pôsobil ako poradca
viacerých ministrov za ľavicových i pravicových vlád. A bol ochotný riskovať svoju kariéru, aby sa mu
niektoré reformy podarilo u vedenia presadiť.
A povedzme to tak, ako to naozaj je: v politike sa akékoľvek zlepšenia robia nesmierne ťažko.
Jednoduché recepty takmer nikdy nefungujú. Okrem lobistických záujmov reformy narážajú aj na silný
vplyv úradníctva, ktoré proti zmenám brojí automaticky. Dobre vyzbrojený ekonóm má však najlepšie
predpoklady veci meniť. ,,Jedným z významných mantinelov [politiky] je ekonomická realita. Ako sa
hovorí - ekonómia je žiarlivá milenka. Môžeš ju ignorovať, ale len na svoju vlastnú škodu," povedal M.
Filko v rozhovore pre TREND ešte pred niekoľkými rokmi.
,,V súlade so zákonom" nestačí
Ekonómia potom môže nájsť uplatnenie vo vyčísľovaní toho, aké prínosy a náklady majú jednotlivé
vládne opatrenia. Pretože na to, aby obstarávanie, výstavba diaľnic či nová regulácia fungovali čo
najlepšie, nestačí, aby proces prebehol ,,v súlade so zákonom". ,,Ak chceme najviac dobra, rozhodnutia
všetkých úradníkov a verejných činiteľov musia byť najlepšou z možných alternatív. Po férovom
zohľadnení všetkých záujmov," napísal M. Filko krátko pred ohlásením iniciatívy Hodnota za peniaze.
Alibistickú formulku, že všetko bolo v súlade so zákonom, by podľa novej filozofie mala nahradiť
odpoveď ,,bola to najlepšia z možností", nasledovaná zrozumiteľnými argumentmi prečo.
Ako to dosiahnuť? Napríklad benchmarkovaním výdavkov v zdravotníctve - teda systematickým
porovnávaním, za koľko sa kde nakupujú CT-čka, lieky či elektrina. Apropo, lieky. Zastropovanie ich cien
referencovaním k úrovni lacnejších krajín Európskej únie ušetrilo štátu a ľuďom stámilióny. Ďalší veľký
balík M.
Filko pomohol ušetriť na PPP projekte obchvatu Bratislavy ako hlavný ekonóm ministerstva financií.
Cena diaľnice sa tam v porovnaní s odhadom v štúdii uskutočniteľnosti znížila o viac ako polovicu. Tieto
konkrétne výsledky práce vysoko postavených úradníkov potom stavajú dilemy, či pracovať alebo
nepracovať pre vládu Roberta Fica, do úplne iného svetla.
Projekt Hodnoty za peniaze, za ktorý by mali byť zodpovední analytici na jednotlivých ministerstvách, má
tiež revidovať efektívnosť verejných výdavkov, ako aj posudzovať výhodnosť veľkých investičných
projektov. A tiež hodnotiť politiky, či dosahujú stanovené ciele najlepšie, ako môžu.
Jeho prvé čiastočné výsledky boli zakomponované už do návrhu budúcoročného rozpočtu. Úspory by sa
mali realizovať najmä v zdravotníctve, kde M. Filko už roky kritizoval, že peňazí tam je dosť, akurát
výsledky starostlivosti sú v porovnaní s podobnými krajinami akosi o dosť horšie. ,,Samotné naliatie
peňazí nestačí - aj do obstojne fungujúceho sektora -, pokiaľ nie je sprevádzané zmenami, ktoré tieto
dodatočné peniaze zmysluplne využijú," napísal.
Nad dátami nezvíťazia ani veľké peniaze
Texty knihy sú rozdelené do štyroch hlavných častí: najprv tie venované ekonómii, hospodárskej politike,
potom spoločnosti všeobecne a napokon zdravotníctvu, ktorému sa M. Filko venoval azda najviac. Veľa
z nich istotne časom zostarne (kto si už len pamätá na kauzu spomínaných hayekovcov?), no čo
nezostarne, je ekonómov prístup k analýze a riešeniu problémov. Teda triezva a odideologizovaná
diskusia o možných riešeniach, založená na faktoch a argumentoch. ,,Ak občanom neponúkne
atraktívny pohľad na svet štandardná, rozumná politika, budú ho hľadať na jej okrajoch. Ako v tridsiatych
rokoch," napísal ešte dávno pred vstupom ĽSNS do parlamentu i pred zvolením M. Kotlebu za župana
Banskobystrického kraja.
Ak má byť odkaz krátkeho, ale mimoriadne produktívneho života M. Filka len jeden, tak je to práve tento:
je najvyšší čas debatu o zlepšovaní správy vecí verejných posunúť do konštruktívnej roviny a vniesť
svetlo do rozhodovania politikov a úradníkov. Ako hovoril samotný ekonóm: ,,let the sunshine in". ,,Nad
otvorenými dátami nedokážu zvíťaziť ani veľké peniaze. Výzvy môžu byť ťažké, ale nie nemožné," znie
pre nás jeho odkaz.
,,Môžeme sa vybíjať v osobných útokoch, dehonestovaní inštitúcií a prekrúcaní toho, čo kto povedal.
Alebo sa môžeme pokúsiť zmeniť krajinu k lepšiemu," napísal v jednom z článkov. Ako jeden z tých,

ktorý sa s M. Filkom v minulosti takto ,,vybíjal", môže autor tohto textu jeho apel len potvrdiť.
--290 mil. eur za rok ušetrili zdravotným poisťovniam a ľuďom zmeny v takzvanom referencovaní cien
liekov, ktoré boli zavedené na popud Martina Filka
--Foto:
Svet podľa Filka - výber textov.
Zostavili: Martin Dubéci, Asena Filková, Filip Obradovič a Andrej Svorenčík. Vydalo vydavateľstvo
Slovart v roku 2016, 224 s.
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25. Nebojte sa, dobre bude
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 15/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 26,27; Ekonomika, Martin Filko;
Filip Obradovič]
Rocker, čo čítal filozofiu a miloval Slovensko. Večný optimista Martin Filko
Filip Obradovič / filip.obradovic@newsandmedia.
Bolo to v marci tesne po voľbách. Vo verejnom priestore panovala hystéria z toho, kto všetko sa dostal
do parlamentu, kto s kým skladá novú vládnu koalíciu, a na Facebooku sa pre politickú situáciu v krajine
ukončovali priateľstvá. Martin Filko vedel, že je zle, ale odmietal prepadnúť panike. Naopak, upokojoval
svojich priateľov a blízkych, radil brzdiť, zhlboka dýchať, dať si pauzu od sociálnych sietí a naďalej tvrdo
pracovať. Napriek tomu, že sám nevedel, čo s ním bude. Položartom hovoril, že môže skončiť na úrade
práce. Mal veľké plány bez ohľadu na chvíľkovú možnosť, že by sa stal ministrom zdravotníctva. Projekt
Hodnota za peniaze, ktorému sa venoval v poslednom období naplno, vnímal ako príležitosť urobiť zo
Slovenska lepšie miesto pre život. Môže sa to zdať v tejto dobe ako sci-fi, ale ten chlap to myslel s touto
krajinou vážne. Jeho ambície aj plány sa pri tejto reforme len začínali.
,,Skromný" chlapec
Poznáte ho. Typický chalan, ktorý o sebe nepochybuje, a keď áno, nikto o tom nevie. V spoločnosti je ho
najviac počuť, takmer vždy, ak nie úplne vždy, hovorí k veci a múdro. Okrem nadpriemerného intelektu,
drzého jazyka a zmyslu pre humor ešte aj športovec, čo dobre vyzerá. Ak Martinovi nebolo niečo
vlastné, tak je to skromnosť. Najmä jeho študijné roky a začiatky aktívneho kariérneho života sa spájajú
s ostrým vyjadrovaním sa, netrpezlivosťou a na prvý pohľad zreteľným sebavedomím. Jeho postoj
vychádzal z presvedčenia, že ak sa človek niečomu venuje a baví ho to, mal by to robiť poriadne a
poctivo. Ak niekoho niečo nebaví, mal by pracovať na tom, aby to zmenil. Šlendriánstvo, fušerstvo a
povrchnosť ho vytáčali. Jeho verejné pôsobenie sa začalo, keď do TRENDU napísal svoj vôbec prvý text
s názvom Bieda slovenskej ekonómie. Bola z toho veľká kauza. V článku, ktorý písal dva mesiace,
rozobral na súčiastky spôsob, ako sa vedie na Slovensku ekonomická diskusia v školách či v médiách,
neexistujúci výskum na najväčšej Ekonomickej univerzite v Bratislave a rovnako aj ploché až žiadne
štúdium ekonómie. Písal sa vtedy rok 2006, vzťah internetu a médií bol u nás v tom čase stále len v
plienkach, no prevažne vecná diskusia pod jeho článkom trvala mesiac a dosiahla 396 príspevkov. Aj na
dnešné pomery vec nevídaná. Martin rozpútal horúcu debatu, ktorej sa priamo zúčastňoval odpisovaním
na takmer každú reakciu čitateľov či dotknutých.
Nedať sa zomlieť priemerom
Nie každému vyhovovala Martinova nátura. Dva roky po napísaní svojho prvého textu už dával krátky
rozhovor pre Hospodárske noviny z pozície úspešného mladíka, ktorý radí ministrovi financií Jánovi
Počiatkovi. ,,Veľmi sa mi v živote osvedčilo nerobiť veci, ktoré robia ostatní. Napríklad v škole som mal v
minulosti množstvo spolužiačok, ktoré veľa študovali, chodili na každú prednášku, mali samé jednotky.
Dnes robia účtovníčky v servisnom centre. Ja som v škole tak veľa času netrávil, mal som svoj vlastný
život, niekedy aj trochu bujarý, no na rozdiel od ostatných som napríklad čítal akademickú literatúru,"
odpovedal na otázku, aký je recept jeho úspechu. ,,Nevynikať a zaradiť sa do priemeru" nebolo jeho
heslo. Často šiel proti prúdu a ako začala rásť jeho hviezda, objavovali sa aj neprajníci, ktorí mali
potrebu vysvetľovať jeho priateľom, kto v skutočnosti Martin je. A teda že povýšenecký, vypočítavý a po
moci bažiaci egomaniak. Tí, ktorí sme mali šťastie ho poznať osobne, sme, naopak, vedeli, že pod

povrchom tvrdohlavého a vždy optimisticky naladeného chlapca z Oravy sa skrýva citlivý človek.
Básne, hudba, obrazy
V roku 1999, keď končil gymnázium v Trstenej a začínal študovať na dvoch bratislavských univerzitách
súčasne, vydal básnické prvotiny Antalógia a Déj vu. Čítal klasickú filozofiu, zaujímal sa o hudbu a
obrazy. K jeho záľubám sa viaže aj viacero vtipných momentov. Napríklad pred rokmi mi v záchvate
smiechu rozprával príhodu, ako sa dostal ku ,,gramcom" vo svojom obľúbenom bratislavskom klube v Nu
Spirit Bare. V legendárnom podniku v bývalej pivnici na Medenej ulici možno z mixážneho pultu počuť
hudbu naozaj rôznych žánrov okrem jedného, rocku a tvrdšej muziky. No Martin bol dušou rocker, takže
dlho premýšľať nad výberom svojich hitov nemusel. Čo tam potom, že osadenstvo mierne šokoval.
Barom sa niesli tóny Metalicy, zatiaľ čo sa Martin spoza pultu bavil ako malý chlapec s rehotom na plné
pľúca. Hudbou si zvykol pomáhať aj pri vyjadrovaní svojich pocitov a myšlienok, často bola súčasťou
jeho analytických textov uverejňovaných na stránke TRENDU.
Rovnako bol fascinovaný obrazmi. Nezbieral síce drahé diela svetoznámych autorov, ale z každej cesty
do zahraničia si vždy nejaký priniesol. Najčastejšie od tamojších umelcov, ktorí predávali svoje výtvory
na trhoviskách. Jeho manželka Asena, s ktorou pochodil viacero kútov sveta, pred časom spomínala,
ako bol ochotný do úmoru vyjednávať o cene s domorodcami. Návšteva v jeho kancelárii na ministerstve
financií, v čase jeho riadenia Inštitútu finančnej politiky, potom prebiehala tak, že prvé minúty sa
rozoberal pôvod obrázkov, ktoré viseli po stenách, boli opreté o gauč či len tak stáli na zemi čakajúc,
kým im Martin nájde miesto.
Zlom v živote
Veľa sa už popísalo o tom, že úradníctvo bral ako posolstvo. Vie sa, že bol vzdelaný, doktorát z
ekonómie získal na Erazmovej univerzite v holandskom Rotterdame. Bol prvý ľavičiar, ktorý to hovoril
verejne v čase, keď celý mainstream bol vpravo. Rovnako sa vie, že spôsobom sebe vlastným dokázal
pretlačiť ako poradca ministrov zmeny, ktoré doteraz šetria desiatky až stovky miliónov eur občanom
Slovenska. Bez preháňania sa dá povedať, že už v mladom veku urobil pre krajinu viac ako väčšina
politikov za posledné dve dekády.
Už menej sa hovorí o tom, že bol skutočný pracant. Pracoval veľa a dlho. Spával päť-šesť hodín denne.
Robil po večeroch počas pracovného týždňa aj počas víkendu. Stretával sa a bol v kontakte s
množstvom ľudí. Jednak obľuboval spoločnosť a tiež chcel vedieť. Sú ľudia, ktorí veľa hovoria aj vtedy,
keď sa ich nikto na nič nepýta. Martin sa pýtal veľa. Pre svoju zaneprázdnenosť chodil domov na Oravu
za rodičmi a súrodencami menej, ako chcel. Korene jeho vzťahu k Slovensku môžeme hľadať práve v
silnom pute s miestom, odkiaľ pochádzal.
Ľudia, ktorí boli pri ňom, vedeli, že je skutočný a nefalšovaný vlastenec v tom najlepšom slova zmysle. A
že takých ,,Filkov" by sme v službách štátu potrebovali veľa. Ale posledný rok jeho života bol v niečom
iný. Začal robiť kompromisy, ktoré by si v minulosti nevedel predstaviť. Hral o omnoho väčšie veci, než
bolo jeho ponížené ego. Nešlo pritom len o zmenu toho, ako vnímal svoju úlohu v spoločnosti. Zrazu
oproti vám nesedel neposedný a naozaj výnimočný ,,týpek", ale chlap s jasne upratanými prioritami v
osobnom aj profesijnom živote. A vy ste vedeli, že je pripravený na veľké veci. V súkromí sníval o rodine
s deťmi a o dome pri jazere, kde by sa mohol počas oddychu člnkovať. Čo sa týka práce, chystal sa na
rolu človeka, ktorý pomôže zmeniť upadajúce Slovensko na modernú krajinu. Jeho tradičné ,,nebojte sa,
dobre bude" pre neho neznamenalo len frázu. Bola to teória jeho žitia.
--Bez preháňania sa dá povedať, že už v mladom veku urobil pre krajinu viac ako väčšina politikov za
posledné dve dekády
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26. Do práce sa teší
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 15/12/2016; 50/2016; s.: 28,29,30; ROZHOVOR; JULIÁNA
BIELIKOVÁ]
Slovák Igor Minár vedie tím programátorov v Googli, nikto im nekontroluje pracovný čas, len výsledky
Pracuje sa tvrdo, ale nezáleží na čase, ktorý človek strávi v práci. Počas obednej prestávky chodia
zamestnanci aj na dve hodiny behať. Svetoznámej firme, ktorá je preslávená skvelými pracovnými
podmienkami, totiž záleží na tom, aby človek dobre urobil svoju prácu. O tom, ako sa Slovákovi pracuje
v Googli a žije v USA, sa so šéfom vývojového tímu platformy Angular IGOROM MINÁROM (34)

rozprávala JULIÁNA BIELIKOVÁ.
* Ako ste sa dostali do Googlu? Študovali ste na Slovensku alebo ste zistili, že máte talent, a rozhodli ste
sa preraziť?
Študoval som v Bratislave na Ekonomickej univerzite na Fakulte hospodárskej informatiky. Úplnou
náhodou som sa dostal na stáž do firmy Sun Microsystems do Kalifornie. Bol som tam rok. Vtedy som
dosť váhal, či vycestovať, lebo som práve končil školu a mal som už zopár pracovných ponúk. Nakoniec
som sa rozhodol, že idem, a nejako som sa zabudol vrátiť.
* Základy programovania ste sa naučili v škole alebo ako samouk?
Väčšinu vecí, ktoré som v živote potreboval, som sa naučil sám. Škola mi nedala to, čo som potom v
reálnom živote potreboval. To som však zistil až neskôr. Ale bolo dobre, že som popri štúdiu pracoval a
programoval.
* Bola firma, v ktorej ste v USA začínali, niečím špeciálna?
Teraz už neexistuje, lebo Sun Microsystems, kde som začínal, odkúpil Oracle, ale bol veľmi zaujímavý
tým, že vytváral Javu. To je významný programovací jazyk a platforma, ktoré sa stále využívajú, a ja
som tam išiel s tým, že Java ma zaujímala a chcel som sa o nej niečo viac naučiť.
* Ako ste sa dostali do Googlu?
Keď Oracle kúpil Sun Microsystems, nejako sme si nesadli. Sun som mal veľmi rád, ich firemnú kultúru,
život v tej firme mi sedel. Ale potom to už nebolo také a začal som hľadať niečo iné. V tom čase som sa
poznal ešte s jedným Slovákom, ktorý robil v Googli, Mišom Heverim. On ma už predtým volal, aby som
to v Googli skúsil. Podarilo sa mi to, nebolo to však jednoduché. Prijímacie pohovory sú veľmi náročné.
Teraz som už šesť rokov zamestnancom Googlu.
* V čom sú náročné?
Pohovory sú nezvyčajné z niekoľkých dôvodov. Prvým je neskutočné množstvo kandidátov, ktorí sa nám
hlásia, ale oveľa dôležitejší faktor je, že kandidát sa zvyčajne nehlási na nejakú konkrétnu pozíciu, ale
skôr na rolu ako napríklad softvérový inžinier. Až keď prejde všeobecným interview pre danú rolu, hľadá
si prácu v rámci Googlu prostredníctvom orientačných mítingov s tímami, ktoré hľadajú ľudí. Preto je
veľmi málo otázok na pohovoroch špecializovaných na určitú podoblasť.
* Čo od uchádzača očakávate?
Skôr sa zameriavame na všeobecné vedomosti, schopnosť poradiť si v zložitých situáciách a sledujeme,
ako sa ľudia k problémom stavajú. Napríklad v programovaní vyžadujeme dokonalé znalosti v
základných algoritmoch a programovacích technikách, ktoré som sa ja naučil ešte na gymnáziu v Nitre,
kde som študoval programovanie. Takže otázky, aj keď sú náročné, nie sú bláznivé, ako sa často na
internete opisujú.
* Ako to vyzerá na takom pohovore?
Kandidát má najskôr telefonické interview s jedným inžinierom, ktorý ho oťuká a napíše o tom zápisnicu
so svojím ohodnotením. Tú potom komisia iných inžinierov vyhodnotí a rozhodne, či kandidát postúpi na
osobný pohovor. Ak áno, kandidáta pozveme do Mountain View alebo iných väčších pobočiek. Osobné
interview má potom asi štyri kolá v rámci jedného dňa, počas ktorého rôzni inžinieri z Googlu vykonávajú
podobné interview, ako bolo to telefonické, a znovu spíšu zápisnicu, svoje ohodnotenie a odporučenie, či
je daný človek vhodný, alebo nie. Ďalšia komisia nezávislých inžinierov potom naštuduje všetky
zápisnice zo všetkých kôl, ako aj osobné referencie od googlerov. Nakoniec sa spoločne rozhodnú, či
danému človeku dajú ponuku, alebo nie. Počas celého tohto procesu pôsobí personálne oddelenie iba
ako koordinátor stretnutí a nemá rozhodovaciu funkciu. Rozhodovanie je na nás inžinieroch, ktorí
vykonávame interview a zasadáme v komisiách, lebo my budeme s týmito kandidátmi potom pracovať.
* Spomínali ste dobré pracovné prostredie v predchádzajúcej firme. Google je tiež známy svojím
prístupom k zamestnancom. Ako to tam funguje?
Google je veľmi zaujímavý. Oveľa lepší ako predchádzajúca firma. Výhodu má však v biznis modeli,
takže firma veľa investuje do seba, do ľudí, do prostredia. A potom to vidieť. Keď som prišiel, pripadal
som si ako na vesmírnej lodi. Všetko tam pôsobilo ako z budúcnosti. Vždy keď máme nejakých
návštevníkov, sú prekvapení.

* Ako vyzerá váš pracovný deň?
Veľa cestujem, popri tom som v kontakte so svojím tímom. Každý deň máme päťminútovú poradu.
Záleží na tom, čo sa deje. Niekedy treba vymyslieť strategický plán, inokedy skontrolovať, aký kód
napísali iní ľudia. Ja sa snažím programovať každý deň. Pretože mám pod sebou veľa ľudí, je to ťažšie.
Ale ak by som neprogramoval, pripadal by som si rýchlo zastaraný. Technológia ide totiž veľmi dopredu.
Ak s ňou človek nie je v kontakte na dennej báze, veľmi rýchlo prestane vedieť, čo sa deje.
* Je to stresujúca práca?
Môže byť. Ale záleží na tom, ako sa k nej človek postaví. Momentálne, keď sa vyvíja softvér, robí sa to
tímovo. Takže veľa závisí od pohody medzi ľuďmi a od ich kvality. Väčšina stresu vzniká z
medziľudských vzťahov a nie z kódu. Lebo ten človeku nenapadne. Ak je dobrý tím, tak sa problémy
dajú vyriešiť.
* Spomínali ste, že Google veľa investuje do ľudí. O tom sa už veľa popísalo, že sa snaží pracovníkov
držať mimo stresu, stará sa o ich pohodlie. Ako fungujete vy? Má vývojový tím samostatnú budovu?
Nie, máme open space. Je to taká kontroverzná téma, niektorí ho nemajú radi, ale ja si myslím, že ak v
open space funguje malý tím a nevyrušujú ho ľudia, ktorí s ním bezprostredne nepracujú, je to dobré.
Veľa nápadov príde tak, že človek počuje rozhovor kolegov, podvedome si ho zapamätá a potom o deňdva mu napadne, ako vyriešiť ich problém. V Googli nemáme radi, keď ľudia pracujú z domu. Dlho som
to nechápal, ale keď vidím, ako tím pracuje, ako sa budujú medziľudské vzťahy, chápem to.
* Koľko hodín denne pracujete?
To je ďalšia ťažká otázka. Lebo čo znamená pracujete? Keď idem behať cez obed, tak pracujem? Bežím
dve hodiny, pritom trochu rozmýšľam o práci, pracujem?
* Google to pokladá za prácu?
Nestará sa o to, koľko človek pracuje. A to je ďalšia vec, ktorá ma tam prekvapila. Žiadne časenky,
ktorými sa sleduje, či človek prišiel na ôsmu a o piatej odchádza. Pozerá sa na výsledok. Sú ľudia, ktorí
pracujú štyri dni do týždňa a podávajú také výkony, že to stačí.
* Žije sa v USA lepšie ako na Slovensku?
Veci sa zmenili aj tu. V USA mi však veľmi vyhovuje, že mi nikto nehovorí do toho, ako žijem. Som tam
už 12 rokov. Keď sa človek snaží, má veľkú šancu uspieť. A ak uspeje, je slobodný a môže si robiť, čo
chce.
* Dá sa to tak chápať, že ak človek na sebe pracuje, nie je pasívny, tak sa mu darí? Musí prejaviť nejakú
snahu?
Určite, človek by mal vedieť, čo chce.
* Ako často chodíte na Slovensko?
Aspoň raz do roka. Mám malé deti a je dôležité, aby boli v kontakte s rodinou. Aby rozprávali po
slovensky. Tento rok som tu druhýkrát.
* Vaša manželka je Slovenka?
Nie, je z USA, ale žila v Európe a tu na Slovensku sme sa stretli. Rozpráva aj po slovensky.
* Aké sú platy v Googli? Keď je človek šikovný, podáva dobrý výkon. Ako si môže zarobiť?
Máme plat, ktorý je na úrovni Silicon Valley. Ale Google odmeňuje ľudí podľa toho, čo dokázali,
prostredníctvom akcií. Väčšina šikovných ľudí má pomer akcií k platu vyšší v prospech akcií.
* Čiže sa stávajú spolumajiteľmi firmy?
Áno.
* Dá sa z toho vyžiť?
Dá sa.

* Spomínali ste plat na úrovni Silicon Valley, to je asi koľko?
Závisí to od funkcie, ale platy na seniorských pozíciách sú v rozpätí od 100-tisíc do niekoľko 100-tisíc
dolárov ročne v hrubom.
* To je celkom slušné aj na pomery USA.
Áno, ale zároveň si treba uvedomiť, že životné náklady v Silicon Valley sú veľmi vysoké a väčšina ľudí
používa veľkú časť mzdy na hypotéky alebo nájomné. Je tam celkom bežné, že človek platí 3- či 4-tisíc
dolárov mesačne na bývanie.
* Koľko rokov majú vaše deti? Šetríte im už na nejakú dobrú vysokú školu v USA?
Štyri a sedem. Ja sa im skôr snažím odovzdávať vedomosti a skúsenosti, aby vedeli, čo majú vedieť, a
dostali sa do dobrých škôl bez veľkých finančných nárokov.
* Ak sa vrátime k práci v Googli, na čom vlastne pracujete?
Predstavte si to ako stavbu domu. Ak staviate dom, nezačínate tým, že nájdete hlinu a vyrobíte z nej
tehly. Tie tehly proste kúpite v obchode. A my tiež vytvárame takéto stavebné bloky, z ktorých neskôr
vyrábajú aplikácie iní inžinieri. Tí zoberú Angular a pomocou neho postavia webovú aplikáciu oveľa
rýchlejšie, ako keby to začali od hliny a tehál. Robíme teda Angular, čo je Java scriptový framework,
platforma na vytváranie webových aplikácií.
* Ako pracuje váš tím?
Momentálne máme 25 našich ľudí, ktorí robia na Angulare. Je to však open sourcový softvér. Google
nám poskytuje priestor a my v princípe robíme na internete. Veľa ľudí môže vidieť, na čom práve
pracujeme. Aké kroky robíme, všetok kód, ktorý sa vyvíja. Môžu s nami komunikovať, posielať nám
nápady. Máme niekoľko veľmi aktívnych prispievateľov a niekoľko rokov máme dobré vzťahy s inými
firmami, ktoré na Angulare pracujú s nami. Pripájajú sa k našim poradám. Nie je to tak, že Google
vytvára Angular, ale skôr pomáha komunite vytvárať Angular.
* Prečo to robí? Oplatí sa to?
Ako som spomínal, Google je iný ako ostatné firmy. Spočiatku bol Angular projekt, ktorý vyzeral
zaujímavo, ale neboli sme si istí, kam to môžeme dotiahnuť. Ale stal sa veľmi populárnym. Začal sa
používať nielen vnútri firmy, ale aj vonku. Stal sa veľmi dôležitou súčasťou aplikácií, ktoré vytvárame. Na
začiatku nemuselo dávať zmysel, prečo Google podporuje Angular, ale po niekoľkých rokoch to zmysel
má. Veľa aplikácií je závislých od toho, aby sa Angular vyvíjal.
* Na čo všetko sa Angular používa?
Na všetko možné, až ma to niekedy prekvapuje. Ľudia obyčajne nevedia, že je aplikácia vytvorená s
Angularom. Ale v developérskych kruhoch je veľmi populárny. Sú to mobilné aplikácie, desktopové, dosť
často aj podnikové či intranetové aplikácie. Veľa cestovných a leteckých spoločností využíva Angular na
výstavbu ich stránok.
* Je nejaká veľmi známa aplikácia postavená na Angulare?
Z Googlu je to veľa aplikácií, ktoré manažujú inzerciu. Viac-menej všetky takéto aplikácie sú postavené
na Angulare. Ale aj mimo Googlu je to veľmi veľa aplikácií. Neviem, kde začať. Časť Netflixu, Virgin
Atlantic, čo je letecká spoločnosť. Je to všade - aj v navigáciách pre autá.
---Zamestnanecké výhody v Googli
strava a nápoje zadarmo nielen cez týždeň, ale aj počas víkendov
kancelárie spájajú malé kuchynky s bohatou ponukou jedál
varené jedlá sa podávajú asi v desiatke firemných jedální
firma hradí aj pobyt v posilňovni, môžete sa venovať napríklad joge alebo iným aktivitám počas
pracovného času

k dispozícii máte bazén a volejbalové ihrisko
na chodbách môžete využiť masážne kreslá, môžete si objednať maséra
do práce môžete prísť so svojím štvornohým miláčikom
k dispozícii je firemná škôlka, spoločenské kluby a miestnosti na dojčenie
---Foto:
Odbúravajú stres: Zamestnanci majú k dispozícii rôzne herne a spoločenské miestnosti, plaváreň aj
počas pracovného času.
Igor Minár: Šikovný Slovák sa uplatnil v Googli v USA, kde s tímom vyvíjajú platformu Angular.
V pracovnom nasadení: Nezáleží, či príde do práce o jedenástej, dôležité sú výsledky.
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27. EU v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/12/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka prepojenie štúdia s praxou prostredníctvom špeciálneho
kurzu
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave (FPM) pripravila v spolupráci so zástupcami firiem
združenými vo Fóre centier podnikových služieb (BSCF) akreditovaný výberový predmet, ktorého cieľom
bolo študentom ukázať zručnosti, ovládaním ktorých si môžu zlepšiť svoju pripravenosť na vstup na trh
práce.
Mäkké zručnosti sú v slovenskom vzdelávacom systéme často podceňovanou témou. Študenti, ktorí po
absolvovaní štúdia začnú pracovať, majú síce dobré znalosti vo svojom odbore, ale chýba im kompletná
sada mäkkých zručností, ktoré sú nutné pre úspešné fungovanie v akejkoľvek firme. Na tento problém
reagovala Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave zavedením nového výberového predmetu
Skills for Success – from University to Workplace (Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe), ktorý
pripravila v spolupráci so zástupcami firiem združenými vo Fóre centier podnikových služieb (BSCF).
Cieľom kurzu bolo poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov, ktoré patria medzi
najdôležitejšie zručnosti a zároveň sú to tie najmenej rozvinuté kompetencie čerstvých absolventov
vstupujúcich na trh práce. Kurz bol vedený v zimnom semestri 2016/2017 v anglickom jazyku.
"Tento akreditovaný predmet ponúka efektívne prepojenie štúdia s praxou, pretože ľudia z biznisu
prichádzajú zdieľať svoje skúsenosti a rozdávajú odporúčania," hovorí Peter Markovič, dekan Fakulty
podnikového manažmentu EU. "Predmet, ktorého sa počas tohto zimného semestra zúčastnilo 20
študentov FPM, vyučovali zástupcovia spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo,
PricewaterhouseCoopers, Siemens a ďalších členov Fóra." BSCF, ktoré funguje v rámci Americkej
obchodnej komory v SR, zastupuje takmer 29 000 zamestnancov pracujúcich v centrách zdieľaných
služieb (SSC) a u externých poskytovateľov podnikových služieb (BPO) na Slovensku.
Manažment času, tímová práca, verbálna a neverbálna komunikácia, riešenie konfliktov, prezentačné
zručnosti alebo spätná väzba – to boli hlavné oblasti, ktoré mohli študenti druhého stupňa štúdia FPM
počas kurzu rozvíjať. "Študenti si najviac pochvaľovali to, že sa mohli stretnúť s odborníkmi z biznisu, že
si mohli na odborných prípadových štúdiách precvičiť angličtinu či pracovať v tímoch. Až 88 %
zúčastnených bolo s predmetom nadmieru spokojných a úplne všetci by ho odporučili. To je spätná
väzba, ktorá nám dáva jasný signál, že sme sa vybrali správnym smerom," dodáva Markovič. "Do
budúcnosti budeme určite zvažovať rozšírenie kurzu v rámci manažérskeho vzdelávania aj na ďalšie
fakulty, či vytvorenie nových predmetov, ktoré budú rovnako približovať našim študentom pracovnú
realitu."
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28. KRÁTKOZRAKÁ POLITIKA KYJEVA

[Téma: Ekonomická univerzita; Extra plus; 02/12/2016; 12/2016; s.: 28,29; V ZAHRANIČÍ; FRANTIŠEK
ŠKVRNDA]
Normandská štvorka nedokázala priviesť k úplnej realizácii minských dohôd
TEXT FRANTIŠEK ŠKVRNDA * KOLÁŽ REDAKCIA
Situácia na Ukrajine zostáva stále veľmi napätá a smeruje do slepej uličky. Vznikajú nové problémy vo
vláde a parlamente, ale aj v rôznych oblastiach štátu. Takmer dennodenne sme svedkami ozbrojených
násilných akcií, pri ktorých hynú predovšetkým nevinní obyvatelia. Západné médiá pod tlakom ďalších
vážnych problémov medzinárodnej bezpečnosti, ale aj v dôsledku správania kyjevskej moci už
ukrajinskú tému nepreferujú tak ako pred niekoľkými mesiacmi. Vzniká dojem, že Západ začína byť z
tohto vývoja unavený a hľadá cesty, ako zmeniť svoju politiku voči Kyjevu.
Napriek tomu sa však v súvislosti s potrebou hrať ruskou kartou z času na čas objavujú nové podnety,
zvyšujúce mediálno-politickú pozornosť venovanú Ukrajine. Oživenie predstavovalo aj stretnutie
normandskej štvorky na najvyššej úrovni v Berlíne 19. októbra 2016.
DEFINITÍVNE ZLYHANIE
Netradičný názov normandská štvorka vznikol po stretnutí predstaviteľov Francúzska, Nemecka, Ruska
a Ukrajiny v zámku Chateau de Bénouville v Normandii 6. júna 2014 pri oslavách 70. výročia vylodenia
spojencov v druhej svetovej vojne. Jej najvýznamnejšie stretnutie na najvyššej úrovni vo februári 2015 v
Minsku predstavovalo pre Rusko aj určitý diplomatický úspech, lebo Moskvu napriek snahám Západu o
jej izoláciu v rámci týchto konzultácií navštívili Angela Merkelová a Francois Hollande, aby s Vladimírom
Putinom rokovali o návrhoch na postup pri riešení problémov. Išlo o uznanie toho, že bez aktívnej účasti
Ruska ukrajinskú krízu nemožno vyriešiť.
V polovici januára 2015 sa obnovili boje medzi vládnymi silami a povstalcami. Prvá dohoda z Minska z 5.
septembra 2014 definitívne zlyhala. Po vyše šestnásťhodinových rokovaniach v Minsku boli prijaté
dohody známe ako Minsk II. V ich rámci začalo 15. februára platiť prímerie medzi kyjevskou mocou a
povstalcami Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Dosiahol sa síce určitý pokrok, ale Minsk II sa ako
celok do dnešného dňa nepodarilo uviesť do života, hoci sa mal splniť do konca roku 2015.
Situácia na Donbase sa pre narušovanie prímeria niekedy charakterizuje ako pozičná hra. Ani po
rôznych siláckych vyhláseniach z oboch protistojacich strán totiž nenastali nijaké zmeny rozhrania medzi
nimi. Iný pohľad predstavuje označenie situácie na východe Ukrajiny za nový zamrznutý konflikt.
Ďalšie stretnutie štvorky na najvyššej úrovni sa uskutočnilo v Paríži v októbri 2015. Niekoľko dní pred
ním sa zástupcovia kontaktnej skupiny pre Ukrajinu dohodli na stiahnutí zbraní s kalibrom do 100
milimetrov a tankov do vzdialenosti 15 kilometrov od frontovej línie. Parížske stretnutie však ani napriek
určitému zlepšeniu situácie nedokázalo priviesť k zásadnému prelomu. Zúčastnené strany zvýraznili
bezalternatívnosť dohôd Minsk II a j potrebu pokračovať v úsilí o ich dôkladnejšiu realizáciu. Štvorka sa
preto 30. decembra 2015 dohodla na predĺžení ich platnosti o rok.
JABLKO SVÁRU
Od päťhodinového stretnutia v Berlíne nikto neočakával prelom v riešení ukrajinskej krízy. Išlo o ďalší
pokus hľadať cesty, ktoré by prispeli k uvoľneniu napätia a posunuli mierový proces aspoň trochu vpred.
Na program rokovania sa dostali v prvom rade bezpečnostné otázky, objavili sa však aj kritické
poznámky na adresu kyjevskej vlády. Hlavným výsledkom stretnutia je záver o vypracovaní rámcového
plánu, označovaného aj za ,,cestovnú mapu", ktorý by mal viesť k mierovému riešeniu situácie v
konfliktnej oblasti. V ostrom protiklade s hodnotením dohôd Minsk II ich signatármi i medzinárodným
spoločenstvom sú konštatovania niektorých slovenských prowashingtonských expertov mimovládnych
organizácií. Tvrdia, že dohody Minsk II sú zle nastavené a nefungujú, ale európski aj ruskí politici sa ich
držia ako kliešť. EU vraj nemá vôľu výraznejšie vstúpiť do konfliktu, ktorý sa snaží nevidieť.
Ukrajinská kríza i bez bojov vyčerpáva a destabilizuje EÚ aj Rusko, USA sa však priamo nedotýka. Pre
ne zostáva zaujímavá predovšetkým otázka nastolená ešte v začiatkoch Euromajdanu - ako získať späť
5 miliárd dolárov, ktoré Washington ,,investoval do ovplyvňovania vývoja" na Ukrajine. Nie je pre USA
ekonomicky, politicky i bezpečnostne výhodné, ak medzi EÚ a Ruskom existuje veľké jablko sváru?
KONTRAPRODUKTÍVNY PRÍSTUP
Slovenskí analytici z prowashingtonských kruhov prichádzajú k podivnému záveru, keď za jednu z
hlavných príčin súčasného stavu na Ukrajine považujú práve dohody Minsk II. Požadujú hľadanie iných
riešení, ale akých, to už nevedia špecifikovať. Má sa snáď použiť postup, ktorý USA uplatnili v

Afganistane, Iraku, Líbyi či Sýrii? Na druhej strane oceňujú sankcie proti Moskve, zosilnené aj preto, že
Rusko vraj nevyvíja dostatočný tlak na povstalcov, aby napĺňali požiadavky dohôd Minsk II. Sankcie
dokonca údajne zabraňujú tomu, aby Moskva zaútočila na Ukrajinu! Časť expertov však v protiklade k
tomuto záveru poukazuje na to, že pre Kremeľ je vraj výhodné, ak sa situácia dostane do štádia
zamrznutého konfliktu, najmä pre oslabenie možnosti vstupu Ukrajiny do NATO.
Pozíciu Kyjeva však v skutočnosti zhoršujú dôsledky pôsobenia jeho vlády. Rozplýva sa vidina vstupu
do NATO aj EÚ a ohrozené sú ďalšie pôžičky. Na realizáciu každej dohody je potrebná ústretovosť
všetkých zainteresovaných strán. U povstalcov a Moskvy pritom títo experti vidia len ,,hrubé"
narušovanie dohôd, ale v prípade Kyjeva sa o tom zmieňujú veľmi opatrne alebo vôbec nie. Okrem toho
kyjevská vláda napriek zmenám v apríli 2016 nedokázala štát vyviesť z hlbokej krízy. Veľmi
kontraproduktívne je prehliadanie tendencií extrémizmu, ktoré sa na Ukrajine prejavujú v pôsobení
nacionalistov i neofašistov. Kritizuje ich aj Poľsko, ktoré ináč patrí k oddaným stúpencom protiruského
kurzu ukrajinskej politiky.
VIZITKA VYPOČÍTAVOSTI
Nepríjemným prekvapením pre kyjevskú vládu sa stalo víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských
voľbách v USA. Príliš okato si priala víťazstvo Hillary Clintonovej, keďže napriek ťažkej hospodárskej
situácii v štáte odišli na jej predvolebné konto veľké sumy od rôznych sponzorov. Spoliehanie sa na
pokračujúcu pomoc washingtonského tútora Ukrajiny, viceprezidenta Joea Bidena aj s hyperaktívnou
pomocníčkou ministra zahraničných vecí Victoriou Nulandovou sa rozplynulo, podobne ako mnohé
zbožné priania ukrajinskej vlády.
Kyjevu nezostáva nič iné, len bezostyšne zmeniť svoju predchádzajúcu pozíciu, čo je jedna z nepekných
vizitiek krátkozrakosti a vypočítavosti jeho politiky. Najväčšiu hrôzu Kyjevu naháňa predstava o
spolupráci Washingtonu a Moskvy, ktorá vraj môže zmeniť aj prístupy k riešeniu ukrajinskej krízy.
Skutočne by bolo pre Kyjev dobré, ak by boli dohody Minsk II mŕtve? Počkajme a uvidíme, či ich platnosť
signatári predĺžia o ďalší rok. Pre Ukrajinu to bude väčšia istota ako spoliehať sa na podporu novej
washingtonskej administratívy.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Späť na obsah

29. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/12/2016; Školský servis; TASR]
Vyplýva to z plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných
školách, ktoré uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku.
Bratislava 18. decembra (TASR) - Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na
českú vysokú školu. Vyplýva to z plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na
slovenských stredných školách, ktoré uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku. Jeho
súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo strednej
školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov bolo z
gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť. Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do
ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých
školách najviac ohrozené odlevom "mozgov". Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú
podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu. "Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu
si podajú prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na
fakulte (70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli
(44 %).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov

spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
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30. PRIESKUM:Skoro polovica stredoškolákov sa chce prihlásiť na výšku v ČR
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/12/2016; Ekonomika; TASR]
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa
Bratislava 18. decembra (TASR) - Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na
českú vysokú školu. Vyplýva to z plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na
slovenských stredných školách, ktoré uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku. Jeho
súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo strednej
školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov bolo z
gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť.
Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory.
To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých školách najviac ohrozené odlevom "mozgov".
Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než
tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu.
"Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu si podajú
prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na fakulte
(70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli (44
%).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
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31. Prihlášku na českú vysokú školu si chce dať skoro polovica stredoškolákov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 18/12/2016; Správy; TASR]
Takmer polovica slovenských stredoškolákov zvažuje, že za účelom štúdia na vysokej škole odíde do
Česka.
Skoro polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z
plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných školách, ktoré

uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku.
Jeho súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo
strednej školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov
bolo z gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
Odlev "mozgov"
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť.
Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory.
To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých školách najviac ohrozené odlevom "mozgov".
Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než
tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
FOTO: Vianoce klopú na dvere, takto sa na sviatky chystali naši rodičia
Maturanti sa rozhodujú na poslednú chvíľu
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu.
"Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu si podajú
prihlášku," dodáva Scio.
Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na fakulte (70 %), uplatnenie v praxi
(47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli (44 %).
Národné porovnávacie skúšky
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
Hromadná nehoda pri Prahe: na diaľnici sa zrazilo 17 áut
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32. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; ucn.sk; 18/12/2016; Učiteľské noviny; TASR]
Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z
plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných školách, ktoré
uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku.
BRATISLAVA - Jeho súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na
prechod zo strednej školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent
respondentov bolo z gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť. Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do
ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých
školách najviac ohrozené odlevom "mozgov". Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú
podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.

Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu. "Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu
si podajú prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na
fakulte (70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli
(44 %).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
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33. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/12/2016; Domáce; BRATISLAVA/TASR]
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac stredoškolákov láka štúdium ekonomických odborov.
Študenti Foto: TASR
Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z
plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných školách, ktoré
uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku. Jeho súčasťou bolo aj dotazníkové
šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo strednej školy na vysokú školu. Na
testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov bolo z gymnázií, zvyšok z odborných
stredných škôl.
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť. Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do
ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých
školách najviac ohrozené odlevom "mozgov". Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú
podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu. "Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu
si podajú prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na
fakulte (70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli
(44 %).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
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34. PRIESKUM:Skoro polovica stredoškolákov sa chce prihlásiť na výšku v ČR
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 18/12/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]

Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z
plošného testovania všeobecných študijných ...
Bratislava 18. decembra (TASR) - Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na
českú vysokú školu. Vyplýva to z plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na
slovenských stredných školách, ktoré uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku. Jeho
súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo strednej
školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov bolo z
gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť.
Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory.
To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých školách najviac ohrozené odlevom "mozgov".
Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než
tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.
Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu.
"Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu si podajú
prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na fakulte
(70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli (44
%).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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35. Takmer polovica stredoškolákov si chce dať prihlášku aj na českú vysokú
školu
[Téma: Ekonomická univerzita; hlavnespravy.sk; 18/12/2016; Z domova; TASR/HSP/Foto:TASR/AP]
Bratislava 18. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)
Takmer polovica študentov stredných škôl si chce podať prihlášku na českú vysokú školu. Vyplýva to z
plošného testovania všeobecných študijných predpokladov na slovenských stredných školách, ktoré
uskutočnila spoločnosť Scio v októbri a novembri tohto roku
Jeho súčasťou bolo aj dotazníkové šetrenie, v ktorom sa spoločnosť zamerala najmä na prechod zo
strednej školy na vysokú školu. Na testovaní sa zúčastnilo 3390 študentov, 60 percent respondentov
bolo z gymnázií, zvyšok z odborných stredných škôl.
Ilustračné fotoka,
"Prihlášky a prípadný odchod na štúdiá do Českej republiky zvažuje až 44 percent stredoškolákov.
Napríklad v roku 2015 reálne podalo prihlášku do Českej republiky 11.463 uchádzačov zo Slovenska,
5779 ich bolo prijatých," konštatuje spoločnosť. Najsilnejší záujem medzi uchádzačmi, ktorí mieria do
ČR, je o odbory lekárske, ekonomické a IT odbory. To sú aj odbory, ktoré sú na slovenských vysokých
školách najviac ohrozené odlevom "mozgov". Zároveň študenti, ktorí chcú odísť na štúdiá do Česka, sú
podľa Scio aj lepšie študijne disponovaní než tí, ktorí chcú študovať na slovenskej vysokej škole.

Z dotazníka zároveň vyplynulo, že najviac súčasných stredoškolákov láka štúdium ekonomických (18
%), lekárskych (14 %) a IT odborov (11 %). Najnižší záujem je o odbory poľnohospodárske,
matematicko-fyzikálne a zdravotne-sociálne. Maturanti sa pri výbere vysokej školy rozhodujú na
poslednú chvíľu. "Celkom 64 percent ich v októbri a v novembri stále nevedelo, na akú konkrétnu fakultu
si podajú prihlášku," dodáva Scio. Hlavným kritériom pri rozhodovaní o voľbe fakulty sú kvalita výučby na
fakulte (70 %), uplatnenie v praxi (47 %), dobrý zárobok v danej profesii (47 %) a mesto, kde fakulta sídli
(44 %).
Spoločnosť Scio realizuje v ČR a na Slovensku Národné porovnávacie skúšky, ktoré využíva 30
slovenských a 51 českých fakúlt. Ich súčasťou sú testy Všeobecných študijných predpokladov, Základov
spoločenských vied alebo Matematiky. Skúšky sa konajú v šiestich rôznych termínoch počas roka, a to v
50 mestách v ČR a SR.
Podľa testu Všeobecných študijných predpokladov, ktorý je súčasťou Národných porovnávacích skúšok
organizovaných spoločnosťou Scio, prijíma okolo 80 fakúlt v ČR a SR. Sú medzi nimi napríklad fakulty
MU v Brne a VUT v Brne, Fakulta sociálních věd UK v Prahe, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta architektúry STU, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.
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36. Martin Filko nastavil slovenskej ekonómii nemilosrdné zrkadlo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/12/2016; Fórum; Daniel Dujava]
Svet podľa Filka začína práve Biedou slovenskej ekonómie.
Martin Filko: Svet podľa Filka, Vydavateľstvo: Slovart, 2016
V roku 2006 Martin Filko v Trende publikoval článok Bieda slovenskej ekonómie. V tom čase študoval na
Erazmovej univerzite v Rotterdame a vo svojom texte ukázal, čo vidí študent štandardnej západnej
univerzity, keď sa díva na slovenský ekonomický mikrokozmos. K tomu sa pridal ďalší článok v .týždni, v
ktorom spolu s Andrejom Svorenčíkom a Martinom Hanusom veľmi ostro kritizoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Tieto dva texty spôsobili malé ekonomické zemetrasenie.
Martin Filko nastavil slovenskej ekonómii nemilosrdné zrkadlo. To, čo v ňom videli, sa nepáčilo mnohým
slovenským akademikom, ktorí radi hovorili o našich ekonomických fakultách ako o špičkových
vzdelávacích inštitúciách európskeho významu. Nepáčilo sa to ani slovenským liberálnym thinkthankom.
Filko začal rozbíjať ilúziu, že práve tie by mali byť alternatívou tomu, čo produkuje vysoké školstvo. A
nepáčilo sa to ani mnohým študentom. Začalo byť zrejmé, že utekať z prednášok makroekonómie a
namiesto toho čítať v kaviarni Hayekovu Cestu do otroctva nemusí byť najproduktívnejším spôsobom
trávenia času.
Svet podľa Filka začína práve Biedou slovenskej ekonómie. A žiadnym iným textom by ani začínať
nemohol. Ďalších viac než šesťdesiat komentárov, rozhovorov, dlhších textov a blogov hovorí veľa o
Filkovi ako človeku, špičkovom ekonómovi, neúnavnom štátnom úradníkovi odhodlanom zlepšovať
fungovanie štátu všade, kde sa to dá, a vplyvnom ľavicovom intelektuálovi.
Ale je to tiež kniha o tom, ako sa za desať rokov zmenila ekonómia na Slovensku, štandardizovala
diskusia o závažných ekonomických témach a imidž štátnych úradníkov sa zmenil zo zostavovačov
sivých excelových tabuliek na takzvaných policy hipsterov, ktorí vzdelaním menia svet naokolo.
Liberálne think-thanky a Slovensko
Transformácia vysokoškolského vzdelávania po roku 1989 bola pre spoločenské vedy oveľa ťažšou
úlohou než pre technické smery. Učebnice matematiky svoju použiteľnosť nestratili, štartovacia pozícia
ekonómov bola oveľa horšia.
Vzniknutú medzeru začali vypĺňať súkromné iniciatívy, ale ako pre akadémiu, tak aj pre novovzniknuté
inštitúty bolo náročné dobehnúť západnú ekonómiu.
Byť ekonómom znamenalo zvládnuť netriviálne matematické a štatistické nástroje. Ekonomické vákuum
aj preto vyplnili práve think-thanky liberálneho razenia. Stať sa podkutým v libertariánskej literatúre bolo
totiž oveľa jednoduchšie.

Viesť na slovenskú fundovanú ekonomickú debatu nebolo s kým. To bol smutný obraz pre človeka, ktorý
mal rád ekonómiu, mal rád Slovensko a bol presvedčený, že ekonómia poskytuje množstvo nástrojov,
pomocou ktorých možno túto krajinu urobiť lepším miestom pre život.
Martin Filko začal o týchto problémoch najprv písať a neskôr sa vrátil na Slovensko a začal ich aktívne
riešiť. Nadproporčné zastúpenie liberálnych think-thankov vo verejnej diskusii sa pomaly stráca, ale
najmä jeho kritika ekonomického vzdelávania padla na úrodnú pôdu.
Osem rokov po tom, čo si to v jeho textoch odniesla Ekonomická univerzita, ho členovia jednej z jej
fakúlt, národohospodárskej fakulty, navrhli za kandidáta na dekana. Martin Filko usúdil, že v tom čase
dokáže Slovensku pomôcť viac z pozície riaditeľa Inštitútu finančnej politiky, avšak na blogu Radostná
veda (ekonómia!) spolu s Andrejom Svorenčíkom publikovali text s názvom Keby som bol dekanom plný
odporúčaní, ktorý vo Svete podľa Filka, samozrejme, nechýba.
Byť ľavičiarom a nehanbiť sa za to
O tom, ako veľmi deformované je ešte aj dnes vnímanie pravice a ľavice, svedčí fakt, že pri písaní o
Martinovi Filkovi nikdy nezabudneme pripomenúť, že bol ľavičiar a, najmä, nehanbil sa o to o sebe
povedať.
Na Slovensku sa na prelome tisícročia udomácnila predstava, že receptom na prosperitu sú podľa
princípov ekonómie nízke dane, nízke vládne výdavky, čo najmenšia regulácia a zlaté tehličky v trezore
centrálnej banky.
A kto ekonómii rozumie, musí byť pravičiar. Ľavú stranu spektra dodnes nálepkujeme ako neomarxistov
a spájame s minulým režimom.
Martin Filko rozbil mýtus o tom, že kto o ekonómii niečo vie, musí smerovať doprava. O ekonómii totiž
vedel viac než väčšina slovenských ekonómov a v jednom z rozhovorov sám o sebe hovorí ako o
mainstreamovom ľavicovom liberálovi s miernym antikapitalistickým nádychom.
Vo viacerých textoch zdôrazňuje, že predstava o tom, že pravica presadzuje malý a ľavica veľký štát, je
karikatúrou. Skutočný rozdiel spočíva v tom, aké hodnoty si tieto dve strany spektra viac vážia. V
prípade pravice slobodu nebyť obmedzovaný dôsledkami konania iných. V prípade ľavice sú to možnosti
každého skutočne rozvinúť svoj potenciál. Tomu zodpovedajú aj náročnejšie požiadavky na to, čo má
štát ľuďom poskytovať.
Hodnota za peniaze
Martin Filko sa nikdy ekonómie nepýta na to, aký veľký alebo malý má byť štát. Ekonómia nedisponuje
nástrojmi, ktoré by nám dali odpovede na tieto otázky.
Tie spadajú pod expertízu politických filozofov. Namiesto toho od ekonómie žiada to, na čo je stavaná.
Odpoveď na to, ako čo najefektívnejšie dosahovať ciele, ktoré si spoločnosť demokratickým spôsobom
vytýčila. Takto v spolupráci so Štefanom Kiššom a Ľudovítom Ódorom začala vznikať Hodnota za
peniaze. Už reforma cenotvorby liekov, ktorej autorom bol práve Martin Filko, ukázala, že takáto zmena
pohľadu dokáže spoločnosti ušetriť milióny eur.
Na otázku, či je problémom slovenského zdravotníctva nedostatok peňazí, Filko odpovedá, že je to vec
spoločenských preferencií. A zdôrazňuje, že z ekonomického hľadiska sú dôležitejšie iné otázky.
Dosiahli sme pri vynaložených nákladoch maximálne možné výkony? Bolo možné dosiahnuť tie isté
výstupy pri nižších nákladoch?
Práve takto hodnotíme efektívnosť fungovania akéhokoľvek subjektu a takto uvažujeme na úvodných
kurzoch ekonómie. Vo verejnej diskusii na Slovensku však takýto pohľad úplne chýbal.
O Hodnote za peniaze sa hovorí ako o zásadnej filozofickej zmene. Spočíva práve v plnom využívaní
štandardných nástrojov ekonómie vo verejnej politike. Štandardizácia slovenskej ekonómie bola cieľom,
na ktorom Martin Filko dlhodobo pracoval, a Hodnota za peniaze bola jej logickým vyústením.
Práve preto je Hodnota za peniaze projektom, pre ktorý boli on a jeho spolupracovníci ochotní riskovať
svoje kariéry.
Desať rokov Slovenska
Keď v roku 2006 Martin Filko písal Biedu slovenskej ekonómie, fundovaná ekonomická diskusia najmä
vo verejnej politike skutočne chýbala. Slovensko, o ktorom Filko píše v ďalších šesťdesiatich dvoch

textoch, sa postupne mení.
Či už píše o spoločnosti, hospodárskej politike alebo zdravotníctve, je zrejmé, že ekonómia, odbornosť a
snaha hľadať účinné technokratické riešenia postupne nachádza vo verejnej politike aj vďaka jeho
nemalej zásluhe svoje miesto.
Vrcholný projekt Hodnoty za peniaze, ktorý stihol Filko vypustiť z hniezda, teraz bude potrebovať
pomocnú roku mnohých ľudí. A nájde ju aj vďaka tomu, že Martin Filko desať rokov písal o fungovaní
štátu, o potrebe zhodiť ideologické okuliare a o ekonómii ako o radostnej vede.
Daniel Dujava je je ekonóm a pedagóg
(zdroj: )
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37. 63 textov o Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 17/12/2016; 292/2016; s.: 14; SME Víkend; Daniel Dujava]
Martin Filko nastavil slovenskej ekonómii nemilosrdné zrkadlo
V roku 2006 Martin Filko v Trende publikoval článok Bieda slovenskej ekonómie. V tom čase študoval na
Erazmovej univerzite v Rotterdame a vo svojom texte ukázal, čo vidí študent štandardnej západnej
univerzity, keď sa díva na slovenský ekonomický mikrokozmos. K tomu sa pridal ďalší článok v .týždni, v
ktorom spolu s Andrejom Svorenčíkom a Martinom Hanusom veľmi ostro kritizoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Tieto dva texty spôsobili malé ekonomické zemetrasenie. Martin Filko nastavil
slovenskej ekonómii nemilosrdné zrkadlo. To, čo v ňom videli, sa nepáčilo mnohým slovenským
akademikom, ktorí radi hovorili o našich ekonomických fakultách ako o špičkových vzdelávacích
inštitúciách európskeho významu. Nepáčilo sa to ani slovenským liberálnym think-thankom. Filko začal
rozbíjať ilúziu, že práve tie by mali byť alternatívou tomu, čo produkuje vysoké školstvo. A nepáčilo sa to
ani mnohým študentom. Začalo byť zrejmé, že utekať z prednášok makroekonómie a namiesto toho
čítať v kaviarni Hayekovu Cestu do otroctva nemusí byť najproduktívnejším spôsobom trávenia času.
Svet podľa Filka začína práve Biedou slovenskej ekonómie. A žiad nym iným textom by ani začínať
nemohol. Ďalších viac než šesťde siat komentárov, rozhovorov, dlhších textov a blogov hovorí veľa o
Filkovi ako človeku, špičkovom ekonómovi, neúnavnom štátnom úradníkovi odhodlanom zlepšovať
fungovanie štátu všade, kde sa to dá, a vplyvnom ľavicovom intelektuálovi. Ale je to tiež kniha o tom, ako
sa za desať rokov zmenila ekonómia na Slovensku, štandardizovala diskusia o závažných
ekonomických témach a imidž štátnych úradníkov sa zmenil zo zostavovačov sivých excelových tabuliek
na takzvaných policy hipsterov, ktorí vzdelaním menia svet naokolo.
Liberálne think-thanky a Slovensko
Transformácia vysokoškolského vzdelávania po roku 1989 bola pre spoločenské vedy oveľa ťažšou
úlohou než pre technické smery. Učebnice matematiky svoju použiteľnosť nestratili, štartovacia pozícia
ekonómov bola oveľa horšia. Vzniknutú medzeru začali vypĺňať súkromné iniciatívy, ale ako pre
akadémiu, tak aj pre novovzniknuté inštitúty bolo náročné dobehnúť západnú ekonómiu. Byť ekonómom
znamenalo zvládnuť netriviálne matematické a štatistické nástroje. Ekonomické vákuum aj preto vyplnili
práve think-thanky liberálneho razenia. Stať sa podkutým v libertariánskej literatúre bolo totiž oveľa
jednoduchšie. Viesť na Slovensku fundovanú ekonomickú debatu nebolo s kým. To bol smutný obraz
pre človeka, ktorý mal rád ekonómiu, mal rád Slovensko a bol presvedčený, že ekonómia poskytuje
množstvo nástrojov, pomocou ktorých možno túto krajinu urobiť lepším miestom pre život. Martin Filko
začal o týchto problémoch najprv písať a neskôr sa vrátil na Slovensko a začal ich aktívne riešiť.
Nadproporčné zastúpenie liberálnych think-thankov vo verejnej diskusii sa pomaly stráca, ale najmä jeho
kritika ekonomického vzdelávania padla na úrodnú pôdu. Osem rokov po tom, čo si to v jeho textoch
odniesla Ekonomická univerzita, ho členovia jednej z jej fakúlt, národohospodárskej fakulty, navrhli za
kandidáta na dekana. Martin Filko usúdil, že v tom čase dokáže Slovensku pomôcť viac z pozície
riaditeľa Inštitútu finančnej politiky, avšak na blogu Radostná veda (ekonómia!) spolu s Andrejom
Svorenčíkom publikovali text s názvom Keby som bol dekanom plný odporúčaní, ktorý vo Svete podľa
Filka, samozrejme, nechýba.
Byť ľavičiarom a nehanbiť sa za to
O tom, ako veľmi deformované je ešte aj dnes vnímanie pravice a ľavice, svedčí fakt, že pri písaní o
Martinovi Filkovi nikdy nezabudneme pripomenúť, že bol ľavičiar a, najmä, nehanbil sa o to o sebe
povedať. Na Slovensku sa na prelome tisícročia udomácnila predstava, že receptom na prosperitu sú
podľa princípov ekonómie nízke dane, nízke vládne výdavky, čo najmenšia regulácia a zlaté tehličky v

trezore centrálnej banky. A kto ekonómii rozumie, musí byť pravičiar. Ľavú stranu spektra dodnes
nálepkujeme ako neomarxistov a spájame s minulým režimom. Martin Filko rozbil mýtus o tom, že kto o
ekonómii niečo vie, musí smerovať doprava. O ekonómii totiž vedel viac než väčšina slovenských
ekonómov a v jednom z rozhovorov sám o sebe hovorí ako o mainstreamovom ľavicovom liberálovi s
miernym antikapitalistickým nádychom. Vo viacerých textoch zdôrazňuje, že predstava o tom, že pravica
presadzuje malý a ľavica veľký štát, je karikatúrou. Skutočný rozdiel spočíva v tom, aké hodnoty si tieto
dve strany spektra viac vážia. V prípade pravice slobodu nebyť obmedzovaný dôsledkami konania iných.
V prípade ľavice sú to možnosti každého skutočne rozvinúť svoj potenciál. Tomu zodpovedajú aj
náročnejšie požiadavky na to, čo má štát ľuďom poskytovať.
Zásadná zmena: Hodnota za peniaze
Martin Filko sa nikdy ekonómie nepýta na to, aký veľký alebo malý má byť štát. Ekonómia nedisponuje
nástrojmi, ktoré by nám dali odpovede na tieto otázky. Tie spadajú pod expertízu politických filozofov.
Namiesto toho od ekonómie žiada to, na čo je stavaná. Odpoveď na to, ako čo najefektívnejšie
dosahovať ciele, ktoré si spoločnosť demokratickým spôsobom vytýčila. Takto v spolupráci so Štefanom
Kiššom a Ľudovítom Ódorom začala vznikať Hodnota za peniaze. Už reforma cenotvorby liekov, ktorej
autorom bol práve Martin Filko, ukázala, že takáto zmena pohľadu dokáže spoločnosti ušetriť milióny
eur. Na otázku, či je problémom slovenského zdravotníctva nedostatok peňazí, Filko odpovedá, že je to
vec spoločenských preferencií. A zdôrazňuje, že z ekonomického hľadiska sú dôležitejšie iné otázky.
Dosiahli sme pri vynaložených nákladoch maximálne možné výkony? Bolo možné dosiahnuť tie isté
výstupy pri nižších nákladoch? Práve takto hodnotíme efektívnosť fungovania akéhokoľvek subjektu a
takto uvažujeme na úvodných kurzoch ekonómie. Vo verejnej diskusii na Slovensku však takýto pohľad
úplne chýbal. O Hodnote za peniaze sa hovorí ako o zásadnej filozofickej zmene. Spočíva práve v
plnom využívaní štandardných nástrojov ekonómie vo verejnej politike. Štandardizácia slovenskej
ekonómie bola cieľom, na ktorom Martin Filko dlhodobo pracoval, a Hodnota za peniaze bola jej
logickým vyústením. Práve preto je Hodnota za peniaze projektom, pre ktorý boli on a jeho
spolupracovníci ochotní riskovať svoje kariéry.
Desať rokov Slovenska
Keď v roku 2006 Martin Filko písal Biedu slovenskej ekonómie, fundovaná ekonomická diskusia najmä
vo verejnej politike skutočne chýbala. Slovensko, o ktorom Filko píše v ďalších šesťdesiatich dvoch
textoch, sa postupne mení. Či už píše o spoločnosti, hospodárskej politike alebo zdravotníctve, je
zrejmé, že ekonómia, odbornosť a snaha hľadať účinné technokratické riešenia postupne nachádzajú vo
verejnej politike aj vďaka jeho nemalej zásluhe svoje miesto. Vrcholný projekt Hodnoty za peniaze, ktorý
stihol Filko vypustiť z hniezda, teraz bude potrebovať pomocnú roku mnohých ľudí. A nájde ju aj vďaka
tomu, že Martin Filko desať rokov písal o fungovaní štátu, o potrebe zhodiť ideologické okuliare a o
ekonómii ako o radostnej vede. Martin Filko: Svet podľa Filka, Vydavateľstvo: Slovart, 2016
Daniel Dujava je ekonóm a pedagóg
Na otázku, či je problémom slovenského zdravotníctva nedostatok peňazí, Filko odpovedá, že je to vec
spoločenských preferencií. A zdôrazňuje, že z ekonomického hľadiska sú dôležitejšie iné otázky.
Dosiahli sme pri vynaložených nákladoch maximálne možné výkony? Dalo sa dosiahnuť tie isté výstupy
pri nižších nákladoch?
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38. Dedina pri vode
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 18/12/2016; Noviny TV JOJ; z domova; Drahu Dobrovicsová]
Ľuboš Sarnovský, moderátor: "A už tu máme dedinku na juhu Slovenska v okrese Komárno, ktorá sa
pýši termálnymi prameňmi, hoci vodu z nich domáci nevyužívajú. Kedysi obľúbené miesto letohrádkov
šľachty má krásnu prírodu, aj šikovných ľudí. A najväčší bazén v okrese. Tak si píšte správnu odpoveď,
dedinka sa volá Virt."
Ján Kovács, starosta, Virt: "Áno. Také centrum pri vode."
Drahu Dobrovicsová, redaktorka: "To bola pôvodná myšlienka oživenia štyridsaťsedemhektárovej vodnej
plochy pri Virte, niekdajšej dolnej časti rieky Žitava, ktorá sa po melioračných úpravách zmenila na mŕtve
rameno. V dedinke s tristo obyvateľmi dokonca postavili prvú kruhovú križovatku v Komárňanskom
okrese."
Ján Kovács: "V roku 2005-2006 sa nám podarilo získať tridsať miliónov korún na obnovu miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev."

Drahu Dobrovicsová: "Na Žitavskom jazere plánovali vybudovať rýchlostnú kanoistickú drámu s
lodenicou. Skvelý plán stroskotal, vodnú plochu sa nepodarili majetkoprávne usporiadať."
Ján Kovács: "Stredom jazera ide katastrálna hranica, prakticky rozdeľuje tri katastre, Virťanský,
Marcelský a Badínsky kataster. Jednak je to rybársky revír, ale aj poľovný revír, lebo na pernatú zver tu
poľujeme."
Drahu Dobrovicsová: "Tento kopček vo Virte bol naozaj lukratívnym miestom. Kedysi tu stálo až päť
kaštieľov. Dnes zostal jediný. Šľachta si toto miesto obľúbila nielen vďaka krásnemu výhľadu, ale aj
blízkosti Budapešti, Bratislavy, či Viedne. Žila tu husľová virtuózka, veľkopodnikateľ s tabakom i sudca
Najvyššieho súdu v Maďarsku."
Ján Kovács: "Lovili tu ryby a bol veľmi krásny výhľad na vodu. Tak asi kvôli tomu postavili."
Drahu Dobrovicsová: "Pred štyridsiatimi rokmi družstevníci postavili tento päťdesiatmetrový bazén. Jeho
najväčšia hĺbka je štyri a pol metra. Roky ho využívali domáci. Dnes je už celý areál vzdelávacím
zariadením Bratislavskej ekonomickej univerzity. V dedine majú aj dva termálne vrty.
Dvadsaťšesťstupňová voda sa využíva najmä v lete. Prácu šikovných rúk tu vidieť na každom kroku.
Svedčia o tom upravené domčeky i záhrady. V tomto roku po prvýkrát pribudol na ulicu vlastnoručne
vyrobený betlehem. Aké je najobľúbenejšie drevo stolára?"
Peter Nagy, stolár: "Najkrajšie dub, dobre vonia, aj dobre vyzerá."
Drahu Dobrovicsová: "V tomto období máte asi veľa roboty, že?"
Tímea Susík, aranžérka: "Áno..."
Drahu Dobrovicsová: "Tímea v odbore viazačka aranžérka zbiera ocenenia na súťažiach doma i v
zahraničí. A v dvojjazyčnej dedinke nechýba ani zmiešaná dvojjazyčná škôlka. Funguje to?"
Učiteľka MŠ: "Áno. Funguje to veľmi dobre. Maďarské deti sa naučia veľmi dobre po slovensky."
Drahu Dobrovicsová: "A slovenské sa naučia po maďarsky?"
Učiteľka MŠ: "Áno. Takisto."
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39. Hodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 11:55; 18/12/2016; O 5 minút dvanásť; z domova; Martin
Strižinec]
Martin Strižinec, moderátor: "Naše historicky prvé európske predsedníctvo sa po polroku chýli ku koncu.
Slovensko sa na čelo Európskej únie postavilo v jej najťažších časoch. Ale práve z Bratislavy, zo
summitu, ktorý tu bol v septembri zaznelo, že Únia je jedinečný projekt, ktorý musí pokračovať.
Pozdravujem vás, je o päť minút dvanásť. Dnes budeme diskutovať nielen o predsedníctve, ale aj o
výzvach, ktoré pred Úniou stoja, o tom ako sme obstáli, čo vyšlo a čo nevyšlo na sto percent."
Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu: "Špeciálne sa chcem poďakovať za prácu na
schválení budúcoročného rozpočtu Európskej únie. Poskytne nám peniaze na rast, investície, či boj s
nezamestnanosťou mladých."
Jean Claude-Juncker, predseda Európskej komisie: "Oceňujem, že Slovensko pomohlo schváliť
smernicu o boji s terorizmom a o systematických kontrolách predovšetkým na vonkajších európskych
hraniciach."
Martin Strižinec: "Bol to rok, kedy sme si veľmi plasticky uvedomili ako sa nás európske záležitosti týkajú
a tak trochu sme boli aj tí, ktorí držali v rukách taktovku. A keď hovorím o tom človeku tak je to Ivan
Korčok, štátny tajomník rezortu diplomacie, zároveň splnomocnenec vlády pre predsedníctvo. Pekný
deň vám želám."
Ivan Korčok, splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ (hosť v štúdiu): "Peknú
nedeľu."
Martin Strižinec: "Boris Zala, europoslanec. Vitajte."

Boris Zala, europoslanec (hosť v štúdiu): "Peknú nedeľu prajem."
Martin Strižinec: "A poslanec Národnej rady Milan Krajniak za hnutie Sme rodina. Vitajte, dobrý deň."
Milan Krajniak, poslanec NR SR, podpredseda hnutia (Sme rodina-Boris Kollár, hosť v štúdiu): "Dobrý
deň."
Martin Strižinec: "Dám to do takého širšieho kontextu. A povedzme si teda na úvod, lebo naozaj tie
reakcie sú pozitívne z rôznych strán. Samozrejme, asi ťažko bolo predpokladať, že by sme vyriešili
všetky problémy Európy, ale naozaj obstáli sme v tej skúške. Očakávania boli relatívne nízko predtým.
Do toho prišiel Brexit, museli sme sa vysporiadať s mnohými vecami, ako sa potom vlastne tá debata v
Európe vyvíjala. Na čo môžeme byť hrdí, pán Korčok?"
Ivan Korčok (52)
splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pôsobil ako stály predstaviteľ
SR pri EÚ v Bruseli
bol slovenským veľvyslancom v Nemecku
v roku 2003 bol vedúcim delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO študoval na Ekonomickej
univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave (Inštitút medzinárodných vzťahov - postgraduálne
štúdium)
Ivan Korčok: "Tak, my potrebujeme ešte určitý odstup, sa priznám aj ja, pretože sú za tým roky práce a
rovnako z mojich úst nebudete počuť nejakú chválu alebo pozitívne veci na našu vlastnú adresu. Ja sa
sústreďujem naozaj na odprezentovanie toho čo sme reálne dosiahli. Po prvé, myslím si, že sa naplnilo
to, že predsedníctvo bolo veľkou prestížou pre našu krajinu. Ja len pripomeniem, že na Slovensko prišlo
počas tých šiestich mesiacov tisíc päťsto novinárov z celého sveta. Mali sme tu summit, ktorý pritiahol
globálnu pozornosť. Na Slovensko prišlo dvadsaťšesťtisíc delegátov zo všetkých krajín Európskej únie.
Aby sme si predstavili aká záťaž to bola pre ten tím, ktorý predsedníctvo viedol. Predsedali sme tisíc,
tisíc dvesto zasadnutiam a rokovaniam. Na Slovensku bolo dvesto takýchto podujatí. Takže myslím si,
že môžeme byť hrdí na to, že sme toto zvládli, lebo to malo aj tento rozmer naozaj organizačný, kde bola
obrovská zodpovednosť. Po druhé, máme konkrétne výsledky. Toto je pre mňa to najdôležitejšie, že ten
zoznam je pomerne dlhý a poviem aj to, že keby mi niekto na začiatku predsedníctva povedal, že bude
ten zoznam tak konkrétny a tak dlhý tak by som bol relatívne spokojný. No a po tretie, viete čo bola to
veľká investícia aj do ľudí pretože tých tisícdvesto rokovaní, ktorým sme predsedali umožnilo mnohým
ľuďom jednoducho vyrásť a nemám vôbec pochýb o tom, že od prvého januára všetci tí, ktorí budú
naďalej Slovensko zastupovať budú na to oveľa lepšie pripravení. Čiže toto je len veľmi v skratke možno
taký všeobecný pohľad retrospektíva, koniec koncov zajtra je ešte ďalšia rada, ktorá pokračuje v Bruseli,
ale to hodnotenie nie je konkrétne. Treba sa pýtať naozaj na úplne špecifické veci, ktoré sa nám podarilo
urobiť, ale tá spätná väzba, ktorú zatiaľ dostávame je pozitívna."
Martin Strižinec: "Pán Krajniak, dám to teraz na vás. Ste hrdí na to ako sme obstáli v predsedníctve?"
Bc. Milan Krajniak (43)
poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina - Boris Kollár
v r. 1994 začal podnikať, zaoberal sa najmä public relations, marketingom a obchodom s realitami
v r. 2003 až 2006 bol členom Prezídia Fondu národného majetku
v r. 2010 až 2012 sa ako poradca ministra vnútra D. Lipšica zaoberal okrem iného rómskou kriminalitou
založil stránku konzervativnyvyber.sk. a napísal viacero kníh o politike a jej zákulisí
Milan Krajniak: "Najskôr chcem oceniť to, že myslím, si, že z hľadiska nejakej remeselnej zručnosti
slovenská diplomacia aj zásluhou pána Korčoka organizačne to predsedníctvo zvládla. Bohužiaľ, myslím
si, že ten hlavný cieľ, ktorý si premiér Fico dal na úvod predsedníctva keď povedal, že chce priblížiť
Európsku úniu ľuďom sa vôbec nepodarilo splniť. Nepodarilo sa vôbec obnoviť dôveryhodnosť Európskej
únie u ľudí, práve naopak. Zatiaľ čo v júni chcelo vystúpiť z Európskej únie dvadsaťdva celé šesť
percenta slovenských občanov, dnes už toto číslo, ktorí vidia alternatívu v opustení Európskej únie,
stúplo o dvanásť percent na tridsaťštyri percent ľudí. Ja mám pocit, že čím bližšie pán premiér tú
Európsku úniu a svoju predstavu o tom ako to má vyzerať ukázal našim ľuďom, tým viac sa naši ľudia
zľakli. Poviem to na príklade. Keď bol summit EÚ v Bratislave, ktorý bol určite prestížny, tak sme uzavreli
mosty, uzavreli sme diaľnice, evakuovali centrum mesta, premiér vyzval ľudí, aby opustili Bratislavu. To
je ten prístup bližšie k ľuďom? Keď si tí ľudia nemohli tých, povedal by som európskych štandardných
politikov ani obzrieť? A druhá vec. Keď ide o bezpečnosť politikov, tak sme urobili takéto opatrenia. Keď
ide o bezpečnosť ľudí, čo sme urobili? Premiér Fico práve pred pár dňami a minister vnútra Kaliňák pred
týždňom schválil bezvízový styk s Ukrajinou. My sme na branno-bezpečnostnom výbore slovenského
parlamentu rokovali o tejto otázke, pretože nás, sme boli požiadaní, aby sme sa vyjadrili k
bezpečnostnému riziku aké to je. Chcem vám ukázať výpis z hlasovania, z ktorého je zrejmé, že za

bezvízový styk s Ukrajinou hlasovalo nula ľudí. Ani jeden poslanec vládnej koalície, ani jeden poslanec
opozície nehlasoval za bezvízový styk s Ukrajinou. No, ale akonáhle príde minister vnútra alebo pán
premiér do Bruselu, tak sa tá politika mení. Ja chcem k tomu povedať iba jednu vec. Bohužiaľ, ja to
beriem tak, že som na kolenách vtedy keď sa modlím k Bohu, nie vtedy keď prídem do Bruselu. To, čo
by sme určite robili úplne inak by bolo to, že v Bruseli treba stáť na vlastných nohách a obhajovať naše
národné záujmy. To bohužiaľ počas predsedníctva, tak by som to povedal, sme pre Slovensko
nevybavili nič a ja som z toho veľmi, veľmi sklamaný."
Martin Strižinec: "Čo by ste vybavili konkrétne?"
Milan Krajniak: "Pozrite sa, my sme povedali yes na všetky veci, ktoré podľa nášho názoru ohrozujú
naše národné záujmy. Presadzovali sme vznik funkcie európskeho prokurátora. To nebolo ani za
Sovietskeho zväzu, aby existoval nejaký spoločný moskovský prokurátor, ktorý mohol stíhať ľudí v
jednotlivých krajinách Európskej únie. To ja považujem za také vzdanie sa suverenity Slovenskej
republiky, ktoré je neprípustné."
Martin Strižinec: "Ale ide o to, že to sú, že má on prešetrovať najmä činy, ktoré súvisia s európskymi
peniazmi."
Milan Krajniak: "To je iba taká barlička. Má prešetrovať činy, okrem iného týkajúce sa DPH-čky. Tie sa
týkajú každého občana Slovenskej republiky. Podľa mňa slovenská vláda a to nie je len môj názor, ja
som sa na to na eurovýbore opýtal priamo pána premiéra Fica aké je stanovisko. Či teda chceme
budovať silný národný štát alebo chceme čo najviac kompetencií do Bruselu? Opýtal som sa ho dvakrát,
aby som nedezinterpretoval jeho slová. On mi povedal vo všetkom v čom sa bude EÚ užšie integrovať a
bude odovzdávať kompetencie do Bruselu, chceme byť v tom najhlbšom jadre. V tomto sme úplne,
úplne niekde inde. My si nemyslíme, že extrém vyhodiť Európsku úniu do vzduchu niekomu pomôže, ale
považujeme tento prístup, že všetko má bežať tak ako doteraz a ešte rýchlejšie a ešte hlbšie to
považujeme za druhý extrém. My sme za zlatú strednú cestu. Podľa nášho názoru by mala byť
Európska únia združením a spoluprácou silných národných štátov, ktoré obhajujú každý svoje národné
záujmy a Brusel má byť iba akýmsi správcom, ktorý realizuje to na čom sa predsedovia vlád európskych
štátov dohodnú."
Martin Strižinec: "Ak bude každý obhajovať svoje národné záujmy, pán Krajniak, tak môže byť Európska
únia silná?"
Milan Krajniak: "Samozrejme, že môže byť silná."
Martin Strižinec: "Čiže nevylučuje sa to?"
Milan Krajniak: "Nevylučuje sa to. Veď tak to fungovalo ešte donedávna, ešte do Lisabonskej zmluvy."
Martin Strižinec: "Dobre, niekoľko motívov bolo v tom čo ste povedali. Vrátime sa k nim postupne. Pán
Zala, na čo môžeme byť hrdí a prípadne reagujte teda už aj na predrečníkov a potom to posunieme
ďalej, lebo jeden z tých motívov by sme mohli rozdiskutovať čo spomenul pán Krajniak a to je síce tá
dôvera v ľudí v Európsku úniu a že cez čo vlastne ju vnímajú vo finále? Ale povedzte na čo ste vy hrdý
ako europoslanec po tom polroku?"
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Boris Zala: "Ja by som nechal tú slávnostnú stránku bokom. O nej sa už povedalo desiatky a desiatky
vecí a není o tom vôbec žiadna pochybnosť, že sme predsedníctvo zvládli tak ako ho treba zvládnuť, že
sme ho zvládli na rutinnej úrovni, urobili sme aj niekoľko pekných, veľkých vecí a urobili sme aj niekoľko
chýb, úplne normálna záležitosť. Z pohľadu, aby ste pochopili z pohľadu europoslanca my máme
predsedníctvo každý polrok. Každý polrok má niekto predsedníctvo a toto predsedníctvo vykonáva. Čiže
prvú vec, ktorú by som chcel povedať a som rád, že to Martin Schulz spomenul v tej diskusii pretože
málo sa tu o tom hovorí. Jedna z najzložitejších veci v Európskej únii je skutočne dohodnúť rozpočet na
ten nasledujúci rok a tam to sú veľmi zložité, komplikované rokovania, ktoré musia vytvoriť súlad. Ak si
spomeniete aký bol boj keď chcel Cameron znížiť rozpočet o určité percentá, keď kapitoly toho rozpočtu
sú veľmi rozdielne. Myslím si, že tu sme dosiahli skutočný úspech. A ono sa to prejaví, lebo napríklad
súčasť toho rozpočtu je aj nový investičný balíček, takzvaný Junckerov balíček, ktorý ale aj pod prácou

nášho predsedníctva sa rozširuje z tristopätnásť miliárd skoro na dvojnásobok alebo možno presne na
dvojnásobok čo sú veľké investičné finančné zdroje, ktoré prichádzajú aj na Slovensko a keď to skrátim
aj ekonomický rast, ktorý je na Slovensku veľmi slušný inak, pohybujeme sa niekde okolo troch percent,
čo je skutočne mimoriadne dobré. A na tom závisia aj naše sociálne programy, či od problému
minimálnej mzdy až po veľké predsavzatie zvyšovať mzdy a vyrovnávať ich so západoeurópskymi
krajinami. Tak tento balíček tomu prospieva a tam vidím jeden z veľkých výkonov. Pokiaľ ide o pána
Krajniaka, to treba hneď na začiatku povedať. To, čo on stavia do polohy národného záujmu, je podľa
mňa protinárodný záujem. A ja vám to poviem prečo. Pretože silné národné Slovensko môže byť práve
len dobre vybudovanou Európskou úniou a mnohými silnými integračnými krokmi. To čo vy chcete pán
Krajniak je vytvorenie slabého národného Slovenska, ktoré nie je schopné konkurovať nikomu a voči
nikomu sa brániť, pretože našu silu získavame práve v rámci a vo vnútri Európskej únie. A diskutovať o
tom ktorá kompetencia Bruselu patrí alebo nepatrí, to treba rozoberať v každom jednotlivom prípade
veľmi presne. Vy ste pán redaktor veľmi presne povedali, ten prokurátor sa dotýka vyslovene vecí, v
ktorých máme spoločné jednotné európske právo, v ktorom fungujú právne systémy, ktorý je jednotný v
rámci všetkých krajín. Ale ten prokurátor nezasahuje do našich slovenských záležitostí, ktoré sú v našich
kompetenciách."
Milan Krajniak: "Akože nie. DPH?"
Boris Zala: "Čiže táto otázka je podľa môjho názoru nesprávne východisko."
Martin Strižinec: "Počkajte. Tak urobme tu teraz takú čiarku a spýtam sa pána Korčoka. Táto téma sa
ako posunula za nášho predsedníctva, lebo vyzeralo to najprv, že už sa aj chystá nejaký kompromis, ale
mám taký pocit, že sa to výrazne posúva tá debata ďalej a z hľadiska prokurátora sa ešte nenašiel teda
nie, ten kompromis?"
Ivan Korčok: "Konkrétny výsledok je taký, že áno, urobil sa pokrok, ale nie je zhoda všetkých členských
štátov, pretože tam je jednomyseľnosť na zavedení takejto funkcie prokurátora. Tu len poznamenám, že
tak ako pán Krajniak pred niekoľkými mesiacmi, aj teraz zavádza pokiaľ ide o úlohu a vôbec funkciu a to,
čím sa má budúci takzvaný prokurátor, pretože to nie je prokurátor, to je úrad prokurátora. Neexistuje
žiaden bruselský prokurátor, ktorý bude pôsobiť na Slovensku. Bude to slovenský občan, ktorý bude
konať v zmysle a striktne podľa slovenského práva. Je delegovaný a presná právomoc jeho je len
vyšetrovanie trestných činov, ktoré sa týkajú poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Áno,
vrátane DPH, ale ešte raz, nie DPH pokiaľ ide o slovenské záležitosti, ale pokiaľ ide o európske peniaze.
Čiže to len, aby sme hovorili o tom istom."
Milan Krajniak: "Náš podiel ... aj v prípade DPH. Ja iba upresňujem. To znamená, náš podiel, príspevok
do Európskej únie sa odvíja od DPH."
Ivan Korčok: "Ale, viete, to je, to sú hrušky s jablkami."
Martin Strižinec: "Prosím vás teda pán Krajniak čo na tom vlastne je zlé, lebo ak sa tu rozprávame
týždne o tom, že možno aj na Slovensku máme problém niektoré veci došetriť, vyriešiť, ukázať aká je
pravda. Paradoxne, nepomôže nám práve takýto inštitút?"
Ivan Korčok: "Viete, ja by som ešte len dokončil."
Milan Krajniak: "Vôbec nám nepomôže, tento inštitút pretože tým strácame časť štátnej suverenity.
Vznikajú spory medzi národnými štátmi a medzi Bruselom o kompetencie o tom, kto má čo riešiť. A teraz
si predstavte, že vy dáte tomu bruselskému centru nejaký represívny nástroj, ktorý môže postihovať
občanov jednotlivých štátov. To je strata suverenity."
Boris Zala: "Ale absurdné. To je konštrukcia, ktorá neexistuje."
Milan Krajniak: "Ja si myslím, že sme normálny, suverénny štát, ktorý dvadsaťtri rokov dobre funguje.
Prečo by sme vo veciach, v ktorých nie je spoločný záujem, mali odovzdávať ďalšie a ďalšie
kompetencie do Bruselu?"
Ivan Korčok: "Dobre, pán Krajniak viete čo ste teraz urobili? Inak ste v priamom prenose ukázali to, čo
kritizujete v prvom bode, že sa Únia nepribližuje občanom. Ona nie, že sa nepribližuje. Viete kde je
problém? Že vy rozprávate tak demagogicky, že ak z týchto úst zaznejú takéto veci, ktoré jednoducho
nesedia, nesedia, sú to demagogické tvrdenia, ktorými krivíte realitu. Ten občan je pochopiteľne
zmätený. Čiže k prokurátorovi asi toľko. Nie je na tom dohoda, počas maltského predsedníctva sem
pravdepodobne prejde na posilnenú spoluprácu. To znamená, že sa dá len menej krajín, ktoré budú za
to a tam sa Slovenská republika rozhodne. Viete, kde je ďalšia demagógia? Víza s Gruzínskom a s
Ukrajinou."

Boris Zala: "Len som chcel k tomu povedať..."
Ivan Korčok: "Viete toto je problém pán Krajniak, kritizujte nás za veci, pýtajte sa ma, ja budem veľmi rád
odpovedať, ale nemôžeme tu, v priamom prenose, kde sa bavíme okrem iného o veľmi vážnej veci
prečo občania strácajú dôveru v Európskej únie, jednoducho kriviť realitu."
Milan Krajniak: "A v čom? V čom? Povedzte mi v čom?"
Ivan Korčok: "Chcem vám povedať jedno. Viete, čo vám poviem? Napríklad pokiaľ ide o víza s
Gruzínskom a s Ukrajinou, lebo evidujem to, že vytvárate tu isté ohrozenie z toho, že sa sem na základe
zrušenia vízovej povinnosti dostanú desaťtisíce občanov týchto krajín. Viete čím by som začal?
Pamätáte si rok 2010? Vy ste boli vtedy poradcom ministra vnútra Daniela Lipšica."
Milan Krajniak: "Pamätám, pamätám."
Ivan Korčok: "Viete čo sa vtedy stalo? Vtedy bol liberalizovaný vízový režim, okrem iného s balkánskymi
krajinami a okrem iného s Albánskom v roku 2010. Za účasti vášho ministra Lipšica, vedľa ktorého ja
som sedel ako veľvyslanec. Chcem sa vás spýtať, máte pocit, že odkedy sme liberalizovali vízový režim
so západobalkánskymi krajinami, že tu je nejaké ohrozenie z tohto titulu na Slovensku?"
Milan Krajniak: "Mám."
Ivan Korčok: "A druhá vec..."
Milan Krajniak: "A taký bol aj jednotný názor branno-bezpečnostného výboru kde ani jediný poslanec
Národnej rady nezahlasoval nielen za bezvízový styk s Ukrajinou, ale ani s Kosovom ani s Tureckom ani
s ďalšími krajinami."
Ivan Korčok: "Zase zavádzate. Viete kto udeľuje záväzné mandáty pre členov vlády, ktorí zastupujú
Slovensko v Bruseli?"
Milan Krajniak: "Eurovýbor, ktorý si vyžiadal od nás záväzné stanovisko a my sme ho dali."
Ivan Korčok: "Ale záväzné stanovisko nebolo od tohto výboru, ale nechajme to nabok. Viete čo sme
urobili pre bezpečnosť slovenských občanov, ak budú zrušené víza s Gruzínskom a Ukrajinou? Vďaka
slovenskému predsedníctvu sme zaviedli takzvaný suspenzný mechanizmus. Čo to znamená? Ak by
vznikli isté problémy, napríklad veľa ilegálne prichádzajúcich sem občanov z týchto krajín, ktorí porušujú
pravidlá bezvízového režimu, zavedieme víza naspäť. Toto je veľký výsledok slovenského predsedníctva
aj vďaka Európskemu parlamentu, s ktorým sme sa na záver..."
Milan Krajniak: "Za ten čas tu tí ľudia budú. Je to päťdesiat miliónov ľudí na Ukrajine, ktorá je vo
vojnovom konflikte. My sme minulý rok zastavili tú balkánsku trasu."
Martin Strižinec: "Ale je to náš najbližší sused a možno od nás čaká takéto gesto, nie?"
Milan Krajniak: "No, tak to je pekné urobiť gesto aj voči Turecku aj voči ostatným. Gesto sme urobili
minulý rok."
Martin Strižinec: "Hovoríme o Ukrajine."
Milan Krajniak: "Mali sme problémy s tým, že sa sem niekoľko miliónov ľudí pohlo. A je to problém."
Boris Zala: "Pán Krajniak, to je ... v tom, že hneď rozširujete na Turecko, rozširujete na. Nie, vráťme sa k
Ukrajine ešte raz."
Milan Krajniak: "Ale prepáčte, tak my neberieme, nepustíme do Európskej únie ľudí, ktorí sú z vojnou
ohrozenej Sýrie, ale z Ukrajiny áno?"
Boris Zala: "Spomeňme si ešte na jednu vec. Nie."
Martin Strižinec: "Počkajte pán Krajniak, pán Zala chcel urobiť poznámku."
Boris Zala: "Prepáčte pán Krajniak, nie. Vôbec to nie je pravda. Spomeňme si na to, že my sme mali
bezvízový styk s Ukrajinou až do bodu kým sme neprijali Schengen. A nikto tu nemal žiadne námietky,
keď vy hovoríte, že akú sme mali predtým suverenitu."
Milan Krajniak: "Teraz je tam vojna."

Boris Zala: "Prepáčte, pán Krajniak, mali sme oveľa menšiu suverenitu, lebo sme si nemohli dovoliť klásť
Ukrajine podmienky, za akých jej občania môžu bezvízovo sem prísť. Dneska pod dáždnikom Európskej
únie sme tieto víza umožnili až pri splnení veľmi tvrdých podmienok, ktoré Ukrajina splniť musela.
Predtým mala Ukrajina, na Slovensko mohla voľne chodiť predtým ako sme vstúpili do schengenského
priestoru. Nikto tu nerobil žiadne problémy. A naraz je v tom problém."
Milan Krajniak: "A vy nevidíte, že teraz je tam vojna, že na Ukrajine je vojna? Nevidíte v tom rozdiel, že
sa situácia zmenila?"
Boris Zala: "Nie, nevidím v tom rozdiel, lebo tie podmienky sú úplne rovnaké."
Martin Strižinec: "Pán Krajniak a v čom spočíva tá hrozba teda? Je to hrozba?"
Milan Krajniak: "V tom spočíva hrozba, že potom ako bola uzavretá balkánska trasa, tá imigračná, tak sa
iní imigranti pokúšajú dostať, najmä ekonomickí prisťahovalci do Európy dvomi kanálmi. Cez
Stredozemné more cez Taliansko a veľký počet sa snaží dostať aj tou východnou trasou. Však už boli
správy aj o tom, že dokonca cez Rusko do Nórska, tadiaľ sa dostávali ľudia do Európy."
Boris Zala: "Ale čo to má s vízami? Čo to má s vízami? To nemá s vízami nič spoločné."
Milan Krajniak: "Ak to otvoríme, ak otvoríme túto krajinu, máme veľmi zlú skúsenosť s Ukrajinou v tom,
akým spôsobom sa tam dajú vybaviť alebo nevybaviť veci. Máme tam vojnový konflikt, ktorým je priamo
ohrozených x miliónov ľudí. A my s takouto krajinou uvoľníme bezvízový styk? Ja to považujem za..."
Boris Zala: "Ale to nie je voľná hranica, to je bezvízový styk. Vy si pletiete..."
Milan Krajniak: "Ja to považujem za, ale keby to bol môj názor. Ani jeden poslanec brannobezpečnostného výboru za to nehlasoval, pretože jednotne vládna koalícia aj opozícia to považovala za
bezpečnostné riziko. Ale páni prídu do Bruselu..."
Ivan Korčok: "Nie je to tak."
Milan Krajniak: "Ale páni prídu do Bruselu a oni to nepovažujú."
Ivan Korčok: "Nie je to tak, nie je to tak. Nie je to tak. Ešte raz, mandát udeľuje..."
Milan Krajniak: "Je to tak. Ani jeden poslanec branno-bezpečnostného výboru nehlasoval za udelenie
bezvízového režimu."
Martin Strižinec: "Ale ja si neviem predstaviť teraz ako vy hovoríte vlastne, že utečenci pôjdu cez
Ukrajinu, budú žiadať na Ukrajine víza ukrajinské?"
Boris Zala: "A to nemá s vízovou povinnosťou nič spoločné."
Milan Krajniak: "Nie, nie, nie, nie. Akonáhle raz otvoríte tú hranicu..."
Boris Zala: "Ale tá neni otvorená, to je bezvízový styk."
Ivan Korčok: "Ale veď je to schengenská hranica, ktorá je chránená tak ako máloktorá hranica v celej
Európskej únii."
Boris Zala: "To je normálna schengenská hranica."
Milan Krajniak: "Prosím vás pekne a minulý rok a minulý rok nebola schengenská hranica v Grécku? A
akým spôsobom to fungovalo? Ešte raz vám vravím. Ani jeden poslanec vládnej koalície, ani jeden
poslanec opozície nepodporil na branno-bezpečnostnom výbore bezvízový styk s Ukrajinou, pretože
sme to jednotne považovali za bezpečnostné riziko."
Ivan Korčok: "Musíte zmeniť ústavu. Ústavný zákon o spolupráci parlamentu a vlády. Ústavný zákon o
spolupráci vlády a parlamentu hovorí úplne jasne. Mandát udeľuje výbor pre európske záležitosti. Ja
vám nechcem oponovať v tom, čo sa udialo vo výbore, ale musíte si zorganizovať život v Národnej rade
tak, aby ste naplnili literu kedy výbor pre európske záležitosti..."
Martin Strižinec: "Pán Krajniak, hypoteticky, ste zodpovedný za tie vyjednávania v Bruseli, čiže vy by ste
za Slovensko povedali, že Ukrajinci majú mať víza?"

Milan Krajniak: "Áno, majú mať vízový styk."
Martin Strižinec: "Aj napriek tomu, že sme susedná krajina."
Milan Krajniak: "Aj Ukrajinci, aj Kosovo, aj Turecko, aj Gruzínsko."
Boris Zala: "My hovoríme o Ukrajine teraz, nie o tých ostatných krajinách."
Milan Krajniak: "Mali sme na rokovaní všetky štyri tieto krajiny. Jednomyseľne sme odmietli udelenie
bezvízového styku."
Martin Strižinec: "Kvôli tomu, že..."
Milan Krajniak: "Že je to bezpečnostné riziko."
Martin Strižinec: "Je to bezpečnostná hrozba, páni?"
Ivan Korčok: "Pozrite sa, samozrejme, že každé rozhodnutie tohto typu je rozhodnutím politickým. A na
rozdiel teda od vás sa pri rozhodovaní o tom, či ukrajinským občanom udeliť bezvízový styk alebo nie
rozhodujú tí, ktorí sú v Bruseli oveľa širšie. Vás absolútne nezaujíma osud Ukrajiny, mimochodom nášho
suseda, krajiny, ktorá je v ťažkej situácii, ktorá na to, aby mohla vôbec uvažovať o bezvízovom styku
šesť rokov musela upravovať svoje vlastné vnútroštátne predpisy. Sú zavedené biometrické pasy.
Okrem iného tým potláčame napríklad aj to aby sa s pasmi nekšeftovalo takpovediac a tak ďalej. Urobila
zásadné veci Ukrajina v evidencii občanov. Ale to podstatné okrem iného je aj to, viete však tú krajinu
my musíme nejakým spôsobom udržať pri sebe na nejakej, na európskej, aby proste videla sama nejakú
šancu pre európsku budúcnosť. Toto sú všetko dôležité veci, len ja viem, že pre vás to je jedna jediná
vec, ktorá, nehnevajte sa, že to poviem tak, ale si vyberiete proste z toho jedno hrozienko, z ktorého vy
demagogicky bohužiaľ krivíte realitu, sa snažíte občanom vytvoriť ako keby obraz, ako keby sa z titulu
zrušenia víz s Ukrajinou teraz mali k nám presúvať desaťtisíce ľudí."
Milan Krajniak: "Nie, ja iba prezentujem svoj názor."
Ivan Korčok: "My nerušíme hranicu."
Milan Krajniak: "A hovorím, že sme proti udeleniu víz, bezvízového styku Ukrajine. Hovorím o tom, že
jednomyseľne za to hlasovali na branno- bezpečnostnom výbore aj poslanci vládnej koalície alebo teda
nehlasovali za to."
Ivan Korčok: "Ale toto ste už tu povedali."
Milan Krajniak: "Vy máte iný názor."
Martin Strižinec: "No, presne. Už sa opakujete. Čiže dobre, je to váš názor."
Milan Krajniak: "Nech sa ľudia rozhodnú."
Martin Strižinec: "A teda hlavný argument je čo?"
Milan Krajniak: "Hlavný argument je bezpečnostné riziko."
Martin Strižinec: "A to, čo hovoril teraz Ivan Korčok, že nebude to také jednoduché. To nemení na tom
nič?"
Milan Krajniak: "Pozrite sa, pozrite sa. Pán premiér Fico, keď vypukol konflikt na Ukrajine, rozprával o
tom a zvolal zasadnutie vlády o tom ako riešiť bezpečnostnú situáciu, že sa pohne x miliónov ľudí z
Ukrajiny? Vyhlásil to za primárne. Išiel dokonca na východné hranice skontrolovať, či je to v poriadku. A
dnes to nie je bezpečnostné riziko? Veď ja som nezmenil názor. Páni zmenili názor, lebo v Bruseli im
povedali, že treba."
Boris Zala: "Páni nezmenili názor. Ja mám rovnaký názor a nedovoľujte si pán Krajniak spochybňovať
to, že ja robím podľa Bruselu. Ja robím podľa svojho zdravého rozumu, ktorý mám. Ja si svoje názory
formujem sám a nikto ma neovplyvňuje. Tvrdiť, že udelenie víza z Ukrajiny, víza, bezvízový styk má
niečo spoločné s migrantmi, je absolútny nezmysel. Schengenská hranica funguje ďalej v takej istej
technickej podobe ako doteraz a neumožňuje nikomu voľne prísť. To je to isté, ako keby ste tvrdili, že
keď idem do Spojených štátov a mám bezvízový styk, že môžem voľne tam prísť kedy chcem a ako
chcem."

Milan Krajniak: "Pán poslanec Zala, ale veď si vymýšľate. Grécka hranica nebola schengenská minulý
rok?"
Boris Zala: "Ale grécka hranica je morská hranica, kde sa nedá zabrániť, ani sa nedá strážiť."
Milan Krajniak: "Keď Maďarsko bránilo schengenskú hranicu, celá Európa protestovala."
Boris Zala: "To nebránilo schengenskú, to je vnútri Schengenu. Zase zavádzate."
Milan Krajniak: "Maďarsko-srbská hranica je schengenská hranica."
Boris Zala: "O Grécku ste hovorili. A zase skočíte na inú hranicu. Veď poviete hocičo, čo vás napadne."
Milan Krajniak: "Áno, maďarsko-srbskú. Veď ste povedali, že je to mimo Schengen?"
Martin Strižinec: "Dobre, páni. Myslím, že teda tu nenastane nejaká zhoda."
Milan Krajniak: "Dokonca slovenskí policajti strážili maďarsko-srbskú hranicu ako schengenskú. A vy
dnes hovoríte, že to sa nemôže zopakovať?"
Ivan Korčok: "Pán poslanec a Sýrčania? Tie státisíce utečencov, ktorí prišli minulý rok. Oni prišli preto,
že sme im zrušili vízový styk?"
Milan Krajniak: "Nie, oni prišli preto, že sme nevedeli dobre strážiť schengenskú hranicu."
Ivan Korčok: "A napriek tomu, že Ukrajina nemala zrušený vízový styk, mali sme problém s Ukrajinou
doteraz? Ešte raz vám hovorím, tá hranica je nepriedyšne uzatvorená. To, že zrušíte vízový styk, vy
nestrácate kontrolu."
Milan Krajniak: "Prosím vás, dnes tam lietajú, ešte minulý rok tam lietali čmeliaky, kde chytili nelegálnych
migrantov iba vtedy keď ten čmeliak to lietadlo spadlo a havarovalo."
Ivan Korčok: "No veď preto, lebo robia naši policajti na hranici dobrú prácu. Presne tak to má byť."
Milan Krajniak: "Chytili ho, pretože ten čmeliak spadol."
Martin Strižinec: "Dobre, ale je podľa mňa veľmi dôležité, že presne diskutujeme o tom takýmto
spôsobom."
Ivan Korčok: "Menej adventným."
Martin Strižinec: "Aj keď sa vám nepodarilo pána Krajniaka teraz presvedčiť vašimi argumentami. Zase,
on nepresvedčil vás."
Boris Zala: "Pána Krajniaka nepresvedčíme."
Martin Strižinec: "Ale zostaňme pri tom. Čo je determinujúce tak poviem, také slovo mi napadlo teraz,
nie, že čo vlastne rozhoduje o tom vzťahu ľudí k Európskej únii keď vy hovoríte, že toto sa vláde
nepodarilo hoci mala také ambície. Ja sa spýtam páni. Nie je vzťah ľudí k Únii formovaný najmä tým čo
sa deje vždy doma, v domácej politike, tým ako funguje štát a či ľudia môžu dôverovať v inštitúcie, ktoré
v tom štáte fungujú? A takto cez túto optiku potom nahliadajú aj na celú širokú európsku problematiku?"
Milan Krajniak: "Myslím si, že presne tak to je. A vzťah ľudí k Európskej únii aj počas predsedníctva
ovplyvnili aj tie škandály, ktoré sme mali. To znamená, že sem predstavovali logo za tristotisíc eur
napriek tomu, že Malta ho predstavila pred mesiacom za nula eur pretože iba urobili tlačovú konferenciu
v Bruseli. A nielen za tristotisíc eur. Ja tu chcem ukázať na konkrétne porušenie zákona na ministerstve
zahraničných vecí, ktoré uzavrelo zmluvu s agentúrou Viva musica na ďalšiu propagáciu loga za
stodvadsaťtritisíc eur. A ako vidíte, zmluva vstúpila do účinnosti siedmeho júla. Lenže koncert a
podujatie, ktoré sa organizovalo na základe týchto peňazí, sa konalo druhého júla. Ako je to možné?
Zmluva vstúpila do účinnosti siedmeho júla, koncert sa konal druhého júla."
Martin Strižinec: "Máte tam ešte niečo, aby mohol pán Korčok reagovať?"
Milan Krajniak: "Áno a ešte posledná vec. Na to isté hudobné podujatie, festival prispelo nielen
ministerstvo zahraničných vecí, ale aj Tipos, Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj.
Dokopy štyristoštyridsaťštyritisíc eur. Tak toto sú tie udalosti, ktoré narúšajú dôveru ľudí v Európsku
úniu, pretože keď ešte aj na našom predsedníctve sa niektoré agentúry dokážu takýmto spôsobom

priživiť, tak ako tomu ľudia majú potom dôverovať? Keď vidia, že ešte aj toto sa použije len na to, aby
niekto si urobil nejakú zakázočku."
Martin Strižinec: "Vieme, že sa o tom diskutuje už niekoľko týždňov. Sú tu isté pochybnosti. Pán Korčok,
minister hovorí, že to sú absurdné obvinenia. Dal teraz poslancom tie dokumenty, ktoré žiadali. Možno
nejaké otázniky sú stále. Čo vy na to teraz hovoríte? Pán Krajniak, toto sú dokumenty z registra zmlúv
alebo?"
Milan Krajniak: "To je dokument z registra zmlúv a tie jednotlivé sumy sú takisto z registra zmlúv, voľne
dostupné na internete. To znamená, každý si ich môže pozrieť."
Martin Strižinec: "Čiže tvrdíte, že to bolo predražené ešte aj na aj tie ďalšie akcie?"
Milan Krajniak: "Nie, ja tvrdím, je absurdné keď ministerstvo zahraničných vecí dá stodvadsaťtritisíc eur
viete na čo? Na koncert v nákupnom centre Eurovea, na propagáciu loga predsedníctva. Už sme ho
predstavili vo februári, už sme ho ukázali v Bruseli, všade inde. A ešte dáme stodvadsaťtritisíc eur na
koncert v nákupnom centre Eurovea. To považujem za absolútne absurdné, najmä keď si uvedomíme,
že Malta dala na prezentáciu nula eur. Zvolali v Bruseli tlačovku, predstavili logo, všetci novinári ho
natočili, videli sme ho aj u nás v správach. Na čo to bolo dobré?"
Martin Strižinec: "Pán Korčok, čo na to hovoríte, na tieto obvinenia?"
Ivan Korčok: "No, na to hovorím asi toľko, že teraz vidieť aký je rozdiel medzi proste politikom a medzi
diplomatom alebo profesionálom ak chcete a ja sa musím samozrejme ešte z tohto ohľadu veľa učiť,
lebo otázka, ktorú ste položili bola niekde úplne inde a klobúk dolu pred vami ako dokážete ujsť proste
od tej podstatnej otázky a vrátiť to tam, kde sa cítite akože silnejší v kramflekoch. Tu vám akoby..."
Milan Krajniak: "Dôveryhodnosť."
Ivan Korčok: "No, neviem, či je toto dôveryhodnosť."
Milan Krajniak: "Toto je o dôveryhodnosti."
Boris Zala: "Vy si myslíte, pán Krajniak, že vy ste dôveryhodný, ale vy ste neni dôveryhodný v tom je ten
problém aj s vašimi rečami."
Milan Krajniak: "Nie je dôveryhodné pretože robíte takéto psie kusy. Za vášho predsedníctva stúpla
podpora vystúpenia z EÚ o desať percent na Slovensku. Tak vy za to necítite žiadnu vinu?"
Martin Strižinec: "Dajte si teraz chvíľočku pauzu a nechajme reagovať pána Korčoka."
Ivan Korčok: "Ale treba sa vrátiť k tomu prvému a to je, že či áno, že či naozaj dôvera klesá preto, lebo
sa, aké veci sa dejú doma. Viete, čo vám na to poviem pokiaľ ide o Slovensko? Ja mám pocit, že stále
prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že patríme medzi krajiny, kde je najväčšia, široká podpora pre
Európsku úniu a viete čo je dobrá správa na tom? Že je to napriek tomu, že dostávajú priestor takí
demagógovia pokiaľ ide o Európsku úniu ako ste vy. Ja si myslím, že toto je úžasná vec, že občania si
vedia urobiť názor keď vy ich tu strašíte s vízami, hovoríte, prepáčte, nezmysly o prokurátorovi a napriek
tomu je prieskum verejnej mienky, ktorý povie, že väčšina občanov chce vidieť, chce zostať v Európskej
únii, vidia tam vlastnú perspektívu. A podľa môjho názoru toto, čo ste povedali teraz pán poslanec. Veď
vy ste poslanec Národnej rady. Je prieskum zahraničného výboru na ministerstve zahraničných vecí.
Minulý týždeň sme doručili všetky dokumenty, ktoré odpovedajú na všetky otázky, ktoré dali vaši
kolegovia z Národnej rady. A prinášate tam veci, ktoré opäť sú. V podstate miešate, miešate veci, lebo
začnete logom, končíte koncertom. Vy ma viete čo, ja vám odporúčam naozaj komunikovať."
Milan Krajniak: "Však si vezmite tú zmluvu, naštudujte si to, pán štátny tajomník. Celý ten koncert je o
prezentácii loga za stodvadsaťtritisíc eur. Toto všetko je o prezentácii loga a tá zmluva bola zverejnená
podľa zákona siedmeho, vtedy je účinná a koncert bol druhého júla. Čo na tom potrebujete skúmať?"
Boris Zala: "Môžem k tomu poznámku, ak dovolíte? Treba to takto povedať. My tu debatujeme o
vážnych obsahových záležitostiach. Ja nehovorím, že sa nemohol nejaký finančný problém stať, ale ak
hovoríme o tom, že niekto znevažuje Európsku úniu, ktorá nemá s týmto nič spoločné tak to je presne to,
čo robíte pán Krajniak pretože toto je vec, ktorú si môžeme riešiť, ktorú je treba preskúmať, treba zistiť
čo okolo toho je, ale na základe tohoto znevažovať naše predsedníctvo z hľadiska obsah, z hľadiska
toho čo sme reálne dosiahli a čo sa urobilo a mohli sme aj debatovať veľmi otvorene o tom čo sa
neurobilo z obsahového pohľadu, ale znevažovať to tým, že vytiahnem nejaký materiál, ktorý síce môže
byť aj vážnou vecou, lebo sa dotýka financií, ale je to úplne parciálnou, technickou záležitosťou
ministerstva zahraničných vecí. Týmto vy znevažujete Európsku úniu, ktorá s tým nemá absolútne nič

spoločné. A to je tá demagógia, ktorá tuto zaznieva a veľmi často sa používa."
Milan Krajniak: "Ale ja nemôžem za to, že za pol roka vášho predsedníctva stúpol počet ľudí, ktorí chcú
ísť z EÚ preč o desať percent."
Boris Zala: "Nie vášho predsedníctva, ale vášho predsedníctva."
Milan Krajniak: "Vášho predsedníctva."
Boris Zala: "To je slovenské predsedníctvo. To neni naše predsedníctvo. Zas ste vedľa. To je
predsedníctvo Slovenskej republiky."
Milan Krajniak: "Keby ste mali to predsedníctvo rok, tak už by tu pomaly väčšina ľudí chcela vystúpiť z
EÚ a to by bola katastrofa."
Boris Zala: "To je predsedníctvo Slovenskej republiky."
Ivan Korčok: "Pán poslanec, prosím vás, zacitujte mi prosím vás, zacitujte mi zdroj toho prieskumu."
Milan Krajniak: "Focus pre inštitúciu INEKO. Pozrite si to."
Ivan Korčok: "No, ďalšia vec ešte je zjavná. Ja mám s tým trochu problém, pán redaktor, že neutekáme
proste ani od týchto vecí pretože ja myslím, že na Slovensku odkedy vznikol záujem sa venovať tejto
téme, bolo toho povedané všetko. Zjavne tu bolo povedané všetko, ale majú pocit, že nepovedali k tomu
všetci všetko. Takže chápem, že aj vy sa chcete prihlásiť. Ale viete čo je na tom smutné? Že jednoducho
my a tam je cieľ pána Krajniaka proste hovoriť o tom, čo nie je podstatné. A nehovoriť o tom čo je
podstatné z hľadiska výsledkov predsedníctva. Polhodinu v tejto chvíli rozprávame o veciach. Ja
rozumiem, že politický váš záujem je..."
Milan Krajniak: "Ale snáď ľudia sú podstatní. A názor ľudí na to čo sa deje."
Boris Zala: "Ľudia sú podstatní."
Ivan Korčok: "Ale viete čo je podstatné? Že v bode šesť, jeden z desiatich bodov, ktoré sme počas
predsedníctva dosiahli pre našich občanov a pre občanov Európskej únie, že od prvého júla budúceho
roku bude zrušený roaming. To znamená, že ľudia budú telefonovať v zahraničí bez poplatkov vďaka
slovenskému predsedníctvu, ktoré dosiahlo dohodu o veľkoobchodnom roamingu. Dosiahli sme
rozpočet. Tam ste mali citát hneď v úvodnej dokrútke. Dali sme, odvrátili sme rozpočtové provizórium.
Viete čo to znamená? Že na Slovensko prídu zdroje, z ktorých sa budú môcť financovať veľmi dôležité
projekty. Viete čo sme dosiahli v energetickej únii? Dosiahli sme to, že sa tu urobil mechanizmus kde
zaväzujeme štáty, aby predtým ako uzatvoria dôležité zmluvy o dodávkach energie, transparentne
povedali s kým to uzatvárajú a za akých podmienok tak, aby sa nám nemohlo stať, že sa pouzatvárajú
zmluvy a na úkor Slovenska napríklad budeme mať problém s dodávkami plynu."
Boris Zala: "Doplním ešte jednu veľmi významnú vec, o ktorej sa tiež..."
Ivan Korčok: "A takto vám ja môžem menovať desať vážnych vecí, len váš problém je, pán Krajniak je
to, že vy potrebujete pred občanom vytvoriť problém Európskej únie, Únia ako zdroj ohrozenia. A je
absolútne vaším záujmom potláčať do úzadia to, čo konkrétne slovenské predsedníctvo prinieslo."
Boris Zala: "K tomu konkrétnemu, prepáčte, by som rád ešte teda dodal, aby sme nezabudli napríklad aj
pod tlakom slovenského predsedníctva na budúci rok vzniká veľký sociálny balík, ktorý sa pripravuje na
komisiu v spolupráci s radou a ten sociálny balík sa dotýka zavedenia európskej minimálnej mzdy a
veľkého projektu zbližovania miest a platov čo je dneska jeden z najväčších problémov čo si všetky nové
krajiny Európskej únie sťažovali,že síce sa nám DPH-čku teda, že sa nám približuje HDP, teda
výkonnosť ekonomiky, ale mzdy ostávajú mimoriadne, stále tie nožnice sú otvorené. Tá mzda starých
krajín Európskej únie je povedzme troj, štvornásobne vyššia ako naša. A štartuje sa prvý balík, aby sa
toto zbližovanie v mzdách začalo. A to je pre konkrétnych občanov, nie táto demagógia o tom, že sa
niekde nejaká chyba udiala alebo nie."
Ivan Korčok: "Bude zavedený vysokorýchlostný internet 5G. Toto sme dohodli my."
Milan Krajniak: "Pozrite sa, keď tá Európska únia funguje tak geniálne, prečo Briti vystúpili, prečo Taliani
v referende teraz hlasovali takým spôsobom?"
Boris Zala: "Nefunguje geniálne. To je náš výkon. To je naša práca."

Ivan Korčok: "Lebo tam zaznievali v Británii lži."
Milan Krajniak: "Pretože, pretože ľudia necítia k Európskej únii žiaden vzťah. To je jednoducho realita."
Boris Zala: "Také lži jak vy hovoríte, no, presne tak. To je iný problém."
Milan Krajniak: "A vy sa správate ako keby sme mali sedieť v pokazenom aute a čakať kým to auto
havaruje. My hovoríme, radšej to zastavme, otočme a dohodnime sa na novom."
Martin Strižinec: "Pán Krajniak, otočme to tak. Teraz zaznelo množstvo argumentov, ktoré sa počas toho
pol roka podarilo spraviť alebo nasmerovať možno debatu. Hovorí sa tu o konkrétnych výsledkoch. Z
toho teda vy nemáte vôbec ako dobrý pocit?"
Milan Krajniak: "Viete ako mi to pripadá? Viete ako mi to pripadá? Ako keď mladý človek odíde z domu,
postaví sa na vlastné nohy. Má samostatný byt, funguje v ňom, darí sa mu. A teraz mu niekto povie. Vráť
sa do mamahotela, daj nám kompetencie, daj nám peniaze, ale budeš mať roaming zadarmo. Však tu
ide o vec štátu. Či chceme byť suverénny štát, ktorý rozhoduje o svojich otázkach samostatne alebo tak
ako pán premiér Fico povedal, budeme neustále odovzdávať ďalšie a ďalšie kompetencie do Bruselu,
kde nás prehlasujú. Veď si preboha uvedomme, že my máme jedno percento hlasovacích práv v
Európskej únii, nás prehlasujú vo všetkom. Je vás tam trinásť v Bruseli, lepšie povedané aj v Štrasburg v
europarlamente zo sedemstopäťdesiatich poslancov."
Boris Zala: "A vy neviete ako je usporiadaný ten parlament."
Milan Krajniak: "Aké tam máme právo?"
Boris Zala: "Vôbec nie, nás je napríklad, kde ja patrím, stoosemdesiatdeväť, nie trinásť."
Martin Strižinec: "No, dobre. Dobre, stále si naháňame chvost v tej debate. Dlhšie som do toho
nezasahoval, lebo malo to istú vnútornú dynamiku a teda bolo potrebné, aby ste navzájom reagovali na
seba, ale teda poďme naozaj sa pohnúť z miesta a už konkrétne debatovať. Pán Korčok, vy ste
povedali, že zostali konkrétne výsledky, roaming môžeme považovať za niečo, bola schválená obchodná
dohoda s Kanadou. Vstúpila do platnosti tá klimatická dohoda z Paríža. Ešte sa nám podarilo vlastne
naštartovať aj pohraničnú stráž, ktorá takisto bola dlho iba v debatách. Zostaňme teda pri tej migrácii ako
téma, ktorá je taká večná v Európskej únii. Prišli sme najprv s flexibilnou a potom s efektívnou
solidaritou. Máme teraz po summite. Premiér hovorí, že je rád, že sa to tam nejakým spôsobom dostalo
do tých záverov toho summitu, ale pravda je taká, že aj tu sa veľmi ťažko rodí ten konsenzus, respektíve
kompromis. Preberá po nás predsedníctvo Malta - krajina, ktorá leží v Stredozemnom mori, ktorá je
skúšaná tou migračnou krízou naozaj v takej tej prvej vlne. Myslíte si, že tá efektívna solidarita prežije
ten ďalší polrok?"
Ivan Korčok: "Potrebujem asi dve minúty, pán redaktor. Chcem poprosiť na vysvetlenie trošku zo
širšieho pohľadu. Po prvé, treba si pripomenúť, že v akom stave sme prevzali vlastne celú migračnú
agendu, keď sme prevzali predsedníctvo. Ja len pripomeniem, že sme to prevzali v situácii kedy platili
alebo boli odsúhlasené povinné kvóty, ale ktoré platia dočasne a sú limitované z hľadiska počtu na
stošesťdesiattisíc. V tejto situácii kedy okrem iného to v praxi nefunguje, lebo vidíme, že nefungujú
povinné kvóty v praxi prišla komisia s návrhom, ktorý bol už nie dočasne, ale trvale. A už nie počtovo
obmedzené na stošesťdesiattisíc na Grécko a Taliansko, ale bez akéhokoľvek obmedzenia a tretí pilier,
dôležitý komponent bol, že ešte aj krajiny, ktoré teda nebudú akceptovať ten systém budú platiť pokutu
dvestopäťdesiattisíc. Teraz čo je výsledkom slovenského predsedníctva? Sme si povedali moment, my
nemôžeme v tejto chvíli počas slovenského predsedníctva jednoducho pustiť túto debatu ďalej, kým si
nepoložíme zásadnú otázku, že či celý koncept, ktorým chceme zvládať migráciu môže byť založený len
na jednom jedinom prvku a to je povinné prerozdeľovanie. Čiže uvedomte si, že my sme počas
predsedníctva išli z hlbokej defenzívy kde boli výhrady aj voči nášmu postoju, ale povedali sme si radšej
šesť mesiacov si dajme otvorenú politickú debatu, či toto nie je cesta do slepej uličky. Môžem vám
povedať, že sa nám za tých šesť mesiacov podarilo úplne preskupiť sily a v menšine, naozaj hlbokej
menšine sú teraz tie krajiny, ktoré trvajú na zavedení takéhoto systému. Nikto už nehovorí o pokutách a
podarilo sa povedať to, že nemôže ten systém fungovať na tom, že budeme len prerozdeľovať
utečencov. Preto sme do toho vniesli dva ďalšie prvky. Napríklad bez ochrany vonkajšej hranice
jednoducho nemôžeme zvládnuť migráciu. Rovnako je úplne jasné, že celý ten migračný tlak bude
pokračovať naďalej ak nebudeme pracovať s tými krajinami odkiaľ tí migranti prichádzajú. Preto za
slovenského predsedníctva sme okrem iného dosiahli dohodu o vytvorení fondu, ktorý bude mať niekde
v úrovni štyroch miliárd, ale bude potom ako investičným nástrojom môcť až štyridsať miliárd investovať
do týchto krajín, aby sme tam zastabilizovali situáciu. Nalejme si čistého vína. Ak sa tie masy budú
naďalej hýbať odtiaľ tak ani tú vonkajšiu hranicu neuchránime. To znamená, že výsledkom slovenského
predsedníctva je podľa môjho názoru zásadná politická zmena v prístupe v tom, že už nikto dneska
nechce urobiť systém, ktorý bude založený len na prerozdeľovaní. Sú iné formy solidarity ako napríklad

Slovenská republika koncept Gabčíkova a mám pocit a je to vyjadrené aj v záveroch Európskej rady z
decembra, že aj ostatní majú teraz väčšiu trpezlivosť. Chceme sa viacej počúvať a mám pocit, že na
základe tohto nášho návrhu takzvanej efektívnej solidarity bude pokračovať tá diskusia ďalej. A posledná
vec, sme kritizovaní, že sme neprišli s riešením. Viete čo, ale toto je tak komplikovaná téma, že
očakávať, že z šesť mesiacov dáte zázračný recept na stôl je úplne nereálne. Dôležité je, že to
rozdelenie tam už nie je, nie je tam ten konflikt, ktorý tam bol na začiatku."
Martin Strižinec: "No, Robert Fico hovoril, že kvóty sú politicky mŕtve. To hovoril ešte v septembri po tom
bratislavskom summite, ale je to tak naozaj, pán Zala?"
Boris Zala: "No, ja myslím, že to tak nie je. A aj to, čo hovorí Ivan Korčok presne hovorí o tom pretože
hovorí, že výsledok toho šesťmesačného predsedníctva je to, že sme si povedali, že povinné
prerozdeľovanie nie je jedinou formou solidarity a treba rozširovať aj ďalšie formy solidarity. Ale nevyhli
sme sa tomu, ani sa za celých šesť šesť mesiacov nestalo, že by Európska únia aj komisia odmietla
povinné kvóty. To sa nestalo, čiže tie kvóty reálne mŕtve nie sú. A treba hovoriť otvorene keď hovoríme o
obsahu. Napríklad jedno z mojich sklamaní bol ten návrh o efektívnej solidarite, ktorý predložiť minister
vnútra v Bruseli na diskusiu na rade, kde bo jednoznačne väčšinou krajín absolútne odmietnutý. A ja by
som povedal tak, že podľa môjho názoru nebol ani dobre pripravený. Isteže je to dobrý základ na to, aby
sme začali debatovať, ale to je málo na šesť mesiacov práce, aby sme len začali o niečom diskutovať.
Lebo povedzme si na rovinu. To, čo rieši Európska únia je problém azylového systému, jednotného
azylového systému, aby teda bol rovnaký. A na druhej strane rieši problém Schengenu. Keď sme raz v
jednom v jednom schengenskom priestore tak ten migrant si musí uvedomiť, že on neprichádza do
Francúzska, do Nemecka, do Španielska, ale on prichádza do Európskej únie. A on si nemôže vyberať
kam pôjde. To je tá druhá stránka tohoto. Čiže on musí mať aj to vedomie, že aha ja sa teraz nehrniem
iba do Nemecka, lebo ja prichádzam do Schengenu, čiže do Európskej únie. A tento problém sme
neposunuli a ja si myslím, že to čo hovoríš, hovoríš ty Ivan, že by to bolo viacvrstevná tá solidarita, tak
by som to nazval, to je veľmi akceptovateľný koncept, ale on neruší a neodmieta zatiaľ to, čo nazývame
kvóty aj keď zase treba povedať. Nikdy sa o kvótach nehovorilo, hovorilo sa o povinnom permanentnom
rozdeľovacom mechanizme. A to je niečo iné. A teraz musíme hľadať ako toto vyriešiť."
Ivan Korčok: "Ešte môžem, pán redaktor, skôr než dáte slovo pánovi Krajniakovi. Pán poslanec povedal
veľmi dôležitú vec a to je, že náš návrh, ale tu nesúhlasím, pretože naším návrhom sme naspäť dali
dublinský systém."
Boris Zala: "To je pravda. To je pravda."
Ivan Korčok: "Dublinský systém je presne o tom, je presne o tom, že nebudú môcť utečenci rozhodovať
sami do ktorej krajiny chcú prísť a kde chcú požiadať o azyl. Pretože návrh komisie a nám sa ho podarilo
naozaj dostať zo stola dole je de facto zrušenie tohto systému a bolo by to tak, že kto príde do Európskej
únie bude automaticky prerozdeľovaný. Toto je jednoducho neudržateľné, lebo ani tú hranicu
neochránime bez toho, aby sme na krajiny, ktoré sú na vonkajšej hranici neprimäli ju chrániť tak, aby
jednoducho neboli tlačené do toho, že budú chodiť, budú chodiť vlastne utečenci kdekoľvek a oni sa
rozhodnú nepodať o azyl v Taliansku alebo v Grécku, ale povedia si, ja prídem do Nemecka. Toto sme
vrátili do hry naspäť a ja mám pocit, že dublinský systém aj vďaka slovenskému predsedníctvu bude
musieť ďalej prežiť."
Boris Zala: "To je dobrý výsledok."
Milan Krajniak: "Ak sa môžem k tomu vyjadriť, tak tuto vás chcem a naozaj úprimne pochváliť, pán
štátny tajomník."
Ivan Korčok: "Len to prosím vás nie, pán Krajniak, len ma nechváľte vy. Veď to je úplne zlé."
Milan Krajniak: "Ale rovnako na branno-bezpečnostnom výbore všetci v opozícii sme chválili pána
ministra vnútra za to, že sa jednoducho v oblasti tejto migračnej podarilo urobiť to, čo sa podarilo. Ja
absolútne nesúhlasím s tým čo hovorí pán Zala. Myslím, že vy ste aj hlasovali v europarlamente za
povinné kvóty a my to samozrejme odmietame. Čiže, naozaj by som chcel oceniť, bola to dobrá robota,
pretože sa podarilo odvrátiť veľmi zlú vec a tam ste urobili kus dobrej práce. A teraz chcem povedať v
čom sú naše názory na to odlišné. Tie odlišné, odlišnosť je v tom, že vy ste museli pol roka hasiť to, že
Európska komisia a Európsky parlament na niečo tlačili s čím my nesúhlasíme, čo je proti našim
národným záujmom. No a my si myslíme, že tú Európsku úniu treba opraviť tak, aby nebolo možné, aby
Európsky parlament alebo Európska komisia tlačila národné štáty, v tomto prípade aj Slovensko do
niečoho s čím my absolútne nesúhlasíme. Čiže vy ste to museli robiť a nakoniec ste to ukorčuľovali
dobre, ale my si myslíme, že takto by Európska únia vôbec nemala fungovať, že o niektorých otázkach,
ktoré sú pre nás podstatné by mala byť jednoducho jednomyseľnosť a Slovenská republika by mala mať
právo povedať, že nie, tohto sa my zúčastňovať nebudeme."

Boris Zala: "Slovenská republika má právo povedať, že nie. Dokonca mala právo sa aj súdiť."
Milan Krajniak: "Iba nás prehlasovali."
Ivan Korčok: "Na toto, na toto..."
Martin Strižinec: "Počkajte, to sa vraciate ešte k rozhodnutiu o tých kvótach?"
Milan Krajniak: "Ale áno. To znamená, že však celý ten problém vznikol preto, že nás prehlasovali. My
sme za to, aby nemohli byť členské štáty prehlasované."
Martin Strižinec: "No, na takom stretnutí, s ktorým sa viacmenej nerátalo, že by to tam mohlo to
rozhodnutie padnúť. To aj namietame."
Milan Krajniak: "Oni to potom už uhrali, dobre, keď už bol ten prúser na ozaj na stole a to ja oceňujem,
naozaj oceňujem."
Martin Strižinec: "Dobre, no veď tá debata sa naozaj posunula dosť výrazne v nejakých ohľadoch
samozrejme. Hlavne, že funguje tá pohraničná stráž. Lenže páni, je tu veľká premenná v celom tom
vzorci, to sú naše vzťahy s Tureckom, ktoré sa výrazne komplikujú. Je to taký, Turci majú naozaj ako
keby palec na takom červenom gombíku a kedykoľvek môžu vypovedať tú dohodu jedna vec. Druhá vec
je ambiciózne plány máme v afrických krajinách, s ktorými chceme popodpisovať rôzne dohody. Toto je
napríklad, aký je na toto časový plán, pán Korčok?"
Ivan Korčok: "Myslíte teraz na Turecko alebo?"
Martin Strižinec: "No, skúsme tú Afriku, lebo to je jedno, riešiť problémy na tom mieste kde vznikajú, to je
to naše heslo, ktoré sme do toho takisto sa snažili vniesť. Kedy tieto dohody budú platné, kedy sa z nich
reálne budeme môcť schopní sledovať nejaké výsledky?"
Ivan Korčok: "Takto, časový plán, my nemáme nejaký luxus proste dlhodobých termínov, pretože
musíme reálne vidieť to, že proste cez Taliansko, myslím už v tomto roku prišlo stošesťdesiattisíc
utečencov z Afriky."
Martin Strižinec: "Ešte viac."
Ivan Korčok: "Alebo dokonca do dvestotisíc, ale toto je proste urgentná záležitosť, ale nemáme v tejto
chvíli my iné nástroje ako to, že chceme s piatimi krajinami afrického kontinentu vytvoriť na mieru šité by
som povedal programy s týmito krajinami, ktoré na jednej strane my ideme tlačiť na nich, aby
spolupracovali pri návratoch. Proste tie krajiny sa nemôžu tváriť, že im dávame napríklad rozvojovú
pomoc alebo im dáme víziu ďalších prostriedkov na rozvoj hospodárstva a zároveň nebudú napríklad
vracať späť ekonomických migrantov. Čiže na tomto sa robí denne. Federica Mogherini, ktorá je šéfka
zahraničnej politiky Európskej únie, je veľmi aktívna v tejto otázke a ďalšia vec, ale to uznávam, je beh
na dlhšie trate. My musíme tie krajiny trošku viacej zastabilizovať, proste vytvárať v týchto krajinách
podmienky na to, aby ľudia tam neboli tlačení do toho, aby utekali preč. A pripomeniem ešte raz, že za
nášho predsedníctva sa na toto vytvoril spoločný fond, ktorým ideme podporiť túto ekonomiku, ale už nie
vo forme grantov, že to pošlete na účet africkej vlády. Pôjde to priamo do ekonomiky, do ekonomiky
týchto štátov. Takže toto je..."
Boris Zala: "Veľmi operatívne sa prijalo teraz podpora a tréning pohraničných stráži v Lýbii, v ostatných
krajinách, kde aj konkrétni ľudia povedzme prichádzajú na pomoc na vytvorenie reálnej hranice na
zabránenie tých migrantov. Urobilo sa dosť veľa na poslednú chvíľu, ale trvalo to dlho s tými hotspotmi
na jednotlivých miestach, kde ľudia si môžu požiadať o azyl v tej krajine a nemusia teda ísť do Európy.
Ale to nie je ešte dostatočné. Ja si myslím,že tuto máme veľké rezervy a to sa týka aj k Turecku, ale ja
by som k Turecku len jednu poznámku povedal. My to kladieme stále tak ako keby sme my boli
rukojemníkom Turecka."
Martin Strižinec: "Nie sme?"
Boris Zala: "Ono to celkom tak nie je pravda. To Turecko je, keď si prepočítate všetky kompletné od
geopolitických po ekonomické záležitosti, je veľmi výrazne závislé na Európskej únii. To nie je tak, že by
Turecko mohlo zo dňa na deň robiť čo chce. Ak by prišlo z tureckej strany povedzme k vypovedaniu
zmluvy, o ktorej hovoríte, narušilo by to reálne vzťahy a malo by to aj hospodárske dopady. A Turecko je
dneska v nie dobrom hospodárskom stave, opačne. Je tam inflácia veľmi vysoká, ekonomický rast nie je
dostatočný, čo by výrazne zhoršilo ešte situáciu v Turecku. Ja si myslím, že Erdogan si to dovoliť
nemôže. Čiže je to dvojstranná záležitosť vždycky. Isteže Erdogan je dneska v pozícii polodiktátora,
ktorý sa vždycky môže avanturisticky rozhodnúť, že urobí čokoľvek, to je možné. Ale ten dopad na

Turecko by bol veľmi zlý a možno horší ako to, čo by z toho vyplývalo pre Európu."
Martin Strižinec: "Zastavme sa pri tom Turecku, lebo je to veľmi zaujímavá téma aj v zmysle Turci sú
stále kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie."
Milan Krajniak: "K tomu by som sa rád vyjadril. Myslím si, že je absolútne neprijateľné už vôbec sa baviť
o vstupe Turecka do Európskej únie. A tam už viaceré krajiny povedali, že nikdy s tým súhlasiť nebudú či
už Rakúsko alebo Francúzsko. A pre nás je samozrejme neprijateľné aj to rokovanie o bezvízovom styku
s Tureckom. A na tom príklade by som chcel znovu ukázať akým spôsobom to bohužiaľ v EÚ funguje.
Pani Merkelová letela do Turecka, dohodla s pánom Erdoganom nejakú dohodu a potom všetky ostatné
členské krajiny postavila pred jednoducho hotovú vec a mohlo sa hlasovať áno alebo nie. To bola tá
dohoda zhruba spred roka."
Martin Strižinec: "Neurobila dobre?"
Milan Krajniak: "Neurobila dobre. Neurobila dobre, pretože takýmto spôsobom sa s ľuďmi ako je
Erdogan vyjednávať nedá. My sme sa zaviazali, že budeme platiť za to, že nebude púšťať ďalších ľudí,
ale akonáhle sa Erdogan rozhodne, že otvorí tie hranice, pustí ďalších ľudí, nebudeme mať nástroje na
to, aby sme to dostali späť. A to je práve ten princíp, že aj v Európskej únii funguje princíp, že sú rovní a
rovnejší. Keď pani Merkelová si potrebuje niečo dohodnúť tak to dohodne a nepýta sa nás. Keď pani
Merkelová chce pustiť Ruhrgas, aby podpísal Nord Stream 2 s Gazpromom, nepýta sa nás. Keď pani
Merkelová potrebuje, aby sme držali protiruské sankcie, nepýta sa nás, aj keď naši podnikatelia krachujú
a tisícky ľudí na Slovensku prišli o prácu, pretože stratili ruské zákazky."
Martin Strižinec: "No, vy máte naozaj čaro, pán Krajniak, že vždy to portfólio rozšírite. Čiže keď sa
pýtame na Turecko..."
Milan Krajniak: "Jednoznačne žiadny vstup Turecka do EÚ."
Boris Zala: "Ale my tu nedebatujeme o vstupe Turecka do EÚ, my tu debatujeme o migrantskej kríze.
Veď Európsky parlament rozhodol pred mesiacom, že zastaví rokovania."
Milan Krajniak: "Európska únia stále považuje Turecko za kandidátsku krajinu. To znamená, ja som sa
vyjadril na otázku pána redaktora. Hovorím naše stanovisko - jednoznačne Turecko nie a jednoznačne
nie ani bezvízový styk."
Martin Strižinec: "Takto. Tá moja pôvodná otázka znela, že či keď pán Zala povedal, že nie sme
rukojemníci. Sme rukojemníci alebo nie sme v tom vzťahu?"
Milan Krajniak: "Sme rukojemníci Turecka."
Martin Strižinec: "Sme či nie sme, pán Korčok?"
Ivan Korčok: "Rukojemníci v žiadnom prípade nie sme, ale nalejme si čistého vína. Vieme túto
západobalkánsku trasu, cez ktorú prichádzali státisíce bez akejkoľvek kontroly do Európskej únie,
zastabilizovať bez Turecka? Čiže aké je tam rukojemníctvo? Veď nebyť tej dohody, ktorú vy kritizujete,
tak my tu dneska nemáme možno len stošesťdesiattisíc z juhu, zo Stredozemného mora, ale my tu
máme úplne iné počty z Turecka, to je prvá vec. Druhá vec, kto tu hovorí o vstupe do Európskej únie?
Áno, je to kandidátska krajina, ale čo sa udialo teraz v decembri? Jedna z krajín, susedná krajina ako je
Rakúsko proste zablokovalo prijatie."
Milan Krajniak: "Chvalabohu."
Ivan Korčok: "No, počkajte, ale kde nás to posúva ďalej s Tureckom? Máme väčšiu páku na Turecko
alebo máme menšiu páku na Turecko? Nie sme rukojemníkom Turecka viete prečo okrem iného? Áno,
sľúbili sme bezvízový styk. Viete kedy mal byť zrušený s Tureckom bezvízový styk?"
Boris Zala: "V júli."
Ivan Korčok: "Je to na papieri. Malo to byť v októbri."
Milan Krajniak: "Čiže sme ich vlastne oklamali."
Ivan Korčok: "Neoklamali sme ich, sme dôslední. Je to presne naopak."
Boris Zala: "Nesplnili podmienky. Jednoducho oni nesplnili podmienky. My sme dôslední a netočíme sa."

Ivan Korčok: "Pán Krajniak, dali sme im úplne presné podmienky. Sedemdesiatdva zmien vo
vnútroštátnej legislatíve v Turecku, sedem neurobili. Majú vízový styk ale nemajú vízový styk? Sme v
tejto veci dôslední?"
Milan Krajniak: "Mohol by som povedať ako to funguje v praxi to, čo ste povedali? Pretože podľa mňa si
mýlite príčinu s následkami. Minulý rok keď sme na tom boli veľmi zle, čo sa týka migračnej trasy, sa
múdro Slovensko dohodlo s V4-kou, neskôr sa pridalo Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko a
podarilo sa nám balkánsku trasu zastaviť. Tá balkánska trasa sa na hraničnom priechode Macedónska a
Grécka v Idomene zastavila skôr než bola dohodnutá dohoda s pani Merkelovou. A tí migranti prestali
chodiť preto, lebo videli, že sa balkánskou trasou nedostanú. A mimochodom tá dohoda, ktorú pani
Merkelová urobila, na základe tej dohody sa vrátilo takéto mizivé percento tých migrantov z Grécka
naspäť, pretože grécke súdy to blokujú. A toto ja vidím ako priestor na spoluprácu. My sme
nepotrebovali vo V4-ke s Rakúskom, s Chorvátskom, so Slovinskom žiadnu Európsku komisiu, žiaden
stredoeurópsky parlament alebo nejakého pána Schulza alebo Junckera. Sme sa dohodli, lebo sme mali
spoločný záujem a ukázali sme a ja som na to hrdý, že tá západná Európa sa mýlila, pani Merkelová sa
mýlila a my sme mali pravdu. A dokázali sme ten problém riešiť lepšie než to riešenie, ktoré navrhla ona.
Povinné kvóty absolútne nefungujú, sú mŕtve, nikto predsa nemôže chytiť. Veď tí ľudia, aj keď ich aj
odtransportovali do Litvy alebo Lotyšska, tak okamžite odišli do Nemecka."
Boris Zala: "Súhlasím absolútne s tým len z toho dôvodu. Áno, to sa udialo čo hovoríte, ale práve pod
tlakom a taktovkou Európskej únie ako celok, lebo tieto krajiny chcú byť súčasťou Európskej únie a
hľadali riešenie, ktoré by inak nebolo. Ak by sme neboli súčasťou Európskej únie, tak opačne možno
príde k situácii kde sa jednotlivé krajiny dostanú do radikálneho konfliktu medzi sebou ako to bolo medzi
Srbskom a Maďarskom povedzme, ako to bolo medzi Srbskom a Chorvátskom, dokonca na pokraj
vojnového stavu. A toto sa chvalabohu nestalo práve preto, že riešime tento problém v rámci Európskej
únie a s krajinami, ktoré sú budúcimi členmi Európskej únie a môžu byť pridružení. Nehovorím o
Turecku, ale hovorím o Srbsku, hovorím o Macedónsku, hovorím o týchto krajinách. Čiže preto, že chcú
byť súčasťou Európskej únie. Bez Európskej únie by tu nebol ten tlak a korekčný mechanizmus, ktorý by
viedol k tomuto pozitívnemu výsledku. V tom je problém."
Milan Krajniak: "Mali s migračnou vlnou rovnaké problémy ako Maďarsko a ďalšie štáty EÚ a ja som
veľmi rád, že sme sa dohodli. Len hovorím, aby diváci si vedeli predstaviť, že tá Európska komisia a
Európsky parlament nevedeli nájsť riešenie a normálne národné štáty si sadli, v rámci Európskej únie a
tak by to malo byť a dohodli riešenie, ktoré zafungovalo. Ja som na to hrdý, že sme mali pravdu."
Ivan Korčok: "Avšak to je len dôkaz toho, že v Európskej únii proste fungujú určité mechanizmy. Však to
nie je všetko."
Milan Krajniak: "To bolo mimo mechanizmus, veď my sme boli v opozícii, veď my sme boli v opozícii."
Ivan Korčok: "Ale ste práve dokázali, že nie všetko čo navrhne Európska komisia je absolútne prijaté.
Veď navrhli trvalé kvóty a po šiestich mesiacoch slovenského predsedníctva je tento koncept niekde
úplne inde."
Milan Krajniak: "Chvalabohu."
Martin Strižinec: "Jaj, čiže to nakoniec pripúšťate, že nie všetko, do všetkého nás prinúti Brusel."
Milan Krajniak: "Počkajte, ale veď my sme stratili šesť mesiacov času, lebo sme sa bránili jednému
hlúpemu nápadu Európskej komisie. Prečo sme sa tým vôbec museli zaoberať? Lebo si to pán Juncker
s pánmi europoslancami vymysleli a my sme šesť mesiacov museli hasiť hlúpe riešenie napriek tomu, že
už sa dávno ukázalo, že to naše riešenie, ktoré dohodli národné štáty v pokoji a v mieri bolo lepšie."
Boris Zala: "My sme predtým žiadne riešenie nemali. To riešenie vznikalo až pod tlakom reálnej situácie
krok za krokom a dokonca by som povedal, keby som bol veľmi otvorený a to sa týka celej Európskej
rady, čiže národných štátov. Európsky parlament dva roky dopredu upozorňoval permanentne, že
vzniknú problémy a je treba vytvoriť práve pohraničnú stráž a toto ležalo na stole pretože premiéri neboli
schopní sa dohodnúť a uvoľniť štyridsať miliónov eur na to, aby sa začala realizovať. Takže pozor, vy
chytíte do ruky to, čo vám vyhovuje."
Milan Krajniak: "Hlasovali ste za povinné kvóty."
Boris Zala: "Veľmi sa mýlite. Ja som hlasoval za jeden materiál, ktorý mal finančnú pomoc pre Grécko a
Maďarsko v utečencoch, kde vnútri bol jeden z paragrafov, ktorý hovoril o povinnom rozdeľovacom
mechanizme, nehovoril nič o kvótach. Čiže neodmietnem pomoc Maďarom a Grékom len kvôli tomu, že
je tam nejaký jeden paragraf, ktorý vy budete dvadsať rokov vyťahovať ako keby to bolo niečo
katastrofálne."

Martin Strižinec: "Páni, ďakujem pekne, že sme sa posunuli ďalej v tej debate. Čiže, migračná kríza asi
nezmizne zo dňa na deň, ale už sme zdá sa trošku akcieschopnejší a vieme čo treba spraviť a nie je tá
situácia taká pálčivá našťastie ako bola ešte minulý rok. Ale ten budúci rok prináša množstvo
dynamických konštelácií. Budeme mať nového amerického prezidenta v úrade, čakajú nás holandské,
francúzske, nemecké voľby. Ako sa pozeráte do roku 2017, keby sme sa zaoberali európskou politikou?
Čo tam očakávate vy pán Krajniak?"
Milan Krajniak: "Očakávam, že bude pokračovať to, čo vidíme už tento rok. Že ľudia začali vypovedávať
tú doterajšiu nepísanú spoločenskú dohodu, ktorá bola, že to nejakým spôsobom desiatky rokov
fungovalo. Myslím si, že ju vypovedávajú z ekonomických dôvodov, že momentálne žije v Európe prvá
generácia ľudí, ktorá nemá nádej, že naše deti sa budú mať lepšie ako sme sa mali my. Doteraz to tak
bolo, ale za posledných dvadsať rokov sa to zmenilo. A bohužiaľ, niektorí ľudia si to nechcú uvedomiť a
preto vznikajú dva extrémy. Jeden je ten extrém, nazvime to veľmi radikálny, u nás možno prezentovaný
kotlebovcami, že to celé treba vyhodiť do vzduchu. Druhý extrém je taký, ktorí hovoria, že všetko je v
poriadku, treba ísť ďalej tak ako to je. Ja si myslím, že tu musíme byť rozumní. Potrebujeme opraviť ten
systém, ktorý v Európe funguje, lebo ľudia sú nervózni a neveria politickým a ekonomickým elitám.
Poviem vám iba jeden príklad. Keď začala ekonomická kríza, ktorú štát alebo Európska únia riešila tým,
že natlačila peniaze a dala ich bankám, tak najbohatší ľudia vlastnili štyridsať percent majetku. Dnes po
ôsmich rokoch jedno percento najbohatších vlastní päťdesiat percent majetku. A tí ľudia vidia, že ten
systém je nespravodlivý, že ten globálny kasínový kapitalizmus je taký, že v tej ekonomike ako v hracom
automate vyhráva iba majiteľ kasína, ale väčšina ľudí neustále prehráva. Toto buď si ľudia uvedomia,
myslím tí, tie elity, ktoré riadia štáty alebo to bude dopadať tak ako je Brexit, tak ako je Taliansko, tak
ako je Holandsko."
Martin Strižinec: "Však my tu ale nehovoríme o Európskej únii, ale o štátoch."
Milan Krajniak: "Nie, nie, nie. Tak hovoríme o krajinách, kde pravdepodobne vyhrajú sily, ktoré budú
iniciovať referendum o vystúpení z Európskej únie. To znamená, hovoríme aj o Európskej únii aj o
Európe ako takej. A tento trend bohužiaľ sa, pozrite sa. V Rakúsku tesne nevyhral pán Hofer. Ale čo
urobili predtým? Sa spamätali, vymenili predsedu vlády, úplne zmenili prístup k imigračnej politike a
malo to nejaký výsledok. Ale ja nevidím zatiaľ v tých európskych krajinách žiadny výrazný posun, žiadny
posun k zdravému rozumu, ku ktorému my jednoducho vyzývame pretože potom tu budeme mať buď
extrém, že pôjdeme tak ako doteraz, tá Európska únia klesá, proste je v úpadku ekonomickom a ďalšom
alebo tu budeme mať extrém, ktorý to chce celé vyhodiť do vzduchu."
Martin Strižinec: "Pán Zala, ako sa pozeráte do roku 2017?"
Boris Zala: "Presne opačne ako pán Krajniak. A to z toho dôvodu keď použijem jeho posledné slová, že
Európska únia upadá, ekonomicky klesá. Presný opak je pravdou. Európska únia zvládla aj krízu, ktorá
bola spojená s eurom, dlhový problém Grécka."
Milan Krajniak: "To nemyslíte vážne. Tam tie banky krachujú."
Boris Zala: "Myslím to veľmi vážne, pán Krajniak. Je to presne opačne. Je naštartovaný reálny
ekonomický rast, ktorý je veľmi slušný inak, pohybuje sa niekde okolo dvoch percent, dokonca na
Slovensku ho máme na troch percentách a je udržateľný, je relatívne stabilný. Nehovorím, je krehký. Sú
tu aj isté nášľapné míny. Áno, môžu vzniknúť problémy s jednou, dvomi talianskymi bankami, ale to, čo
práve ukázala Európska únia je jej schopnosť vyriešiť masívnym nasadením spoločných prostriedkov,
ktoré, ktoré máme k dispozícii. Ukazuje sa, že spoločne vieme stabilizovať ekonomiku a naštartovať jej
rast."
Martin Strižinec: "Čo tie politické premenné?"
Boris Zala: "Znovu chcem zdôrazniť, že vidím veľmi dôležitý budúci rok z hľadiska sociálnych otázok,
ktoré by sa mali riešiť na pôde Európskej únie, ja už som ich tu spomenul dvakrát. Verím tomu, že nielen
komisia, ale aj Európsky parlament, ale aj národné štáty budú venovať pozornosť harmonizácii
sociálnych systémov tak, aby skutočne ľudia na tom profitovali vo všetkých krajinách, aby sa tie
nerovnosti vyrovnávali. Toto vidím za hlavnú povinnosť na rok 2017."
Milan Krajniak: "Prepáčte, iba jednu poznámku. Pán Zala si úplne vymýšľa."
Boris Zala: "Ja si nevymýšľam."
Milan Krajniak: "V krajinách ako Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko je viac ako tretina mladých
ľudí nezamestnaných. Čo by si asi oni pomysleli, bez akejkoľvek životnej perspektívy? A oni povedia a
pán Zala..."

Boris Zala: "Nezamestnanosť klesla za posledné tri roky, desať miliónov pracovných miest sa vytvorilo
za posledné tri roky."
Milan Krajniak: "Ale nie v tých krajinách, o ktorých hovorím. Tí ľudia nemajú žiadnu perspektívu."
Boris Zala: "V tých krajinách, o ktorých hovoríte."
Milan Krajniak: "Čo by si pomysleli o tom ako sa Európskej únii geniálne darí."
Boris Zala: "To je presný opak toho. Desať miliónov práve v týchto krajinách, ktoré ste spomenuli klesla
nezamestnanosť."
Milan Krajniak: "Neklesla."
Boris Zala: "Nie, klesla nezamestnanosť."
Martin Strižinec: "Pán Korčok, ako sa pozeráte do roku 2017? A čo sme zanechali teda za tých šesť
mesiacov Európe?"
Ivan Korčok: "2017 bude podľa mňa jeden z najťažších rokov, ktorý je pred nami v Európskej únii z
nasledovných dôvodov. Po prvé, naozaj sú tu voľby, ktoré spomínate vo viacerých kľúčových krajinách
Európskej únie, možno v Taliansku, s istotou v Holandsku, vo Francúzsku a v Nemecku, to je prvá vec.
Druhá vec, politicky nás bude, dovolím si povedať maximálne zamestnávať Brexit. Pretože v marci
Británia notifikuje odchod a bude naozaj, to tu bude agenda proste, ktorá bude brať plnú energiu.
Mimochodom, tam kde ja mám trošku obavy pri Brexite je menej o to čo bude chcieť Británia, ale oveľa
viac bude treba udržať jednotu dvadsiatich siedmich štátov pretože tiež to netreba podceniť. My musíme
sami vedieť ako nastavíme v budúcnosti tieto vzťahy, čiže Brexit. Tretia dôležitá vec ako bude ďalej
pokračovať migrácia. Po štvrté Sýria. Sýria je tak obrovský problém, je to naozaj okrem toho čo je
najdôležitejšie a to je obrovská tragédia z toho, čomu sú vystavení civilisti a nevinné obete. Je to aj
zrkadlo, ktoré je nastavené Európskej únie, Európskej únie z hľadiska našej bohužiaľ minimálnej
schopnosti byť hráčom v takto dôležitom konflikte, ktorý má globálne dosahy, okrem iného aj na
migráciu. Čiže, Sýria bude kľúčová. A zároveň v marci budúceho roku sa začne debata o tom aké
zmeny, akým spôsobom bude treba reagovať na to, čo sa stalo s Brexitom. Mali sme tu začiatok
bratislavského procesu cez summit, ktorý bol v septembri. Tento bude pokračovať. A v marci pri teda
príležitosti pripomenutia šesťdesiateho výročia Rímskych zmlúv začne takýto proces, kde si myslím a
pán Krajniak má pravdu v tom, že je tu viacero vecí, ktoré v Európskej únii treba opraviť. Ale rozdiel
medzi nami je v tom, že vy to chcete opravovať takým spôsobom, že sa to vráti všetko na národné štáty
a ja hovorím, že takýmto spôsobom to nepôjde, pretože tu treba hľadať konsenzus dvadsiatich siedmich
alebo dvadsiatich ôsmich krajín a tvrdím, že Európa bude jednoducho schopná čeliť týmto veciam len
vtedy ak budeme spolu."
Milan Krajniak: "Iba krátku poznámku. Ja chcem iba to, aby Európska únia fungovala tak, ako bola
myslená - voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Kvôli tomu vznikla Európska únia, kvôli tomu ju
zakladali Adenauer, de Gaulle, de Gasperi, k tomu sa hlásim a myslím si, že je to pre nás výhodné. Ale
my nepotrebujeme žiadneho bruselského správcu."
Martin Strižinec: "Na druhej stane ale pán Krajniak len je tam strašne veľa premenných, ktoré už za tie
desaťročia vstúpili, že musíme..."
Milan Krajniak: "Ale čo je lepšie keď ste na Titanicu, kde hrozí, že vrazíte do nejakého ľadovca povedať
plnou parou vpred alebo radšej zabrzdiť, porozmýšľať a trochu to opraviť, zrekonštruovať, premyslieť si
kadiaľ chceme ísť. To je podľa mňa rozumnejšie."
Ivan Korčok: "Keby bola Únia takou akou ju kreslí pán Krajniak, nikdy by sme tu nemali Schengen a
nikdy by sme tu nemali spoločnú menu, lebo to je výsledkom hlbokej politickej integrácie. Tá nie je
ideálna, ale bez toho by tu nebola ani spoločná mena ani Schengen. Preto v tejto chvíli je nevyhnutné
udržať najmä tieto dva projekty."
Boris Zala: "A ak chceme byť svetovými hráčmi, musíme ešte aj v otázke bezpečnosti, zahraničnej
politiky oveľa užšie spolupracovať a vytvárať si spoločnú aj bezpečnostnú, vojenskú a zahraničnú
politiku. To je tá bezmocnosť voči tej Sýrii, ktorú spomínal pán Ivan Korčok."
Martin Strižinec: "A jedna z tých priorít, ktoré sme si dali v Únii ako globálny hráč. Na tom máme ešte čo
robiť. Páni, veľmi rád sa s vami stretnem aj nabudúce pri takýchto európskych debatách. Ivan Korčok,
Boris Zala, Milan Krajniak. Ďakujem, že ste tu boli."

Boris Zala: "Peknú nedeľu."
Milan Krajniak: "Pekné sviatky."
Ivan Korčok: "Dovidenia."
Martin Strižinec: "Presne tak. Pekné sviatky vám na celé Slovensko. Stretneme sa o päť minút dvanásť,
ale až pätnásteho januára po novom roku. Tešilo ma, vďaka za priazeň a dovidenia na nový rok."
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40. Ivan Bzdúšek
[Téma: Ekonomická univerzita; Tovar a predaj; 14/12/2016; 11/2016,12/2016; s.: 24; LÍDER
BUDÚCNOSTI; redakcia]
Ivan Bzdúšek, vedúci oddelenia obchodu a marketingu, Coop Jednota Senica
Ivan Bzdúšek v akademickom smere nezaháľal. Vysokoškolský titul v odbore Obchod a marketing na
Katedre marketingu Ekonomickej univerzity v Bratislave doplnil doktorátom. ,,Pred obhajobou
dizertačnej práce v roku 2012 som dostal ponuku pracovať v spoločnosti Coop Jednota Senica ako
vedúci projektu riadenia tovarových zásob. Z tejto pozície som sa po personálnych zmenách v roku 2013
dostal na súčasnú pozíciu," približuje svoju cestu na funkciu vedúceho oddelenia obchodu a marketingu.
Motto
Mám záľubu v zbieraní citátov, preto nemám len jedno životné motto. Z tých najobľúbenejších: ,,Nikdy
nerob to, čo by si nechcel, aby robili tebe." ,,Tu a teraz." ,,S úsmevom a pozitívne ide všetko ľahšie."
,,Hovorením sa ryža neuvarí." ,,Robil by som toto, aj keby mi ostával jeden deň života?
3 Moje šťastné číslo už od detstva. Na dôvod si nespomínam.
Peniaze
Riadim sa tým, že najskôr musí človek BYŤ a až potom môže MAŤ. Netešili by ma koláče bez práce, ak
mám parafrázovať ľudové porekadlo.
Vízia Poctivý svet.
Smejem sa Na príbehoch zo života, bláznivých komédiách, paródiách.
Úspech Za úspech považujem ukončenie akéhokoľvek pracovného projektu, ktorého výsledkom je
pomoc druhým, uľahčenie práce či služba zákazníkovi. Z osobného hľadiska je to zvládnutie life
manažmentu, teda zosúladenie práce, rodiny, priateľov, zdravého životného štýlu, záľub a pravidelných
rutín, aby som si mohol povedať, že žijem skutočne taký život, aký chcem. Stále je čo vylepšovať.
Hobby Dobrovoľníctvo, filmy, čítanie, príroda. Zo športov najmä beh. V tomto roku som začal s
otužovaním.
Apka Google calendar, navigácia Waze, budík podľa spánkového cyklu, Messenger, Gmail, Google
keep a Google disk.
Hudba Podľa nálady. V práci hudba na koncentráciu, v aute a pri športe dynamické žánre.
Životný cieľ Ten najvyšší - byť šťastný.
Viac o myšlienkach a pracovnej pozícii Ivana Bzdúška nájdete na: http://goo.gl/4dkJ1k
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41. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 23; VIANOČNÝ
ŠPECIÁL; JANA NÉMETHOVÁ]

NA POLNOČNEJ OMŠI všetci spievajú koledy v maltčine. Príbeh narodenia Ježiška ale vždy číta 10ročný chlapec – pre jeho rodinu je to veľká česť. Aj taká je Malta, ktorá sa stala druhým domovom
Levičanky Evy Tóth a jej manžela.
Malá ostrovná krajina
Eva Tóth vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. S manželom Szabolcsom sa spoznala, keď
bývala v Budapešti: "On vtedy žil v Líbyi a kvôli práci veľa cestoval medzi Afrikou a Maltou. Po pár
mesiacoch sme si povedali, že vzťah na diaľku nie je to pravé orechové. Rozhodnutie padlo na Maltu."
Prečo práve tento ostrovný štát? "Má klady, ktorým sa nedalo odolať: je to európska krajina, žiadne
mrazy, celý rok príjemné počasie, more a navyše rozprávajú po anglicky, angličtina je jedným z
oficiálnych jazykov. A tak som sa na Malte ocitla presne 22. augusta 2014."
Podľa vyštudovanej ekonómky sa znalosť financií dá zužitkovať všade. "Na Malte je veľmi veľa
zahraničných firiem, ktoré sem prichádzajú kvôli priaznivým daniam. Pracujem vo švédskej firme, ktorá
na Malte zamestnáva vyše 800 ľudí," približuje. Keď má ale voľný čas, venuje sa projektu Čo dokáže
mama a tiež jeho maltskej skupine What A Mum Can Do In Malta, ktorú vedie na sociálnej sieti.
"Ak nám ešte ostane čas, tak cez víkendy niekedy odletíme na výlet mimo ostrova. Veľmi radi cestujeme
a spoznávame kultúry rôznych krajín," hovorí Eva Tóth.
Jedným z dôvodov je, že Malta je pomerne malou ostrovnou krajinou. "Keď som sem pred dvomi rokmi
prišla, tak sme za pár mesiacov prešli celú Maltu. Samotný Malťania nám hovorili, že sme boli na
miestach, ktoré oni za celý život nenavštívili," približuje s úsmevom.
Polámete si jazyk
Pred pár týždňami sa s manželom Szabim začali učiť po maltsky. "Je to taká zmes arabčiny, taliančiny a
angličtiny. Ak sa ocitnete v skupine, kde sú aspoň dvaja Malťania, tak si môžete byť istý, že po pár
minútach prepnú do maltčiny."
Maltčina je podľa Evy zatiaľ najťažší jazyk, aký sa kedy učila. Ako príklad uvádza základné frázy, ktoré
sú vskutku krkolomné: "Il-wara nofsinhar it-tajjeb, čo znamená dobré popoludnie, alebo Jisimni Eva –
volám sa Eva, Jien minn Slovakia – pochádzam zo Slovenska, Il-Milied it-Tajjeb – šťastné Vianoce."
Malťania tiež radi cestujú, hlavne mladá generácia. "Avšak vždy sa medzi nimi nájdu takí, ktorí nikdy
ostrov ešte neopustili," hovorí zo skúseností. Sú veľmi priateľskí a sociálni. Udržujú veľmi blízke vzťahy v
rámci rodiny, ale aj s priateľmi. Na viacchodových obedoch či večeriach vedia spolu stráviť aj niekoľko
hodín. Patria síce medzi najobéznejšie národy sveta, avšak mladí ľudia si tu už začali uvedomovať
dôležitosť zdravého životného štýlu a typické mastné pastizzi často vymenia na šalát. Skoro každý
mladý Malťan chodí do posilňovne či fitness centra.
Na úrovni Afriky
Ostrovná krajina leží južne od Sicílie a východne od Tuniska. Pozitívom života na Mlate je podľa rodáčky
z Levíc jednoznačne počasie: "S manželom nemáme radi zimu, takže 10 až 15 stupňov v zime je pre
nás ideálne. Život je tu oveľa pokojnejší a nie je tu zákonmi až tak ohraničené, čo človek môže a
nemôže robiť. V podstate si tu každý robí, čo chce."
Podľa jej slov policajti nestriehnu za každým rohom. "Na druhej strane, keď človek potrebuje niečo
vybaviť na úradoch, tak je to chaos, lebo na každom úrade vám povedia niečo iné. Tiež sa sem tam
stretneme s diskrimináciou na úradoch či v bankách len kvôli tomu, že nie sme Malťania," opisuje
praktickú stránku života. Ako hovorí, na začiatku to bol pre ňu celkom kultúrny šok: "Človek by od štátu,
ktorý je v Európskej únii, očakával európske štandardy. Napriek tomu ich tu nikde nenájdete. Je to ako
keby ste žili v štáte so severo-africkou kultúrou."
Škriatkovia aj anjeli
Malťania oslavujú Vianoce a vítanie nového roka s veľkou parádou a extravaganciou. "Nielen kvôli tomu,
že je to najšťastnejší kresťanský sviatok, ale hlavne preto, že spája rodinu, priateľov či kolegov," hovorí.
Záver roka na Malte je o nakupovaní, zábavách, pití vína a jedení. Konajú sa vianočné koncerty, ,
pantomímy, živé betlehemy a rôzne vianočné prestavenia, ktoré by bolo škoda prepásť.
Na vyzdobení domácností si miestni potrpia: "Nechýba pozlátko, trblietky, živý či umelý vianočný
stromček, svetielka na každom okne, hviezdy, škriatkovia, anjeli a, samozrejme, figuríny Santa Clausa,
teda Otca Vianoc ako ho volajú Malťania."

Čo v žiadnej domácnosti nemôže chýbať, sú jasličky. "Často nejde len o jasličky, ale o celý betlehem s
"pasturi" soškami kráľov, pastierov či zvierat." V rôznych mestách majú výstavy jasličiek, ktoré
vlastnoručne vyrobili Malťania. Dokonca tam existuje skupina ľudí Priatelia jasličiek, ktorí udržujú ich
tradíciu. Jasličky nájdete aj vo výzdobe väčších kruhových objazdov. Ulice, križovatky a mestá sú
rozžiarené pompéznou svetelnou výzdobou rôznych farieb a tvarov nazývané "festuni".
"Malta je silno katolícka krajina a najdôležitejšou časťou Štedrého večera je polnočná omša, kde sa
spievajú tradičné koledy v maltčine. Všetci si dávajú veľmi záležať na výzore, a tak sa väčšinou
vyobliekajú do nových šiat. Zaujímavosťou tejto omše je, že príbeh narodenia Ježiška "priedka tat-tifel"
číta vždy 10- ročný chlapec. Pre jeho rodinu je to veľká česť."
Vianočné hodovanie
Počas obdobia, ktoré Levičanka strávila na Malte, spoznala aj typické kulinárske špeciality. Ako príklad
uvádza maltský medový kruh plnený melasou "Qag?aq tal-G?asel", ktorý bol pôvodne vianočnou
pochúťkou, no dnes sa už dá kúpiť počas celého roka.
"Vianočné menu je grandiózne, s množstvom jedál, ktoré rodina nedokáže na jedno posedenie zjesť.
Štedré menu odzrkadľuje anglické a talianske vplyvy, pozostáva z niekoľkých chodov a večera trvá
naozaj veľmi dlho. Jedným z prvých chodov je "timpana", čo sú zapečené bolonské makaróny alebo
penne. Je to taký cestovinový koláč, za ktorým nasleduje ďalších päť chodov," opisuje štedrovečerné
menu.
Väčšina rodín podáva ako hlavný chod moriaka so zemiakmi a zeleninou, ako dezert majú vianočnú
štólu "Christmas log" alebo koláče, ako je napríklad Pannettone či rôzne Mince Pie. Ako ale prízvukuje,
netreba zabudnúť na ich Vianoce v šálke "imbuljuta tal-qastan", horúci gaštanovokakaový nápoj s
príchuťou škorice, klinčekov a mandariniek, ktorý podávajú po polnočnej omši a na Nový rok.
Organizácia Vianoc sa podľa jej slov líši od slovenských tradícií – vianočnú večeru majú 25. decembra.
Deň predtým mladí väčšinou trávia s priateľmi a večer sa idú zabávať. Darčeky si rozdávajú večer 24.
alebo skoro ráno 25. decembra.
Kapra by nezohnali
Mladí manželia sa snažia aj v ďalekej cudzine udržať si tradície svojho domova. Rovnako to platí aj o
tradičných jedlách: "Szabolcs nedá dopustiť na prívarky, tie však na Malte vôbec nepoznajú. V mojej
mrazničke vždy nájdete bryndzu, korbáčiky, tlačenku, tradičné klobásky či slaninku, ktorými sa zásobím,
keď prídeme na Slovensko."
Keďže sú s manželom zatiaľ len dvaja, tak na Vianoce chodia vždy na Slovensko, aby mohli tráviť čas s
rodinou. "V podstate naše Vianoce vyzerajú ako taký road trip, keď si čas musíme rozdeliť medzi moju
slovenskú časť rodiny v Leviciach a Szabiho časť rodiny, ktorá žije na juhu Maďarska v Nagykanizsa.
Ale cestovanie stojí za to, lebo jednou nevýhodou života v zahraničí je, že vám rodina neskutočne
chýba. Aspoň cez sviatky sa snažíme byť s nimi. A okrem toho by sme na Malte nedokázali kúpiť kapra
na vianočnú večeru," dopĺňa s úsmevom.
JANA NÉMETHOVÁ
---SLOVÁCI NA MALTE
Pôvodom Levičanka Eva Tóth je na Malte v kontakte so Slovenkami, ktoré tam taktiež bývajú. "Godwin
E. Bencini je náš honorárny konzul na Malte a v spolupráci s organizáciou Česi a Slováci na Malte
každoročne organizuje rôzne podujatia pre Slovákov a Čechov. Aj tento rok zorganizoval pre nás
vianočnú večeru, na ktorej sme sa so Szabim zúčastnili po prvýkrát. Bolo to veľmi milé stretnutie, kde
sme spoznali veľa našincov, ktorí tu pracujú už dlhé roky. Máme tu dokonca aj slovenských lekárov či
učiteľky," približuje kontakty na Malte.
O týchto podujatiach sa Eva dozvedela od slovenskej mamičky zo skupiny What A Mum Can Do, ktorú
Eva vytvorila na sociálnej sieti. "Podobne ako aj v slovenskej Čo Dokáže Mama, tak aj na Malte
pomáhame mamičkám pretvoriť ich záľubu na malé podnikanie," približuje ojedinelý a dnes už rozšírený
projekt. Viaceré mamičky mali tento rok prvýkrát možnosť ukázať, čo dokážu a predávať vlastné výrobky
nielen cez sociálnu sieť, ale aj na vianočnom trhu, ktorý bol v medzinárodnej škole QSI, kde je zhodou
okolnosti zástupkyňou Slovenka. "Bol to veľmi pekný trh s množstvom programov pre deti, dokonca
prišiel aj Mikuláš – Santa Claus. Budúci rok plánujeme robiť viac podujatí pre mamičky, kde môžu
ukázať svoje vlastné výrobky, či sa naučiť niečo nové. Verím, že sa projekt rozrastie podobne ako na

Slovensku," doplnila.
(JN)
---Horúci gaštanovo-kakaový nápoj "imbuljuta tal-qastan"
Potrebujeme:
400 g očistených gaštanov, 80 g horkej čokolády, 80 g kakaového prášku, pomarančová kôra, 2
mandarinkové kôry, 4 polievkové lyžice hnedého cukru, 2 polievkové lyžice mletej škorice, kukuričný
škrob na zahustenie (podľa potreby), 1,5 polievkovej lyžice miešaného korenia (muškátový oriešok,
klinčeky, atď.) Postup:
Očistené gaštany namočte do studenej vody a nechajte odstáť. Po dvoch hodinách gaštany aj s vodou
dajte do hrnca a varte, kým trošku nezmäknú. Nevarte ich príliš dlho, chceme, aby boli pekne v celosti.
Pridajte zvyšok ingrediencií a varte, kým sa všetko nerozpustí a nevznikne hustý nápoj. Ak sa vám zdá
príliš riedky, môžete pridať kukuričný škrob na zahustenie. Vylejte do obľúbených šálok.
FOTO: 196flavors
---FOTO:
Levičanka so svojím manželom.
V hlavnom meste Malty – vo Vallette.
Maltský Otec Vianoc. FOTO: Archív (ET)
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42. Absolventi ktorých škôl sú slovenskými firmami najžiadanejší?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/12/2016; Profesia; Jana Véghová]
Vo všeobecnosti sú to školy s technickým zameraním, úplne TOP sú z tohto pohľadu informatici a
odborníci pre telekomunikačný sektor.
Ilustračné foto.
Autor - SHUTTERSTOCK
Pomerne vysoký dopyt (aj keď nižší ako po IT špecialistoch) je aj po ekonómoch. Tí si nachádzajú
uplatnenie nielen na ekonomických/finančných úsekoch firiem, ale aj v špecializovaných centrách
zdieľaných služieb (shared services centre). Rovnako je dopyt po jazykovo zdatných absolventoch s
netradičnými jazykovými kombináciami, ako je napríklad španielčina-taliančina, francúzština-španielčina
a pod.
Najžiadanejší sú absolventi týchto fakúlt:
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE
Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA
Národohospodárska fakulta, EUBA
Fakulta managementu, UK

Čo sa týka odborov, tu je len výber najzaujímavejších z nich:
aplikovaná informatika – priemyselná informatika
aplikovaná informatika – počítačové modelovanie
počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete
informačné systémy
elektronika – elektronické systémy
elektronika – senzorika
elektronika – automobilová elektronika
elektronika – výrobné procesy v elektronike
elektronika – elektronika dopravných prostriedkov
telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie
telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
elektrotechnika – elektroenergetika
elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo
elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike
elektrotechnika – komerčná elektrotechnika
elektrotechnika – autoelektrotechnika
elektrotechnika – dispečerské systémy v elektroenergetike
elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika
výrobné technológie – zváranie a spájanie materiálov
výrobné technológie – zváranie
účtovníctvo – účtovníctvo a hospodárska informatika
účtovníctvo – účtovníctvo a audítorstvo
účtovníctvo – účtovníctvo a finančné riadenie
taliančina – španielčina
taliančina – francúzština
francúzština – španielčina
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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43. Potravinová spoločnosť sa zaradila medzi lídrov podnikania
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/12/2016; Tlačové správy; Redakcia]
Do Bussines Leaders Forum (BLF), združenia firiem, ktoré chcú byť lídrami v zodpovednom podnikaní,
vstúpil od decembra nový člen – Danone Nutricia – Nutricia, s.r.o. Združenie sa tak rozrástlo na 38
členov.

Danone Nutricia – Nutricia, s.r.o. (ďalej len "Danone Nutricia") je medzinárodná spoločnosť, ktorá má za
cieľ prinášať ľuďom zdravie prostredníctvom jedla. Produkty Nutricie pomáhajú deťom v ich zdravom
raste a vývoji, a zároveň aj zlepšujú kvalitu života chorým ľuďom všetkých generácií. "Tešíme sa, že na
koniec nového roka sa naše združenie opäť rozrástlo o ďalšieho člena. Čím viac spoločností sa zaviaže
zodpovedne podnikať, tým rýchlejšie sa bude napĺňať vízia združenia - zodpovedným podnikaním
dosiahnuť prosperitu Slovenska," hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a senior programový
manažér v Nadácii Pontis.
Spoločnosť sa dlhodobo angažuje v projektoch spoločenskej zodpovednosti zameraných predovšetkým
na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Svoje aktivity smerujú aj na rodičov dojčiat a batoliat a ich
edukácii v oblasti zdravej výživy.
Iniciatíva Prvých 1000 dní šíri povedomie o vplyve výživy na zdravie človeka v prvých tisíc dňoch života.
V rámci nej spustili program NutriCheq. Vďaka nemu môže pediater odhaliť nedostatky v stravovaní
batoliat a poradiť rodičom, akým spôsobom by mohli situáciu napraviť. Iniciatíva tiež podporuje dojčenie
ako optimálnu výživu dieťaťa v prvých šiestich mesiacoch. Program Zdravý štart zase vzdeláva
zdravotné sestry rovnako v oblasti zdravej výživy dojčiat a batoliat.
Profily zodpovedného podnikania všetkých členských firiem BLF si môžete prečítať tu.
Ak ako sa darilo Business Leaders Foru v uplynulom roku? Prinášame vám niekoľko najzaujímavejších
čísel:
8 nových členov (Adient Slovakia, Colliers International, CRH (Slovensko), Danone Nutricia , Deloitte,
dm drogerie markt , Kia Motors Slovakia, TNT Express Worldwide)
38 všetkých členov s takmer 91 000 zamestnancami
4 štvrťročné stretnutia členov združenia
5 čísel BLF Newslettra v náklade v priemere 690 ks/mesiac (print) a 910 ks/mesiac (e-verzia)
119 zmienok v médiách
3 100 fanúšikov na fanpage Zodpovedné podnikanie
1 100 odberateľov článkov z webovej stránky Zodpovedné podnikanie
324 účastníkov na 3 odborných seminároch
4 vydané odporúčania na odborné témy
22 prednášok kurzu Zodpovedného podnikania v praxi v anglickom jazyku na Ekonomickej univerzite v
Bratislave pre 100 študentov
200 CSR expertov z 15 krajín sveta na 14. ročníku konferencie CEE CSR Summit
22 firiem na Trhovisku zodpovedných firiem
9 500 dobrovoľníkov zapojených do podujatia Naše Mesto
75 nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia
44 000 divákov sledovalo záznam z ocenenia Via Bona Slovakia odvysielaný na Dvojke RTVS
Business Leaders Forum
www.blf.sk
Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní
zodpovedného podnikania na Slovensku. Združenie vzniklo v roku 2004 ako výsledok snahy o
vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej
republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. V súčasnosti má
38 členov. Pod hlavičkou BLF sa pravidelne koná najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného
podnikania v strednej Európe, CEE CSR Summit.
-END
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44. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 21; VIANOČNÝ
ŠPECIÁL; JANA NÉMETHOVÁ]
NA POLNOČNEJ OMŠI všetci spievajú koledy v maltčine. Príbeh narodenia Ježiška ale vždy číta 10ročný chlapec – pre jeho rodinu je to veľká česť. Aj taká je Malta, ktorá sa stala druhým domovom
Levičanky Evy Tóth a jej manžela.
Malá ostrovná krajina

Eva Tóth vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. S manželom Szabolcsom sa spoznala, keď
bývala v Budapešti: "On vtedy žil v Líbyi a kvôli práci veľa cestoval medzi Afrikou a Maltou. Po pár
mesiacoch sme si povedali, že vzťah na diaľku nie je to pravé orechové. Rozhodnutie padlo na Maltu."
Prečo práve tento ostrovný štát? "Má klady, ktorým sa nedalo odolať: je to európska krajina, žiadne
mrazy, celý rok príjemné počasie, more a navyše rozprávajú po anglicky, angličtina je jedným z
oficiálnych jazykov. A tak som sa na Malte ocitla presne 22. augusta 2014."
Podľa vyštudovanej ekonómky sa znalosť financií dá zužitkovať všade. "Na Malte je veľmi veľa
zahraničných firiem, ktoré sem prichádzajú kvôli priaznivým daniam. Pracujem vo švédskej firme, ktorá
na Malte zamestnáva vyše 800 ľudí," približuje. Keď má ale voľný čas, venuje sa projektu Čo dokáže
mama a tiež jeho maltskej skupine What A Mum Can Do In Malta, ktorú vedie na sociálnej sieti.
"Ak nám ešte ostane čas, tak cez víkendy niekedy odletíme na výlet mimo ostrova. Veľmi radi cestujeme
a spoznávame kultúry rôznych krajín," hovorí Eva Tóth.
Jedným z dôvodov je, že Malta je pomerne malou ostrovnou krajinou. "Keď som sem pred dvomi rokmi
prišla, tak sme za pár mesiacov prešli celú Maltu. Samotný Malťania nám hovorili, že sme boli na
miestach, ktoré oni za celý život nenavštívili," približuje s úsmevom.
Polámete si jazyk
Pred pár týždňami sa s manželom Szabim začali učiť po maltsky. "Je to taká zmes arabčiny, taliančiny a
angličtiny. Ak sa ocitnete v skupine, kde sú aspoň dvaja Malťania, tak si môžete byť istý, že po pár
minútach prepnú do maltčiny."
Maltčina je podľa Evy zatiaľ najťažší jazyk, aký sa kedy učila. Ako príklad uvádza základné frázy, ktoré
sú vskutku krkolomné: "Il-wara nofsinhar it-tajjeb, čo znamená dobré popoludnie, alebo Jisimni Eva –
volám sa Eva, Jien minn Slovakia – pochádzam zo Slovenska, Il-Milied it-Tajjeb – šťastné Vianoce."
Malťania tiež radi cestujú, hlavne mladá generácia. "Avšak vždy sa medzi nimi nájdu takí, ktorí nikdy
ostrov ešte neopustili," hovorí zo skúseností. Sú veľmi priateľskí a sociálni. Udržujú veľmi blízke vzťahy v
rámci rodiny, ale aj s priateľmi. Na viacchodových obedoch či večeriach vedia spolu stráviť aj niekoľko
hodín. Patria síce medzi najobéznejšie národy sveta, avšak mladí ľudia si tu už začali uvedomovať
dôležitosť zdravého životného štýlu a typické mastné pastizzi často vymenia na šalát. Skoro každý
mladý Malťan chodí do posilňovne či fitness centra.
Na úrovni Afriky
Ostrovná krajina leží južne od Sicílie a východne od Tuniska. Pozitívom života na Mlate je podľa rodáčky
z Levíc jednoznačne počasie: "S manželom nemáme radi zimu, takže 10 až 15 stupňov v zime je pre
nás ideálne. Život je tu oveľa pokojnejší a nie je tu zákonmi až tak ohraničené, čo človek môže a
nemôže robiť. V podstate si tu každý robí, čo chce."
Podľa jej slov policajti nestriehnu za každým rohom. "Na druhej strane, keď človek potrebuje niečo
vybaviť na úradoch, tak je to chaos, lebo na každom úrade vám povedia niečo iné. Tiež sa sem tam
stretneme s diskrimináciou na úradoch či v bankách len kvôli tomu, že nie sme Malťania," opisuje
praktickú stránku života. Ako hovorí, na začiatku to bol pre ňu celkom kultúrny šok: "Človek by od štátu,
ktorý je v Európskej únii, očakával európske štandardy. Napriek tomu ich tu nikde nenájdete. Je to ako
keby ste žili v štáte so severo-africkou kultúrou."
Škriatkovia aj anjeli
Malťania oslavujú Vianoce a vítanie nového roka s veľkou parádou a extravaganciou. "Nielen kvôli tomu,
že je to najšťastnejší kresťanský sviatok, ale hlavne preto, že spája rodinu, priateľov či kolegov," hovorí.
Záver roka na Malte je o nakupovaní, zábavách, pití vína a jedení. Konajú sa vianočné koncerty, ,
pantomímy, živé betlehemy a rôzne vianočné prestavenia, ktoré by bolo škoda prepásť.
Na vyzdobení domácností si miestni potrpia: "Nechýba pozlátko, trblietky, živý či umelý vianočný
stromček, svetielka na každom okne, hviezdy, škriatkovia, anjeli a, samozrejme, figuríny Santa Clausa,
teda Otca Vianoc ako ho volajú Malťania."
Čo v žiadnej domácnosti nemôže chýbať, sú jasličky. "Často nejde len o jasličky, ale o celý betlehem s
"pasturi" soškami kráľov, pastierov či zvierat." V rôznych mestách majú výstavy jasličiek, ktoré
vlastnoručne vyrobili Malťania. Dokonca tam existuje skupina ľudí Priatelia jasličiek, ktorí udržujú ich
tradíciu. Jasličky nájdete aj vo výzdobe väčších kruhových objazdov. Ulice, križovatky a mestá sú
rozžiarené pompéznou svetelnou výzdobou rôznych farieb a tvarov nazývané "festuni".

"Malta je silno katolícka krajina a najdôležitejšou časťou Štedrého večera je polnočná omša, kde sa
spievajú tradičné koledy v maltčine. Všetci si dávajú veľmi záležať na výzore, a tak sa väčšinou
vyobliekajú do nových šiat. Zaujímavosťou tejto omše je, že príbeh narodenia Ježiška "priedka tat-tifel"
číta vždy 10- ročný chlapec. Pre jeho rodinu je to veľká česť."
Vianočné hodovanie
Počas obdobia, ktoré Levičanka strávila na Malte, spoznala aj typické kulinárske špeciality. Ako príklad
uvádza maltský medový kruh plnený melasou "Qag?aq tal-G?asel", ktorý bol pôvodne vianočnou
pochúťkou, no dnes sa už dá kúpiť počas celého roka.
"Vianočné menu je grandiózne, s množstvom jedál, ktoré rodina nedokáže na jedno posedenie zjesť.
Štedré menu odzrkadľuje anglické a talianske vplyvy, pozostáva z niekoľkých chodov a večera trvá
naozaj veľmi dlho. Jedným z prvých chodov je "timpana", čo sú zapečené bolonské makaróny alebo
penne. Je to taký cestovinový koláč, za ktorým nasleduje ďalších päť chodov," opisuje štedrovečerné
menu.
Väčšina rodín podáva ako hlavný chod moriaka so zemiakmi a zeleninou, ako dezert majú vianočnú
štólu "Christmas log" alebo koláče, ako je napríklad Pannettone či rôzne Mince Pie. Ako ale prízvukuje,
netreba zabudnúť na ich Vianoce v šálke "imbuljuta tal-qastan", horúci gaštanovokakaový nápoj s
príchuťou škorice, klinčekov a mandariniek, ktorý podávajú po polnočnej omši a na Nový rok.
Organizácia Vianoc sa podľa jej slov líši od slovenských tradícií – vianočnú večeru majú 25. decembra.
Deň predtým mladí väčšinou trávia s priateľmi a večer sa idú zabávať. Darčeky si rozdávajú večer 24.
alebo skoro ráno 25. decembra.
Kapra by nezohnali
Mladí manželia sa snažia aj v ďalekej cudzine udržať si tradície svojho domova. Rovnako to platí aj o
tradičných jedlách: "Szabolcs nedá dopustiť na prívarky, tie však na Malte vôbec nepoznajú. V mojej
mrazničke vždy nájdete bryndzu, korbáčiky, tlačenku, tradičné klobásky či slaninku, ktorými sa zásobím,
keď prídeme na Slovensko."
Keďže sú s manželom zatiaľ len dvaja, tak na Vianoce chodia vždy na Slovensko, aby mohli tráviť čas s
rodinou. "V podstate naše Vianoce vyzerajú ako taký road trip, keď si čas musíme rozdeliť medzi moju
slovenskú časť rodiny v Leviciach a Szabiho časť rodiny, ktorá žije na juhu Maďarska v Nagykanizsa.
Ale cestovanie stojí za to, lebo jednou nevýhodou života v zahraničí je, že vám rodina neskutočne
chýba. Aspoň cez sviatky sa snažíme byť s nimi. A okrem toho by sme na Malte nedokázali kúpiť kapra
na vianočnú večeru," dopĺňa s úsmevom.
JANA NÉMETHOVÁ
---SLOVÁCI NA MALTE
Pôvodom Levičanka Eva Tóth je na Malte v kontakte so Slovenkami, ktoré tam taktiež bývajú. "Godwin
E. Bencini je náš honorárny konzul na Malte a v spolupráci s organizáciou Česi a Slováci na Malte
každoročne organizuje rôzne podujatia pre Slovákov a Čechov. Aj tento rok zorganizoval pre nás
vianočnú večeru, na ktorej sme sa so Szabim zúčastnili po prvýkrát. Bolo to veľmi milé stretnutie, kde
sme spoznali veľa našincov, ktorí tu pracujú už dlhé roky. Máme tu dokonca aj slovenských lekárov či
učiteľky," približuje kontakty na Malte.
O týchto podujatiach sa Eva dozvedela od slovenskej mamičky zo skupiny What A Mum Can Do, ktorú
Eva vytvorila na sociálnej sieti. "Podobne ako aj v slovenskej Čo Dokáže Mama, tak aj na Malte
pomáhame mamičkám pretvoriť ich záľubu na malé podnikanie," približuje ojedinelý a dnes už rozšírený
projekt. Viaceré mamičky mali tento rok prvýkrát možnosť ukázať, čo dokážu a predávať vlastné výrobky
nielen cez sociálnu sieť, ale aj na vianočnom trhu, ktorý bol v medzinárodnej škole QSI, kde je zhodou
okolnosti zástupkyňou Slovenka. "Bol to veľmi pekný trh s množstvom programov pre deti, dokonca
prišiel aj Mikuláš – Santa Claus. Budúci rok plánujeme robiť viac podujatí pre mamičky, kde môžu
ukázať svoje vlastné výrobky, či sa naučiť niečo nové. Verím, že sa projekt rozrastie podobne ako na
Slovensku," doplnila.
(JN)
----

Horúci gaštanovo-kakaový nápoj "imbuljuta tal-qastan"
Potrebujeme:
400 g očistených gaštanov, 80 g horkej čokolády, 80 g kakaového prášku, pomarančová kôra, 2
mandarinkové kôry, 4 polievkové lyžice hnedého cukru, 2 polievkové lyžice mletej škorice, kukuričný
škrob na zahustenie (podľa potreby), 1,5 polievkovej lyžice miešaného korenia (muškátový oriešok,
klinčeky, atď.)
Postup:
Očistené gaštany namočte do studenej vody a nechajte odstáť. Po dvoch hodinách gaštany aj s vodou
dajte do hrnca a varte, kým trošku nezmäknú. Nevarte ich príliš dlho, chceme, aby boli pekne v celosti.
Pridajte zvyšok ingrediencií a varte, kým sa všetko nerozpustí a nevznikne hustý nápoj. Ak sa vám zdá
príliš riedky, môžete pridať kukuričný škrob na zahustenie. Vylejte do obľúbených šálok.
---FOTO:
Levičanka so svojím manželom.
V hlavnom meste Malty – vo Vallette.
Maltský Otec Vianoc. FOTO: Archív (ET)
FOTO: 196flavors
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45. Urban chce dostať lakros do povedomia, Púchly sa teší z prestupu do Dukly
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 19/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 38; ŠPORT;
redakcia]
AKÝ BOL ROK 2016 PRE ŠPORTOVÉ OSOBNOSTI A CO SI ŽELAJÚ V TOM NOVOM
Radovan Urban - Lakros
Rok hodnotím celkom pozitívne, aj keď sa nám ako klubu nepodarilo v lige umiestniť lepšie ako vlani. Čo
ma však teší, je účasť našich hráčov v reprezentácii a taktiež výkonnostný nárast u niektorých stálych
hráčov. Osobne mňa trápili ku koncu sezóny pri športovaní trochu zdravotné problémy, no verím, že sa
zregenerujem a budem môcť naplno ' odohrať sezónu 2017 a pomôcť tak klubu nielen ako tréner ale aj
ako hráč. Vianoce plánujem stráviť v úzkom rodinnom kruhu a Silvester s kamarátmi. Už sa teším na
pohodovú atmosféru v kľude a bez pracovných ' povinností.
Nech zdravie slúži a nech sa klubu podarí dosiahnuť lepšie výsledky ako doposiaľ. Pevne verím, že
nájdeme nových hráčov a doplníme tak chýbajúce rady na jednotlivých postoch. Taktiež verím, že sa
nám podarí I dostať lakros opäť raz viac do povedomia, či už trnavských obyvateľov, alebo na Slovensku
všeobecne.
Ivana Komlóšiová - džudo
Začiatok roka bol vydarený. Podarilo sa mi získať bronz na Svetovom pohári, obhájila som bronz na
Európskom pohári v Bratislave a potešila aj zbierka prvenstiev z Majstrovstiev Slovenska. Túto sériu
zlatých medailí si už držím 11 rokov. Všetko sa však prelomilo, keď som bojovala o miestenku na OH do
Ria. Zrejme zapracovala aj psychika a tlak, ktorý som cítila a na nešťastie som sa zranila, a tým sa moja
cesta do Brazílie skončila. Nie je všetkým dňom koniec, cieľ prebojovať sa na OH mi zostáva naďalej.
Vianoce budem tráviť už klasicky s rodinou. Trošku dobijem baterky a načerpám energiu z rodinnej
atmosféry. Silvester strávim s ostatnými džudistami, s ktorými sa spoločne motivujeme a naladíme do
ďalšej, verím, že úspešnej, sezóny.
Do nového roka si želám predovšetkým zdravie, aj keď to znie ako klišé, ale každý športovec vie, že
úspešný štart do novej sezóny je možný len bez zranení a s čistou hlavou.
Tomáš Púchly - plávanie

Môj rok hodnotím ako veľmi vydarený, no vždy to môže byt lepšie a ja sa nikdy neuspokojím. Za
najväčší úspech hodnotím šieste miesto na majstrovstvách Európy juniorov a určite prekonanie viac, ako
tridsať rokov starého rekordu Géryho. Samozrejme, za spomenutie stoja aj tituly majstra Slovenska.
Som veľmi rád, že som úspešne zmaturoval a presunul sa do najlepšieho klubu na Slovensku - Dukla
Banská Bystrica.
Vianoce a Silvestra budem tráviť v Dubai s rodinou a niekde tam to poriadne oslávim aby rok 2017 bol
lepší než už práve končiaci rok 2016 (smiech).
Do nového roka želám všetkým len to najlepšie, pretože, ako sa hovorí: "Dopraj a bude ti dopriate."
Samozrejme, veľa zdravia, pretože to je základ.
Mária Kostelanská - volejbal
Zo športového hľadiska mi ešte prebiehajúci kalendárny rok priniesol výraznú zmenu a to vo forme
prestupu do nového volejbalového klubu. Po relatívne úspešnej sezóne 2015/2016, v ktorej sme sa
umiestnili na 5. mieste s klubom VTC Pezinok, som prestúpila k ex-traligovému nováčikovi HIT UCM
Trnava. Vzhľadom na nováčikovské účinkovanie v súťaži je naše doterajšie volejbalové pôsobenie
relatívne dobré, kedže sa pohybujeme v strednej časti tabuľky. Zo súkromnej stránky som spokojná,
kedže som úspešne ukončila štvrtý ročník na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Vianoc sa neviem dočkať, pretože budem tráviť čas s najbližšou rodinou a priateľom doma v Považskej
Bystrici a zároveň si konečne oddýchnem od celoročných aktivít v podobe tréningov, školy či práce.
Posledný deň v roku budem oslavovať v kruhu priateľov ako každý rok.
V novom roku všetkým želám hlavne zdravie, pretože je najdôležitejšie, šťastie, lásku, pohodu a nech je
lepší ako ten starý.
Tatiana Kukuľková - stolný tenis
Po športovej stránke to bol veľmi vydarený rok. V marci som sa zúčastnila majstrovstiev sveta družstiev
dospelých v Kuala Lumpur kde som nazbierala cenne skúsenosti a bola jednou z najmladších
účastníčok majstrovstiev. V tomto roku sa mi podarilo získať titul majsterky SR žien a v kategórii
dorasteniek som na majstrovstvách SR získala 4 najcennejšie kovy (dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra,
družstvá). Po súkromnej stránke uplynulý rok hodnotím veľmi kladne. Vianoce a Silvester budem tráviť s
rodinou v Hnúšti a v Poprade.
V novom roku ma čakajú náročné ME do 21 rokov v Rusku, ktoré budú prvými v tejto kategórii vôbec, a
ďalšie mnohé turnaje, na ktoré sa musím dobre pripraviť. Dúfam, že moje výsledky budú tak dobré ako
tento rok.
Samuel Hlubík - pretláčanie rukou
Rok bol pre mňa veľmi hektický. Keďže trénujem popri dvoch zamestnaniach a rodine, tak niekedy je
dosť náročné všetko skĺbiť, aby boli všetci spokojní. Som spokojný s mojou reprezentáciou na
Majstrovstvách sveta v bulharskom Blagoevgrade. Veľmi ma teší aj vytvorenie o.z. Športový klub
pretláčania rukou - Trnava a úspechy mojich zverencov v klube.
Vianočné sviatky a Silvester budem tráviť v kruhu svojej rodiny a priateľov. Teším sa, že sa mi podarilo
zorganizovať také vianočno - pretláčačské stretnutie, na ktoré som pozval mojich priateľov a členov
nášho klubu ŠKPR Tmava.Budeme dobrá partia, tak o zábavu bude postarané (smiech).
Bude to klišé, ale veľmi dôležité. Prajem si zdravie, pre mňa, moju rodinu a priateľov. Prajem si úspešné
napredovanie a dobrú reprezentáciu nášho klubu na súťažiach po Slovensku, ale aj v zahraničí.
Lucia Haršányiová - futbalistka
V roku 2016 ma obchádzali zranenia a choroby, čo ma veľmi teší. Upevnila som si stabilné miesto a
predĺžila zmluvu vo Švajčiarsku s mojím klubom, s ktorým sme sa prebojovali až do finále švajčiarskeho
pohára a stali sme sa vicemajsterkami. S reprezentáciou sa nám toľko nedarilo, nakoľko sme sa
neprebojovali na záverečný šampionát Majstrovstiev Európy, ale určite sme zaznamenali pokroky a
odohrali sme veľmi dobré zápasy so svetovou špičkou. Rok 2016 hodnotím teda celkom pozitívne, no
moje ambície sú určite vyššie.
Vianoce strávim doma na Slovensku, s rodinou v Košolnej a Nový rok privítam s partiou v Tatrách, kam
sa chystám na lyžovačku.

Do nového roka prajem všetkým hlavne pevné zdravie, pozitívne myslenie a aby žili život naplno.
Laura Horváthova - basketbalistka
Rok 2016 bol pre mňa rokom mnohých výziev, ktoré som však prijala a myslím, že som sa im postavila
najlepšie ako som mohla.
Vianoce budem tráviť doma s rodinou. Kedže otec pravidelne pracuje na Vianoce, stáva sa, že k
štedrovečernému stolu sadáme o pár dní skôr, ako je zvykom. Silvester nemám ešte uzatvorený, ale
určite to bude skvelý čas s mojimi najobľúbenejšími. Nejaké extra špeciálne zvyky v rodine zaužívané
nemáme, tesne pred večerou s mamou a súrodencami chodiavame na prechádzku, aby sme nevideli
Ježiška nosiť darčeky. Potom je to taká klasika v podobe modlitby, oplátky, kapustnice a kapríka. Najviac
čo ma teší je vidieť malú sestru si rozbaľovať darčeky.
Všetkým do roku 2017 prajem odhodlanie k naplneniu ich snov a hlavne veľa veľa zdravia a šťastia.
Marián Žernovič - hádzaná
Uplynulý kalendárny rok môžem hodnotiť zo svojej strany veľmi pozitívne. V hádzanárskej extralige sa
nám podarilo obhájiť vicemajstrovskú pozíciu, napriek tomu, že do semifinále sme išli z tretieho miesta.
No opäť sa ukázalo že v play off je možné všetko a favorizované Topoľčany sme v troch vyrovnaných
zápasoch zdolali 3:0, z toho dvakrát v sedmičkovej dráme. Na túto sériu určite tak skoro nikto z nás
nezabudne. Z pohľadu súkromia sa mi podarilo úspešne prejsť cez 4tý ročník vysokej školy SPU v Nitre,
takže aj v tejto oblasti vládne spokojnosť. Na Vianočné sviatky sa každý rok veľmi teším. Samotný štedrý
deň bude patriť tradičnému futbalovému turnaju s priateľmi a neskôr večera s rodičmi a bratom. Silvester
každoročne absolvujem s kamarátmi na oddychovej chate a tento rok dúfam nebude výnimkou. Do
Nového roka by som všetkým rád zaželal nech ho všetci užijú v zdraví a šťastí v spoločnosti ľudí, ktorí
sú im najbližší.
Matej Vanta - florbal
Uplynulý rok mi ukázal, že stále môže byť lepšie ako bolo. Naša dcérka nám robí radosť svojimi
výsledkami v športe a teraz už aj v škole. Vo florbale sme sa v prvej lige prebojovali takmer do extraligy
a zápasy v minuloročnej play-off, boli to najlepšie čo sme kedy odohrali. Radosť z gólu nebola nikdy
väčšia, ako v tejto časti súťaže. Prial by som si to zažiť znova s tým, že vyhráme titul. Po sezóne sa môj
aktívny životný štýl na jednom z turnajov, kedy som si natrhol tri šľachy na členku, rázom zmenil.
Nemohol som chodiť a snažil som sa spraviť všetko pre to, aby som sa čo najskôr dostal späť do hry.
Momentálne je polka súťaže za nami a ja aktívne hrám. Blížia sa Vianoce, kedy si konečne oddýchnem
a budem sa snažiť čo najviac času stráviť s rodinou, pretože popri práci riadiť klub, byť trénerom, hrať za
A mužstvo, poprípade ešte aj pískať toho času zaberajú ozaj veľa. Do nového roka by som si želal zo
športovej stránky nájsť trénera pre A mužstvo, aby som sa mohol naplno venovať hre. No a z tej
súkromnej vďaka mojej rodine mám všetko čo potrebujem a želám si len, aby sme boli zdraví a držali
vždy pokope.
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46. Integračné centrum v R. Sobote pomohlo už stovkám ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 20/12/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]
Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z Integračného centra sociálnej pomoci v
Rimavskej Sobote, ktoré v minulom roku zriadila a prevádzkuje Asociácia pre ...
Rimavská Sobota 20. decembra (TASR) – Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z
Integračného centra sociálnej pomoci v Rimavskej Sobote, ktoré v minulom roku zriadila a prevádzkuje
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) SR. Ako TASR informovala jej prezidentka
Andrea Gállová, klientom radili pri širokom spektre rozličných sociálno-patologických javov a nežiaducich
sociálno-ekonomických stavov.
"V tomto regióne patrí medzi najčastejšie alkoholizmus, nadmerné fajčenie a v neposlednom rade
gamblerstvo. Stretávame sa s prípadmi, keď celá dávka sociálnej pomoci či dávka v hmotnej núdzi, ktorú
rodina dostane, poputuje do herných automatov," špecifikovala Gállová s tým, že nedostatok financií
potom môže byť spúšťačom ďalších problémov. "Napríklad, zanedbávanie školskej dochádzky, pretože
deti v takto postihnutých rodinách nemajú financie na cestovné do školy či stravu," dodala.
Dobrú spoluprácu má ASRPO podľa jej slov so starostami viacerých obcí v regióne, z ktorých

spomenula napríklad Hostice, Šimonovce, Uzovskú Panicu, Drňu a Pavlovce. "Mnohé problémy s nimi
riešime priamo v obciach na komunitnej úrovni. Klientom pomáhame vypisovať žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru, učíme ich, ako vypĺňať tlačivá či písať životopis," priblížila prezidentka ASRPO,
ktorá podľa vlastných slov považuje práve prácu v teréne za veľmi dôležitú. "Nestačí len sedieť pri
zelenom stole, ale treba byť priamo medzi ľuďmi a vidieť ich problémy v ich prirodzenom rodinnom a
sociálnom prostredí," vysvetlila.
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií. "Zatiaľ posledná sa konala koncom novembra v Banskej Bystrici a jej cieľom bola odborná
diskusia na tému migrácia a jej zdravotné a sociálne aspekty, dodržiavanie ľudských práv a
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti človeka, ale aj nezamestnanosť, chudoba či zadlženosť jednotlivcov,
skupín i komunít ako fenomén súčasnej spoločnosti," načrtla Gállová.
Doplnila, že konferencie sa zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia zo SR a z ČR a jej výstupom bude
domáca i zahraničná publikácia. "Vydaná bude v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Budapešti, s
ktorou sme nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania," zakončila.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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47. Integračné centrum v R. Sobote pomohlo už stovkám ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/12/2016; Regióny; TASR]
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP
Rimavská Sobota 20. decembra (TASR) – Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z
Integračného centra sociálnej pomoci v Rimavskej Sobote, ktoré v minulom roku zriadila a prevádzkuje
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) SR. Ako TASR informovala jej prezidentka
Andrea Gállová, klientom radili pri širokom spektre rozličných sociálno-patologických javov a nežiaducich
sociálno-ekonomických stavov.
"V tomto regióne patrí medzi najčastejšie alkoholizmus, nadmerné fajčenie a v neposlednom rade
gamblerstvo. Stretávame sa s prípadmi, keď celá dávka sociálnej pomoci či dávka v hmotnej núdzi, ktorú
rodina dostane, poputuje do herných automatov," špecifikovala Gállová s tým, že nedostatok financií
potom môže byť spúšťačom ďalších problémov. "Napríklad, zanedbávanie školskej dochádzky, pretože
deti v takto postihnutých rodinách nemajú financie na cestovné do školy či stravu," dodala.
Dobrú spoluprácu má ASRPO podľa jej slov so starostami viacerých obcí v regióne, z ktorých
spomenula napríklad Hostice, Šimonovce, Uzovskú Panicu, Drňu a Pavlovce. "Mnohé problémy s nimi
riešime priamo v obciach na komunitnej úrovni. Klientom pomáhame vypisovať žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru, učíme ich, ako vypĺňať tlačivá či písať životopis," priblížila prezidentka ASRPO,
ktorá podľa vlastných slov považuje práve prácu v teréne za veľmi dôležitú. "Nestačí len sedieť pri
zelenom stole, ale treba byť priamo medzi ľuďmi a vidieť ich problémy v ich prirodzenom rodinnom a
sociálnom prostredí," vysvetlila.
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií. "Zatiaľ posledná sa konala koncom novembra v Banskej Bystrici a jej cieľom bola odborná
diskusia na tému migrácia a jej zdravotné a sociálne aspekty, dodržiavanie ľudských práv a
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti človeka, ale aj nezamestnanosť, chudoba či zadlženosť jednotlivcov,
skupín i komunít ako fenomén súčasnej spoločnosti," načrtla Gállová.
Doplnila, že konferencie sa zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia zo SR a z ČR a jej výstupom bude
domáca i zahraničná publikácia. "Vydaná bude v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Budapešti, s
ktorou sme nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania," zakončila.
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48. Novým riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti bude J. Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 21/12/2016; Ekonomika; TASR]

Ďurišin má 50 rokov, je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa
Bratislava 21. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)
bude Ján Ďurišin. Na čelo štátneho podniku, ktorý má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty, ho
vymenuje minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).
"Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači," uviedol šéf rezortu dopravy. Od
nového riaditeľa očakáva, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest. "A jeho
rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby," dodal Érsek.
Ďurišin má 50 rokov, je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. V doterajšej kariére zastával manažérske
pozície vo viacerých firmách. Naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných
výrobkov.
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49. Novým šéfom diaľničiarov je Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 22/12/2016; 245/2016; s.: 3; spravodajstvo; Redakcia]
Generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti sa stane Ján Ďurišin. Minister dopravy Árpád
Érsek očakáva, že Ďurišin zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest. "A jeho
rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby." Nový šéf diaľničnej
spoločnosti má 50 rokov, vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V doterajšej kariére zastával
manažérske pozície vo viacerých firmách. Naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním
ropy a ropných výrobkov.
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50. Minister Peter Plavčan s úspešnými športovcami z Ria
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 22/12/2016; 296/2016; s.: 21; PARALYMPIONIK; Redakcia]
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa 1. decembra stretol v Aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave s úspešnými slovenskými olympionikmi a paralympionikmi, ktorým chcel
poďakovať za úspešnú reprezentáciu v zahraničí. Ako uviedol vo svojom príhovore, slovenskí športovci,
ktorí štartovali v Riu, boli vďaka svojim výsledkom veľmi dôstojnými vyslancami Slovenska na
najvýznamnejšom svetovom športovom podujatí. Svojimi výsledkami zviditeľnili vo svete Slovensko a
slovenský šport ako málokto. "Najpamätnejší okamih z návštevy olympijského a paralympijského Ria,
ktorý sa mi hlboko vryl do pamäte, sa spája s vystúpením našich boccistov. So slzami v očiach som
sledoval výkon Samka Andrejčíka, ktorý na PH získal zlatú a striebornú medailu. To bol fakt silný
emočný zážitok. Na ten si budem veľmi dlho pamätať," povedal Plavčan na margo pamätných
slovenských vystúpení v Riu.
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51. Novým riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti bude J. Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 21/12/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]
Novým generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude Ján Ďurišin. Na čelo štátneho
podniku, ktorý má na starosti diaľnice a ...
Bratislava 21. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)
bude Ján Ďurišin. Na čelo štátneho podniku, ktorý má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty, ho
vymenuje minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).
"Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači," uviedol šéf rezortu dopravy. Od
nového riaditeľa očakáva, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest. "A jeho
rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby," dodal Érsek.

Ďurišin má 50 rokov, je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. V doterajšej kariére zastával manažérske
pozície vo viacerých firmách. Naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných
výrobkov.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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52. Štátna NDS má tento rok štvrtého šéfa, Valenta vymení Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/12/2016; Slovensko; Marek Poracký]
Minister dopravy vymenoval nového generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti. Stal sa ním
Ján Ďurišin.
Ilustračné foto.(Zdroj - SME - Ján Krošlák)
BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť má tento rok nového šéfa. Juraja Valenta, ktorý bol
generálnym riaditeľom spoločnosti od septembra, po troch mesiacoch vymení Ján Ďurišin. Vymenoval
ho minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd).
"Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového riaditeľa očakávam, že
zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú predovšetkým
efektívne v prospech úspešnej výstavby," povedal minister.
Ján Ďurišin nie je prekvapením na poste generálneho riaditeľa. Jeho meno na poste šéfa NDS sa
neformálne spomínalo minimálne dva mesiace. Ďurišin má 50 rokov, vyštudoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných
odvetví.
V NDS sa zrejme opäť zmení šéf, Érsek má na stole nové meno
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53. NDS povedie nový riaditeľ. Minister dopravy verí v zdynamizovanie výstavby
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 21/12/2016; Správy Z domova; TASR]
Novým generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti bude Ján Ďurišin. Na čelo štátneho
podniku, ktorý má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty, ho vymenuje minister dopravy Árpád Érsek
(Most-Híd).
Od nového riaditeľa minister očakáva, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest.
Autor - Martin Domok
"Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači," uviedol šéf rezortu dopravy.
Od nového riaditeľa očakáva, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest. "A jeho
rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby," dodal Érsek.
Ďurišin má 50 rokov, je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví.
V doterajšej kariére zastával manažérske pozície vo viacerých firmách. Naposledy riadil spoločnosť,
ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.
Autor - TASR
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54. Národnú diaľničnú spoločnosť povedie ekonóm Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/12/2016; Spravodajstvo; SITA]
Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS)
bude ekonóm Ján Ďurišin.
Ako ministerstvo dopravy v stredu informovalo, Ďurišin uspel vo výberovom konaní a na čelo NDS ho
vymenuje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd). Ďurišin bude v
tomto roku už štvrtým šéfom diaľničiarov. Na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta, ktorý bol poverený
vedením spoločnosti v septembri tohto roku do výberového konania.
"Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového riaditeľa očakávam, že
zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú predovšetkým
efektívne v prospech úspešnej výstavby," povedal minister Érsek.
"Ján Ďurišin je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý pôsobil vo viacerých spoločnostiach ako riaditeľ a
člen predstavenstva," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Ďurišin naposledy
riadil Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.
Uvedenú firmu založili spoločnosť Transpetrol, a. s. (podiel 86,55 %) a Správa štátnych hmotných rezerv
SR (13,45 %). Ďurišin vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
Bývalého generálneho riaditeľa NDS Milana Gajdoša (viedol spoločnosť od apríla 2012) v apríli odvolal
vtedajší minister dopravy Roman Brecely (Sieť). Za nového šéfa diaľničiarov Brecely vymenoval
nominanta Siete Róberta Auxta, toho zas v septembri odvolal súčasný minister dopravy Árpád Érsek a
vedením spoločnosti do výberového konania poveril Juraja Valenta.
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55. Novým šéfom Národnej diaľničnej je človek z Transpetrolu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 21/12/2016; eTREND/firmy; SITA]
Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude
ekonóm Ján Ďurišin. Uspel vo výberovom konaní a na čelo NDS ho vymenuje minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd).
Zdroj - SITA
J. Ďurišin bude v tomto roku už štvrtým šéfom diaľničiarov. Na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta,
ktorý bol poverený vedením spoločnosti v septembri tohto roku do výberového konania.
"Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového riaditeľa očakávam, že
zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú predovšetkým
efektívne v prospech úspešnej výstavby," povedal minister Á. Érsek.
"Ján Ďurišin je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý pôsobil vo viacerých spoločnostiach ako riaditeľ a
člen predstavenstva," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.
Naposledy riadil Spoločnosť pre skladovanie, ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.
Firmu založili spoločnosť Transpetrol (podiel 86,55 percent) a Správa štátnych hmotných rezerv SR
(13,45 percent). Nový šéf NDS vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Bývalého generálneho riaditeľa NDS Milana Gajdoša (viedol spoločnosť od apríla 2012) v apríli odvolal
vtedajší minister dopravy Roman Brecely (Sieť). Za nového šéfa diaľničiarov R. Brecely vymenoval
nominanta Siete Róberta Auxta, toho zas v septembri odvolal súčasný minister dopravy Árpád Érsek a
vedením spoločnosti do výberového konania poveril Juraja Valenta.
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56. Národná diaľničná spoločnosť má nového generálneho riaditeľa
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/12/2016; Ekonomika; SITA]

Ján Ďurišin na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta, ktorý bol poverený vedením spoločnosti v
septembri tohto roku do výberového konania.
Foto: facebook/Národná-diaľničná-spoločnosť
BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Novým generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) bude ekonóm Ján Ďurišin. Ako ministerstvo
dopravy v stredu informovalo, Ďurišin uspel vo výberovom konaní a na čelo NDS ho vymenuje minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek (Most-Híd). Ďurišin bude v tomto roku už štvrtým
šéfom diaľničiarov.
Na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta, ktorý bol poverený vedením spoločnosti v septembri tohto
roku do výberového konania. "Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu
predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového
riaditeľa očakávam, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia
budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby," povedal minister Érsek.
"Ján Ďurišin je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý pôsobil vo viacerých spoločnostiach ako riaditeľ a
člen predstavenstva," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Ďurišin naposledy
riadil Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.
Uvedenú firmu založili spoločnosť Transpetrol, a. s. (podiel 86,55 %) a Správa štátnych hmotných rezerv
SR (13,45 %).
Ďurišin vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Bývalého generálneho riaditeľa NDS Milana Gajdoša (viedol spoločnosť od apríla 2012) v
apríli odvolal vtedajší minister dopravy Roman Brecely (Sieť). Za nového šéfa diaľničiarov Brecely
vymenoval nominanta Siete Róberta Auxta, toho zas v septembri odvolal súčasný minister dopravy
Árpád Érsek a vedením spoločnosti do výberového konania poveril Juraja Valenta.
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57. Národnú diaľničnú spoločnosť povedie Ján Ďurišin
[Téma: Ekonomická univerzita; financeportal.eu; 21/12/2016; Zo sveta; WebNoviny.sk, SITA]
Na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta, ktorý bol poverený vedením spoločnosti v septembri tohto
roku do výberového konania.
BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) – Novým generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) bude ekonóm Ján Ďurišin. Ako ministerstvo
dopravy v stredu informovalo, Ďurišin uspel vo výberovom konaní a na čelo NDS ho vymenuje minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek(Most-Híd). Ďurišin bude v tomto roku už štvrtým
šéfom diaľničiarov.
Na čele spoločnosti vymení Juraja Valenta, ktorý bol poverený vedením spoločnosti v septembri tohto
roku do výberového konania. "Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu
predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového
riaditeľa očakávam, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia
budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby," povedal minister Érsek.
"Ján Ďurišin je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý pôsobil vo viacerých spoločnostiach ako riaditeľ a
člen predstavenstva," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Ďurišin naposledy
riadil Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.
Uvedenú firmu založili spoločnosť Transpetrol, a. s. (podiel 86,55 %) a Správa štátnych hmotných rezerv
SR (13,45 %).
Ďurišin vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Bývalého generálneho riaditeľa NDS Milana Gajdoša (viedol spoločnosť od apríla 2012) v
apríli odvolal vtedajší minister dopravy Roman Brecely (Sieť). Za nového šéfa diaľničiarov Brecely
vymenoval nominanta Siete Róberta Auxta, toho zas v septembri odvolal súčasný minister dopravy
Árpád Érsek a vedením spoločnosti do výberového konania poveril Juraja Valenta.
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58. Škodlivé uplatňovanie dvojakého metra
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 21/12/2016; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

Na území Sýrie i Iraku prebiehajú nové silné boje s Islamským štátom (ďalej len IŠ). Mediálno-politický
hlavný prúd o téme informuje skreslene, lebo nie je ochotný priznať vplyv USA na vzniku a pretrvávaní
fenoménu IŠ. Ide totiž o jeden z veľkých problémov blízkovýchodnej politiky Washingtonu (a jeho
spojencov), ktorý vychádza z nerealistického, pritom zištného pohľadu na región. Pripomenieme, hlavný
dokument waleského summitu NATO v septembri 2014 obviňoval z rozšírenia aktivít vtedy ešte
Islamského štátu Iraku a Levanty obviňovaný Baššára al-Asada.
V kampani pred prezidentskými voľbami v USA D. Trump kritizoval administratívu prezidenta B. Obamu
a jeho predchodcu G. Busha ml. za to, že svojou politikou v Iraku prispeli k vytvoreniu IŠ. Podobné
názory prezentovali už predtým viacerí odborníci z bezpečnostných kruhov v USA (nehovoriac o tých zo
zahraničia). Nakoniec s týmto pohľadom začali súhlasiť aj osoby z okolia B. Obamu. Dokonca on sám
pripustil, že k vzniku IŠ napomohli aj nedostatky v politike Washingtonu.
Fanatický a v medzinárodných vzťahoch (diplomacii) neskúsený IŠ dokáže šikovne ťaží z toho, že aktéri
bojujúci v sýrskej kríze majú rozdielne záujmy i názory a postupujú v boji proti nemu nekoordinovane.
Problémy boja s IŠ vystupujú v dvoch smeroch.
Prvým je rigídnosť a kŕčovitosť politiky USA, ktoré pri priam zúfalom úsilí o zachovanie svojej hegemónie
na Blízkom východe "nevidia" zmeny, ku ktorým došlo, a potrebu reagovať na ne. Evidentné to je vo
vzťahu k ruským návrhom na riešenie situácie v Sýrii, ale aj v boji s IŠ.
Zdá sa, že dosluhujúca administratíva B. Obamu nie je ochotná zmeniť postoj k požiadavke na
odstúpenie B. al-Asada a jeho vlády, hoci nemá predstavu o tom, aké pomery by v takom prípade
vznikli. Hrozí však len nový a horší líbyjský scenár – nebezpečnejší tým, že so Sýriou susedia Turecko
(člen NATO) a Izrael (hlavný spojenec USA na Blízkom východe), ale pri úpadku (rozpade) štátu sa
môže vyostriť aj riešenie kurdskej otázky.
Druhým smerom je nejednotnosť názorov a postupu aj v samotnom prowashingtonskom tábore. Okrem
Turecka, ktoré v posledných mesiacoch viackrát spôsobilo starosti USA, je to aj Izrael. Ten by chcel
situáciu využiť na oslabenie sýrskeho režimu, ktorý je jeho dlhoročným protivníkom (nezabudnime na
okupáciu Golanských výšin od roku 1967), ale možno ešte viac sýrskeho spojenca – Iránu. Proti Iránu
však vystupuje aj Saudská Arábia, ktorá tiež vyvolala už niekoľkokrát hlavybôľ USA. V určitých kruhoch
Saudov podozrievajú z toho, že niektoré sily spomedzi nich tajne podporujú IŠ, ktorý je sunnitskou
organizáciou. Doterajší spôsob vedenia boja s IŠ teda nielen znižuje prestíž USA na Blízkom východe,
ale prináša spory aj do tábora ich spojencov.
Najväčšiu pozornosť pútali v posledných týždňoch boje s IŠ okolo Mosulu – tretieho (podľa niektorých
zdrojov druhého) najväčšieho irackého mesta, ktoré dobyli militanti v júni 2014. Iracká vláda sa už od
januára 2015 s využitím podpory medzinárodnej koalície vedenej USA a kurdskými silami Pešmerga
usiluje mesto získať späť. V marci tohto roku sa začal útok na Mosul, ktorý uskutočňuje najväčšie
zoskupenie irackých vojsk, sformované od invázie USA a "koalície ochotných" v roku 2003. Iracký
premiér H. al-Abadí po tom, ako sa tieto sily priblížili k mestu, oznámil 16. októbra 2016 začiatok bitky o
Mosul. Uplynuli však už dva mesiace, Mosul ešte nepadol a počty obetí na strane vládnych vojsk,
islamistov i civilného obyvateľstva rastú. V médiách hlavného prúdu sa to uvádza opatrne, na rozdiel od
hysterického rozmazávania situácie v Aleppe oslobodenom sýrskymi vládnymi vojskami za ruskej
vojenskej podpory.
Druhým mestom, na ktoré sa upriamil záujem medzinárodnej (západnej) koalície, je Rakka v Sýrii –
"hlavné mesto" IŠ. V novembri sa začala operácia na jej oslobodenie – Hnev Eufratu. Tento ďalší
prelomový krok koalície v boji s IŠ má za úlohu aj odrezať jeho bojovníkov od Mosulu. Hlavnou zložkou
síl útočiacich na Rakku sú kurdské milície (Tureckom považované za teroristickú organizáciu), ktoré
podporuje letectvo Spojených štátov. Na rozdiel od irackého Mosulu do akcie nie zapojená vláda v
Damasku.
Tretím ohniskom bojov sa neočakávane znovu stala Palmýra, ktorú sýrske vládne sily oslobodili v marci
tohto roku, ale 12. decembra po útoku IŠ nad ňou stratili kontrolu. Útok bol prekvapujúco silný, pričom
bojovníci boli veľmi dobre vyzbrojení. Zvrat má viacero príčin. Ide nepochybne o nedostatky v činnosti
sýrskych vojsk, ale islamistom nahralo zmiernenie aktivít v bojoch o Rakku a Mosul, čo im umožnilo
vrhnúť do tohto priestoru nové sily.
Žiadna vojna a tobôž takáto neprehľadná, neprebieha priamočiaro a bez zvratov. Sýrsky problém však
zneisťuje širší región a má už aj globálne dôsledky. Dôležitá je preto skutočnosť, na ktorú v súvislosti so
situáciou okolo Palmýry, ale aj ďalších bojov s IŠ, poukázal ruský prezident V. Putin. Ide o výsledok
toho, že sa nekoordinuje činnosť medzi medzinárodnou (západnou) koalíciou, sýrskou vládou a
Ruskom. Postup v boji proti teroristom neoslabuje nič viac, ako ich rozdeľovanie na dobrých a zlých a na
tomto základe uplatňovanie dvojakého metra.

Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 43 – 44/2016
-END
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59. Konkurz na riaditeľa Národnej diaľničnej dopadol, ako sa čakalo – zvíťazil
človek z Transpetrolu
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 21/12/2016; Ekonomika Slovensko; Daniela Krajanová]
Ján Ďurišin bude tento rok už štvrtým šéfom Národnej diaľničnej.
Minister dopravy Árpád Érsek vymenuje nového šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti. Foto – TASR
Kľúčovej štátnej firme bude šéfovať Ján Ďurišin. Manažér so skúsenosťami z biznisu s ropou zvíťazil vo
výberovom konaní na post šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti.
Bude mať tak pod palcom investície do diaľnic ročne v takej výške, ako ročne investuje Jaguar Land
Rover do stavby nového závodu pri Nitre.
"Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači," povedal minister dopravy Árpád
Érsek.
Minister od Ďurišina očakáva zdynamizovanie výstavby a prípravy diaľnic a rýchlostných ciest a že "jeho
rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby".
Ďurišinovo víťazstvo nie je úplným prekvapením. Toto meno sa ako víťazné spomínalo ešte predtým,
ako vôbec ministerstvo dopravy vypísalo konkurz.
Ministerstvo dopravy píše, že Ďurišin vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu
ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, a naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním
ropy a ropných výrobkov.
Obchodný register jeho meno spomína v orgánoch firmy Spoločnosť pre skladovanie a aj ako bývalého
člena predstavenstva štátneho Transpetrolu.
Iba dvaja chceli manažovať diaľnice
Celkovo sa štátu do konkurzu prihlásili iba dva uchádzači.
"V čase, keď Slováci podľa rôznych prieskumov neveria v transparentnosť vo verejnej a štátnej správe,
nie je daný výsledok prekvapujúci. (...) Manažéri často neveria, že sa im podarí uspieť vo verejnom
konkurze bez známostí a konexií," okomentoval výberové konanie Branislav Jančuška z personálnej
agentúry McRoy Jobliner.
Podmienky, ktoré štát kládol na kandidátov, boli podľa Jančušku splniteľné.
"Obrat nad 10 miliónov eur majú alebo mali na Slovensku tisíce firiem. Rovnako tisíce firiem majú alebo
mali viac ako 100 zamestnancov. Kvalifikačné kritériá – vrátane morálnej bezúhonnosti, orientovania sa
v Obchodnom zákonníku, vo verejnom obstarávaní – by teda teoreticky mali spĺňať stovky ľudí. Z tohto
pohľadu záujem dostatočný nie je," vyjadril sa Jančuška ku konkurzu, ktorý ministerstvo dopravy
oznámilo v Hospodárskych novinách, a kandidátom dalo na prihlásenie desať dní.
"Z pohľadu na reakcie na pracovné ponuky v top manažmente, ktoré zamestnávatelia inzerujú na portáli
Profesia.sk, vyplýva, že na tieto funkcie reagujú uchádzači nadpriemerne. Ak by sme to porovnali s
priemernými číslami, kde na jednu ponuku reaguje zhruba 13 uchádzačov, reakcie ponúk vo vrcholovom
manažmente sa nachádzajú na úrovni 18 uchádzačov na ponuku," povedala Ivana Molnárová, výkonná
riaditeľka spoločnosti Profesia.
Pomohol by verejný výber?
Šéf Transparency International Gabriel Šípoš si myslí, že ak chcel štát prilákať čo najviac kvalitných

kandidátov, mohol vydať inzerát aj v zahraničnej tlači, ako je The Economist či Financial Times, a mohol
nechať aj dlhší časový priestor než 10 dní na prihlásenie sa do konkurzu.
Podľa Šípoša by pomohol aj verejný výber – napríklad že by tí dvaja kandidáti ukázali svoje predstavy o
riadení NDS verejne pred poslancami a médiami. Šípoš uznáva, že ani takýto postup nemusí byť
perfektný, ale "znížilo by to šancu straníckym a nekompetentným ľuďom".
Ďurišin nahradí na poste riaditeľa Juraja Valenta, ktorý bol do funkcie menovaný ako dočasný šéf po
tom, ako ministerstvo dopravy prevzal vládny Most-Híd. Predtým sedel na stoličke šéfa NDS Róbert Auxt
ako nominant Siete. Ten zasa nahradil v úrade Milana Gajdoša, ktorý firme šéfoval z poverenia druhej
vlády Roberta Fica.
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60. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 20/12/2016; 50/2016,51/2016; s.: 5; NAŠINCI V
CUDZINE; JANA NÉMETHOVÁ]
NA POLNOČNEJ OMŠI všetci spievajú koledy v maltčine. Príbeh narodenia Ježiška ale vždy číta 10ročný chlapec – pre jeho rodinu je to veľká česť. Aj taká je Malta, ktorá sa stala druhým domovom
Levičanky Evy Tóth a jej manžela.
Malá ostrovná krajina
Eva Tóth vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. S manželom Szabolcsom sa spoznala, keď
bývala v Budapešti: "On vtedy žil v Líbyi a kvôli práci veľa cestoval medzi Afrikou a Maltou. Po pár
mesiacoch sme si povedali, že vzťah na diaľku nie je to pravé orechové. Rozhodnutie padlo na Maltu."
Prečo práve tento ostrovný štát? "Má klady, ktorým sa nedalo odolať: je to európska krajina, žiadne
mrazy, celý rok príjemné počasie, more a navyše rozprávajú po anglicky, angličtina je jedným z
oficiálnych jazykov. A tak som sa na Malte ocitla presne 22. augusta 2014."
Podľa vyštudovanej ekonómky sa znalosť financií dá zužitkovať všade. "Na Malte je veľmi veľa
zahraničných firiem, ktoré sem prichádzajú kvôli priaznivým daniam. Pracujem vo švédskej firme, ktorá
na Malte zamestnáva vyše 800 ľudí," približuje. Keď má ale voľný čas, venuje sa projektu Čo dokáže
mama a tiež jeho maltskej skupine What A Mum Can Do In Malta, ktorú vedie na sociálnej sieti.
"Ak nám ešte ostane čas, tak cez víkendy niekedy odletíme na výlet mimo ostrova. Veľmi radi cestujeme
a spoznávame kultúry rôznych krajín," hovorí Eva Tóth.
Jedným z dôvodov je, že Malta je pomerne malou ostrovnou krajinou. "Keď som sem pred dvomi rokmi
prišla, tak sme za pár mesiacov prešli celú Maltu. Samotný Malťania nám hovorili, že sme boli na
miestach, ktoré oni za celý život nenavštívili," približuje s úsmevom.
Polámete si jazyk
Pred pár týždňami sa s manželom Szabim začali učiť po maltsky. "Je to taká zmes arabčiny, taliančiny a
angličtiny. Ak sa ocitnete v skupine, kde sú aspoň dvaja Malťania, tak si môžete byť istý, že po pár
minútach prepnú do maltčiny."
Maltčina je podľa Evy zatiaľ najťažší jazyk, aký sa kedy učila. Ako príklad uvádza základné frázy, ktoré
sú vskutku krkolomné: "Il-wara nofsinhar it-tajjeb, čo znamená dobré popoludnie, alebo Jisimni Eva –
volám sa Eva, Jien minn Slovakia – pochádzam zo Slovenska, Il-Milied it-Tajjeb – šťastné Vianoce."
Malťania tiež radi cestujú, hlavne mladá generácia. "Avšak vždy sa medzi nimi nájdu takí, ktorí nikdy
ostrov ešte neopustili," hovorí zo skúseností. Sú veľmi priateľskí a sociálni. Udržujú veľmi blízke vzťahy v
rámci rodiny, ale aj s priateľmi. Na viacchodových obedoch či večeriach vedia spolu stráviť aj niekoľko
hodín. Patria síce medzi najobéznejšie národy sveta, avšak mladí ľudia si tu už začali uvedomovať
dôležitosť zdravého životného štýlu a typické mastné pastizzi často vymenia na šalát. Skoro každý
mladý Malťan chodí do posilňovne či fitness centra.
Na úrovni Afriky
Ostrovná krajina leží južne od Sicílie a východne od Tuniska. Pozitívom života na Mlate je podľa rodáčky
z Levíc jednoznačne počasie: "S manželom nemáme radi zimu, takže 10 až 15 stupňov v zime je pre
nás ideálne. Život je tu oveľa pokojnejší a nie je tu zákonmi až tak ohraničené, čo človek môže a
nemôže robiť. V podstate si tu každý robí, čo chce."

Podľa jej slov policajti nestriehnu za každým rohom. "Na druhej strane, keď človek potrebuje niečo
vybaviť na úradoch, tak je to chaos, lebo na každom úrade vám povedia niečo iné. Tiež sa sem tam
stretneme s diskrimináciou na úradoch či v bankách len kvôli tomu, že nie sme Malťania," opisuje
praktickú stránku života. Ako hovorí, na začiatku to bol pre ňu celkom kultúrny šok: "Človek by od štátu,
ktorý je v Európskej únii, očakával európske štandardy. Napriek tomu ich tu nikde nenájdete. Je to ako
keby ste žili v štáte so severo-africkou kultúrou."
Škriatkovia aj anjeli
Malťania oslavujú Vianoce a vítanie nového roka s veľkou parádou a extravaganciou. "Nielen kvôli tomu,
že je to najšťastnejší kresťanský sviatok, ale hlavne preto, že spája rodinu, priateľov či kolegov," hovorí.
Záver roka na Malte je o nakupovaní, zábavách, pití vína a jedení. Konajú sa vianočné koncerty, ,
pantomímy, živé betlehemy a rôzne vianočné prestavenia, ktoré by bolo škoda prepásť.
Na vyzdobení domácností si miestni potrpia: "Nechýba pozlátko, trblietky, živý či umelý vianočný
stromček, svetielka na každom okne, hviezdy, škriatkovia, anjeli a, samozrejme, figuríny Santa Clausa,
teda Otca Vianoc ako ho volajú Malťania."
Čo v žiadnej domácnosti nemôže chýbať, sú jasličky. "Často nejde len o jasličky, ale o celý betlehem s
"pasturi" soškami kráľov, pastierov či zvierat." V rôznych mestách majú výstavy jasličiek, ktoré
vlastnoručne vyrobili Malťania. Dokonca tam existuje skupina ľudí Priatelia jasličiek, ktorí udržujú ich
tradíciu. Jasličky nájdete aj vo výzdobe väčších kruhových objazdov. Ulice, križovatky a mestá sú
rozžiarené pompéznou svetelnou výzdobou rôznych farieb a tvarov nazývané "festuni".
"Malta je silno katolícka krajina a najdôležitejšou časťou Štedrého večera je polnočná omša, kde sa
spievajú tradičné koledy v maltčine. Všetci si dávajú veľmi záležať na výzore, a tak sa väčšinou
vyobliekajú do nových šiat. Zaujímavosťou tejto omše je, že príbeh narodenia Ježiška "priedka tat-tifel"
číta vždy 10- ročný chlapec. Pre jeho rodinu je to veľká česť."
Vianočné hodovanie
Počas obdobia, ktoré Levičanka strávila na Malte, spoznala aj typické kulinárske špeciality. Ako príklad
uvádza maltský medový kruh plnený melasou "Qag?aq tal-G?asel", ktorý bol pôvodne vianočnou
pochúťkou, no dnes sa už dá kúpiť počas celého roka.
"Vianočné menu je grandiózne, s množstvom jedál, ktoré rodina nedokáže na jedno posedenie zjesť.
Štedré menu odzrkadľuje anglické a talianske vplyvy, pozostáva z niekoľkých chodov a večera trvá
naozaj veľmi dlho. Jedným z prvých chodov je "timpana", čo sú zapečené bolonské makaróny alebo
penne. Je to taký cestovinový koláč, za ktorým nasleduje ďalších päť chodov," opisuje štedrovečerné
menu.
Väčšina rodín podáva ako hlavný chod moriaka so zemiakmi a zeleninou, ako dezert majú vianočnú
štólu "Christmas log" alebo koláče, ako je napríklad Pannettone či rôzne Mince Pie. Ako ale prízvukuje,
netreba zabudnúť na ich Vianoce v šálke "imbuljuta tal-qastan", horúci gaštanovokakaový nápoj s
príchuťou škorice, klinčekov a mandariniek, ktorý podávajú po polnočnej omši a na Nový rok.
Organizácia Vianoc sa podľa jej slov líši od slovenských tradícií – vianočnú večeru majú 25. decembra.
Deň predtým mladí väčšinou trávia s priateľmi a večer sa idú zabávať. Darčeky si rozdávajú večer 24.
alebo skoro ráno 25. decembra.
Kapra by nezohnali
Mladí manželia sa snažia aj v ďalekej cudzine udržať si tradície svojho domova. Rovnako to platí aj o
tradičných jedlách: "Szabolcs nedá dopustiť na prívarky, tie však na Malte vôbec nepoznajú. V mojej
mrazničke vždy nájdete bryndzu, korbáčiky, tlačenku, tradičné klobásky či slaninku, ktorými sa zásobím,
keď prídeme na Slovensko."
Keďže sú s manželom zatiaľ len dvaja, tak na Vianoce chodia vždy na Slovensko, aby mohli tráviť čas s
rodinou. "V podstate naše Vianoce vyzerajú ako taký road trip, keď si čas musíme rozdeliť medzi moju
slovenskú časť rodiny v Leviciach a Szabiho časť rodiny, ktorá žije na juhu Maďarska v Nagykanizsa.
Ale cestovanie stojí za to, lebo jednou nevýhodou života v zahraničí je, že vám rodina neskutočne
chýba. Aspoň cez sviatky sa snažíme byť s nimi. A okrem toho by sme na Malte nedokázali kúpiť kapra
na vianočnú večeru," dopĺňa s úsmevom.
JANA NÉMETHOVÁ

---SLOVÁCI NA MALTE
Pôvodom Levičanka Eva Tóth je na Malte v kontakte so Slovenkami, ktoré tam taktiež bývajú. "Godwin
E. Bencini je náš honorárny konzul na Malte a v spolupráci s organizáciou Česi a Slováci na Malte
každoročne organizuje rôzne podujatia pre Slovákov a Čechov. Aj tento rok zorganizoval pre nás
vianočnú večeru, na ktorej sme sa so Szabim zúčastnili po prvýkrát. Bolo to veľmi milé stretnutie, kde
sme spoznali veľa našincov, ktorí tu pracujú už dlhé roky. Máme tu dokonca aj slovenských lekárov či
učiteľky," približuje kontakty na Malte.
O týchto podujatiach sa Eva dozvedela od slovenskej mamičky zo skupiny What A Mum Can Do, ktorú
Eva vytvorila na sociálnej sieti. "Podobne ako aj v slovenskej Čo Dokáže Mama, tak aj na Malte
pomáhame mamičkám pretvoriť ich záľubu na malé podnikanie," približuje ojedinelý a dnes už rozšírený
projekt. Viaceré mamičky mali tento rok prvýkrát možnosť ukázať, čo dokážu a predávať vlastné výrobky
nielen cez sociálnu sieť, ale aj na vianočnom trhu, ktorý bol v medzinárodnej škole QSI, kde je zhodou
okolnosti zástupkyňou Slovenka. "Bol to veľmi pekný trh s množstvom programov pre deti, dokonca
prišiel aj Mikuláš – Santa Claus. Budúci rok plánujeme robiť viac podujatí pre mamičky, kde môžu
ukázať svoje vlastné výrobky, či sa naučiť niečo nové. Verím, že sa projekt rozrastie podobne ako na
Slovensku," doplnila.
(JN)
---Horúci gaštanovo-kakaový nápoj "imbuljuta tal-qastan"
Potrebujeme:
400 g očistených gaštanov, 80 g horkej čokolády, 80 g kakaového prášku, pomarančová kôra, 2
mandarinkové kôry, 4 polievkové lyžice hnedého cukru, 2 polievkové lyžice mletej škorice, kukuričný
škrob na zahustenie (podľa potreby), 1,5 polievkovej lyžice miešaného korenia (muškátový oriešok,
klinčeky, atď.)
Postup:
Očistené gaštany namočte do studenej vody a nechajte odstáť. Po dvoch hodinách gaštany aj s vodou
dajte do hrnca a varte, kým trošku nezmäknú. Nevarte ich príliš dlho, chceme, aby boli pekne v celosti.
Pridajte zvyšok ingrediencií a varte, kým sa všetko nerozpustí a nevznikne hustý nápoj. Ak sa vám zdá
príliš riedky, môžete pridať kukuričný škrob na zahustenie. Vylejte do obľúbených šálok.
---FOTO:
Levičanka so svojím manželom.
V hlavnom meste Malty – vo Vallette.
Maltský Otec Vianoc. FOTO: Archív (ET)
FOTO: 196flavors
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61. Robme to, na čo sme boli vymyslení
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 22/12/2016; 245/2016; s.: 25; HN FOKUS; Ján Karásek]
Zamestnanci nie sú výkonné stroje bez emócií, tvrdí šéfka spoločnosti Happy Company Lýdia Sirotová.
Keď so svojou spoločnosťou začínala, vyvolávala pobavené úsmevy. Zamestnávateľov musela
presviedčať o tom, že nepredáva vodnú paru. Situácia sa už otočila, majitelia firiem si čoraz viac
uvedomujú, že spokojný pracovník je devíza.
Ján Karásek

Vy by ste si asi nemohli dovoliť povedať, že prácu nemáte rada.
Svoju prácu mám rada, ale tiež nie som v stave nadšenia či flow sto percent času. Hoci som si prácu
vytvorila podľa seba tak, aby ma bavila, mám množstvo takých úloh, cez ktoré sa jednoducho musím
prehrýzť. Ľudia mi hovoria, že som stále usmiata. Nie som. Permanentne šťastný dokáže byť len blázon
alebo duchovný majster. A ani ja nemám patent na šťastie dvadsaťštyri hodín denne. Aspoň zatiaľ nie.
Kedy ste v práci nešťastná?
Keď z nej nedostávam niečo, čo je pre mňa dôležité: robiť niečo zmysluplné, možnosť niečo sa naučiť,
mať z nej radosť a zábavu, prípadne sa stretnúť s ľuďmi, ktorí mi skutočne sedia. Toto sú pre mňa
kľúčové veci.
Ako vysvetľujete svojim klientom, že sa im oplatí zaoberať sa spokojnosťou v práci?
Vychádzame z toho najjednoduchšieho. Že zamestnanci najlepšie pracujú vtedy, keď sa im robiť chce.
Je to s nimi ako s malými deťmi. Kedy sa chce im? Keď ich to baví a keď im to ide. Druhá vec je, že tú
aktivitu vykonávajú s niekým, s kým im je dobre.
Čo teda ponúkate?
Keď prídu klienti s touto otázkou, našou odpoveďou je nič. Navrhujeme im však, aby sme sa
porozprávali, ako funguje ich firma. Aká je v nej atmosféra, ako sa v nej ľudia cítia. A ako chcú, aby sa v
nej ľudia cítili, aby sa im robilo čo najlepšie.
Dá sa taký vágny pojem ako šťastie v práci verifikovať?
Jednou otázkou je, čo firmy pre ľudí robia, a druhou, čo si ľudia myslia, že dostávajú, či a akú to má pre
nich hodnotu. S tým veľmi súvisí firemná kultúra. Tá je zdravá vtedy, keď ľudia majú možnosť vykonávať
prácu, ktorá im sedí, v prostredí, v ktorom sa cítia dobre. Ľudia sú v práci šťastnejší a aj výkonnejší, keď
si s firmou "sadnú" - tzv. culture fit. A môžu sa správať prirodzene a byť sami sebou už v rámci
pracovného času. Lebo firemná kultúra je to, čo zamestnanci robia, keď sa nikto nepozerá.
Stále však nehovoríme o konkrétnych výsledkoch.
Realizujeme prieskumy o tom, čo si ľudia o svojej práci myslia a ako sa v nej cítia teda kľúčové
parametre šťastia, ktorých výsledkom je index firemného šťastia. K nim patria: kompetentné konanie,
prostredie, ocenenie, spolupatričnosť a sebarealizácia. Pocit šťastia je na Slovensku silne spojený s
rodinnými a priateľskými vzťahmi. Najslabším parametrom šťastia v práci je u nás ocenenie. Nie
finančné, ale ľudské, to znamená, že si šéf všimne snahu zamestnanca a dá mu to najavo. Môže ho
oceniť slovne pred nastúpenou jednotkou, vyvesiť jeho obrázok na nástenku zamestnancov mesiaca
alebo, čo podľa prieskumu McKinsey je najväčšie nefinančné ocenenie, je zamestnanec pozvaný na
obed so šéfom. Silnejšie ocenenie, ktoré zvyšuje pocit šťastia a vnútornej motivácie ľudí, je častejšie v
menších firmách, rodinných či vedených ženami.
Nefunguje to však v našich končinách tak, že keby každému zdvojnásobili príjem, boli by všetci happy?
Neboli. Hoci prieskumy ukazujú, že zmeny v príjme smerom hore aj dole majú vplyv na emočný stav
ľudí. Zároveň však ukazujú, že najšťastnejší sme vtedy, keď máme o niečo viac, ako si myslíme, že
potrebujeme. Pri zväčšujúcom sa objeme peňazí sa už pocit šťastia nezvyšuje a ani sa neznižujú
negatívne emócie. Slovo šťastie sa na Slovenku dosť sprofanovalo. Radosť z kúpy auta či zvýšenia
platu sa rýchlo pocitovo vypoužíva. Na rozdiel od skutočného naplnenia v tom, že robíme niečo
zmysluplné.
Čo od vás firmy očakávajú?
Každá má inú stratégiu a priority. Čoraz častejšie sa však dostávame od jednorazových ponúk v štýle
"príďte k nám urobiť prednášku, nech sú ľudia v práci napríklad tvorivejší" k dlhodobým celostným
projektom, kde sa venujeme rozvoju fyzickej, emočnej, mentálnej i spirituálnej, teda hodnotovej stránky.
Vnímam posun od soft skills vo firemnom rozvoji smerom k sebapoznávaniu ľudí. Ľudia si predsa
potrebujú do práce priniesť nielen ruky a rozum, ale aj srdce. Urobiť z človeka výkonný stroj, ktorý sa v
čase práce nenechá rušiť emóciami, je nemožné. Naopak, ak chce byť človek šťastný v živote, nemôže
z toho vystrihnúť tých deväť hodín, ktoré strávi v práci.
Zamestnávateľ a jeho zamestnanec majú pravdepodobne odlišné predstavy o pohode.
Zamestnávatelia túto problematiku až donedávna vôbec neriešili. Aké šťastie v práci? Zamestnanci

môžu byť radi, že majú prácu. Šťastní môžu byť na dovolenke alebo na Vianoce a komu sa nepáči,
dovidenia, za dverami čakajú ďalší. Ale po odchode nespokojných zamestnancov treba hľadať nových a
tých zaškoliť. Nezriedka s pracovníkom odchádzajú aj klienti. Skrytých nákladov je tam veľa. Počúvať
ľudí sa teda oplatí aj z finančného hľadiska. A tí sa ozývajú čoraz viac.
Vy ste založili firmu Happy Company v roku 2008. Sadli ste si a čakali?
Ja som sa do firiem pozývala tak trochu sama. Bolo to otužovanie psychiky, pretože reakcie spočívali od
zdvihnutého obočia po pobavený úsmev. Cítila som sa, akoby som ľuďom predávala vodnú paru. Ale
zhruba od roku 2012 vnímam, že si ľudia začínajú uvedomovať dôležitosť harmónie v práci i v živote, či
už sedia na stoličke šéfa alebo zamestnanca.
Vo World Happiness Report, ktorý necháva vypracúvať OSN, momentálne figurujeme na 47. priečke.
Dobré alebo zlé číslo?
Tak sme v prvej polovici, nie? Teda patríme ku krajinám s ľahko nadpriemerne hodnoteným šťastím. My
sme mierne sťažujúci sa národ, ale nerada by som zovšeobecňovala. To je slovenská téma - dokázať sa
navzájom pochváliť a tiež cítiť vďačnosť, uvedomovať si, čo všetko máme. Keď len sledujeme, čo všetko
nemáme, pocit nespokojnosti narastá. Niekto povedal, že šťastie nie je mať, čo chceme, ale ceniť si to,
čo máme.
Nájdu sa však zamestnávatelia, ktorí s uznaním nešetria. Nie je výsledok kontraproduktívny?
Ocenenie nefunguje a je kontraproduktívne, keď je umelé, keď mu neverí ten, kto oceňuje, a ten, kto by
mal uznanie prijať, to vycíti. Niektorí manažéri tvrdia, že nechvália, aby uznanie nedelvavovali. Prípadne
som počula vyjadrenie "keď nekritizujem, akoby som chválil". Čím menej je do ocenenia investovaných
peňazí, tým viac by v ňom malo byť človečiny. Treba však byť autentický a brať do úvahy, koho vlastne
oceniť.
Britskí vedci rovnicu šťastia najnovšie rozšírili o ďalšiu premennú. Tou je spravodlivé odmeňovanie. Inak
vzniká pocit krivdy alebo viny.
Pocit krivdy sa pomerne ťažko ventiluje. S týmto sa stretávam vo firmách často. Jeden zamestnanec
stihne tú istú prácu za tri dni, kým druhý za päť, pritom obaja dostávajú ten istý plat. Nie vždy to ľudia
vedia vykomunikovať - že ten dáva viac, že pracuje rýchlejšie ako kolega. I to je jeden zo spúšťačov
odchodu kvalitných ľudí, ktorí cítia pocit nespravodlivosti.
Údajne každý tím tvorí dvadsať percent ťahúňov a osemdesiat percent sa iba vezie. Je to pravda?
Podľa štúdie spoločnosti Gallup, realizovanej v takmer 150 krajinách sveta, je v priemere 20 percent ľudí
v práci šťastných a chce sa im pracovať, 60 percent je nespokojných. Je to taký vlažný postoj do výšky
platu. A ešte je tu 20 % zamestnancov, ktorí sú aktívne neangažovaní, teda svoju energiu použijú proti
organizácii. Napríklad po práci utrúsia poznámku o firme alebo neprinesú zmienku o nejakej príležitosti,
neodovzdajú informáciu z porady a podobne.
Čo ich motivuje?
Rýchlo prijali prácu, lebo museli. Možno ich ťaží hypotéka alebo mali iné očakávania. Títo ľudia odídu,
ale skôr ako sa tak stane, vedia veľa napáchať. Dokážu dať gól, ale do vlastnej bránky. Patria k nim aj
ľudia, s ktorými sa ťažko žije. Traviči studní. Tí by mali odísť ak nie z vlastnej vôle, tak z vôle organizácie
medzi prvými.
Koho si nechať?
Ideálom sú ľudia, ktorí sú hodnotovo v súlade s firmou, majú na danú prácu prirodzené predpoklady a
chce sa im pracovať. Ťažné kone, hovoríme im aj vlajkonosiči.
Vedeli by ste vymenovať základné typy na pracovisku?
Existujú tri. Pri prvom je práca prostriedkom na zarábanie peňazí. Má transakčnú podobu - robím do
výšky svojho platu do konca pracovného času. Do vyššej úrovne zaraďujeme ambície. Vtedy mi práca
prináša niečo, čo je pre mňa dôležité. Pre niekoho je to prestíž, pre iného funkciu, moc, známosti. Tam
už to nie je o fyzických potrebách. Najvyššou úrovňou je zmysluplnosť.
Dá sa nájsť zmysel v každom povolaní?
Istá upratovačka z NASA vyhlásila, že ona neumýva záchody, ale pripravuje prostredie pre vesmírne

technológie. V nemocnici môže vďaka zodpovednej práci upratovačky klesať počet sekundárnych
infekcií. Naopak, môže v nej pracovať neurochirurg, ktorého primárne poháňajú len vlastné ambície či
vysoký príjem.
Čo by ľudia mali v práci o sebe vedieť?
Najdôležitejšie je poznať samého seba. V čom sme dobrí, čo nám prirodzene ide, čo by sme robili aj
zadarmo a čo iní považujú za hodnotné. Žijeme však stále v akomsi koľajnicovom systéme. V škôlke
sme všetci hraví, tvoriví, spievajúci. No na základnej škole už málokto je vo svojich prirodzených
dispozíciách podporovaný, ak nejde o výnimočný talent. Aj do práce nastupujeme tam, kde je práve
voľné miesto. Nechávame sa natlačiť do nejakej hotovej formy, ale tak by to nemalo fungovať.
A ako?
Teraz je tá doba, keď sa to dá robiť inak. Ak si pre seba neviem nájsť vhodnú prácu, môžem si ju
vytvoriť. Preto zdôrazňujem poznávanie samého seba. Vnímať na sebe - aké aktivity mi dávajú energiu
alebo mi ju berú? Keď mi práca sedí, na konci dňa síce môžem byť unavená, ale pociťujem vnútornú
radosť. Naopak, môžem dokončiť robotu, ktorá ma síce neunavila, ale cítim sa prázdna. Treba byť sám
sebe akýmsi pozorovateľom. Oživuje ma to, alebo ubíja? Takéto otázky sú skvelé smerovky k práci na
mieru. Človek by mal robiť to, na čo bol vymyslený.
To je váš výrok?
Už ani neviem, nejako so mnou zrástol. Ľudia sa čoraz viac dostávajú k tomu, že si vážia svoj život a
nechcú ho vymieňať len za peniaze. Veľmi to vnímam u mladej generácie. Zamestnávatelia fňukajú, že
je demotivovaná a nechce sa jej pracovať. Táto generácia však už nie je taká korumpovateľná peniazmi
a nie je ochotná fungovať na povel ako iné staršie ročníky.
Kto je Lýdia Sirotová
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor obchod a marketing. Stojí za spoločnosťou
Happy Company, ktorá pomáha vytvárať ľudskejšie, zdravšie a tvorivejšie firmy. Ako certifikovaná
koučka a NLP Practitioner sa cez life koučing dostala s klientmi k témam stresu, nedocenenia či túžby
po harmónii a zmysluplnejšom živote. Učí na Univerzite Komenského predmet Šťastie v práci,
každoročne pripravuje Konferenciu Happy Company, vytvára a vedie workshopy pre ľudí aj firmy.
FOTO:
"Najslabším parametrom šťastia v práci je u nás ocenenie. Nie finančné, ale ľudské, to znamená, že si
šéf všimne snahu zamestnanca a dá mu to najavo," hovorí Lýdia Sirotová.
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Privítal nás registračným preukazom ČSTV z roku 1987. V tom čase hrával volejbal za TJ Iskra Revúca.
Ešte silnejšou vábničkou sa však stal futbal, ktorý by si aj dnes schuti zahral častejšie, ako reálne stíha.
Predseda NR SR ANDREJ DANKO však s nadhľadom priznáva aj vlastné góly, no aj obdiv a úctu k
zdravotne znevýhodneným športovcom. A dodáva, že na Vianoce už dokáže "vypnúť"...
"Mama to našla, keď robila doma poriadok ", usmieva sa so športovým preukazom v rukách. Na prove
sviežich spomienok z detstva, keď sa žilo pokojnejšie a ešte len hľadal svoje sny. "Rád si plním sny,"
priznáva skôr, než načrieme do ďalších tém. "Viem snívať a jeden z detských snov som si už splnil. Keď
som prišiel do Bratislavy, mal som osemnásť a predstavu spustiť na Hrade vianočné trhy. Tento rok sa
nám to podarilo. Nastavil som to tak, aby Národná rada SR nebola v strate, aby ma opozícia za to
,netrhala‘. Mám radosť, že sa z toho ľudia tešia a budúci rok by sme chceli ísť ešte ďalej. Možno prepojiť
mesto s hradom vianočnou cestou, možno iným osvetlením a ešte silnejšou vianočnou atmosférou na
Bratislavskom hrade."
ZNÁSOBENÉ ÚSILIE
Aj zdravotne znevýhodnení športovci mávajú veľké sny. Nedávno ste ich spolu s olympionikmi prijali v
Národnej rade SR. Oslovili vás emócie z ich úspechov?
Samozrejme. Ako som aj im povedal, úprimne ďakujem našim športovcom za chvíle, keď stúpala pri

medailových ceremoniáloch na stožiari slovenská vlajka. Najsilnejšia je radosť z víťazstiev Mateja Tótha,
Veroniky Vadovičovej, ale aj z úspechu Petra Kinika v lukostreľbe. Nestihol som si užiť všetky prenosy a
súťaže, no keď vidím ich úspechy, motivuje ma to. Súčasne vnímam aj veľa vecí, ktoré v našom športe a
sociálnom zabezpečení znevýhodnených spoluobčanov zanedbávame. Bojím sa tiež, že vrcholový šport
sa stáva prílišnou komerciou a už to nie je súperenie od srdca a nie je to len o úspechoch. Keby som
mal tú moc, všetkých športovcov aj funkcionárov by som zobral na Olympiu. Má božskú atmosféru a
súčasne je výkričníkom, ak sa okolo olympiád a paralympiád točia miliardy a pritom nie sú prostriedky na
archeologické vykopávky v kolíske hier.
Úprimne, nie je vám ľúto, že ste neboli na paralymiáde?
Viete si predstaviť, že by som zobral letecký špeciál a Andrej Danko by išiel "papalášsky" do Ria? Pred
štyrmi rokmi som ako právnik pripravoval pred olympijskými hrami prestížne priestory pre Slovenský
dom v Londýne. No napokon som sa kvôli práci na OH 2012 nedostal. Poslal som tam svojich
zamestnancov. Ja som neprišiel k súčasnej funkcii a k výhodám z nej vyplývajúcich, aby som cestoval
na olympijské alebo paralympijské hry. Moja práca, aj pozícia v štáte, je iná. Áno, bol som so synmi
normálnou linkou na majstrovstvách sveta vo futbale, no neviem, čo by som ja športovcom počas hier
pomohol...
Skôr sme mysleli na príležitosť intenzívnejšie prežiť atmosféru hier a radosť z úspechov našich
športovcov. Čo vo vás zanechali výsledky našich paralympionikov a ich nečakaná skvelá bilancia
jedenástich medailí, z toho piatich zlatých, v Riu?
Znásobený obdiv. V prvom rade - ktorýkoľvek z paralympionikov, ktorý má zdravotný hendikep, musí
dvakrát viac športovať než zdravý športovec, aby dosiahol vrcholový výkon. Najťažšie je presvedčiť
svoju myseľ. Vyrovnať sa so zdravotnými limitmi, nazbierať vôľu žiť naplno. Veď často aj pri banálnejších
veciach sa pýtame, prečo sa to stalo práve mne? To je prvé, čo musí zdravotne znevýhodnený
športovec zvládnuť, až potom prichádza tvrdá príprava a športový výkon. Hovorím to úprimne, obdivujem
ich, že podávajú dvojnásobný výkon. Psychika je v krízových situáciách náš nepriateľ a asi každý z nás
si ju musí nastaviť. Aj preto sú často výkony paralympionikov, nechcem povedať že nadľudské, ale
musia neraz prekonať limity, ktoré si v bežnej populácii ani neuvedomujeme. Pritom neraz nejde len o
silu vôle, ale potrebujú aj zázemie, asistenta, financie... Aj preto tie financie, ktoré by stál letecký špeciál
na paralympijské hry im radšej rozdám, aby sa mohli lepšie pripraviť...
ŠACH A PRAVIDLÁ
Môže byť túžba paralympionikov a jej napĺňanie aj pre zdravých, aj keď nikdy neviete, ako náhle o
zdravie prídete, inšpirujúca?
To je pravda, že nikdy nevieme, ako dlho budeme zdraví. Viete o mne, že som v apríli zo dňa na deň
zaľahol v nemocnici na Kramároch. Keď som sa pýtal lekára, či nestačí až v lete, povedal – nie, to by
vás mohlo mrzieť. Zo dňa na deň sa z pozície, keď dostanete stranu do parlamentu, ocitnete v ohrození.
Zaľahnete a ráno ste na piatich hadičkách. To šťastie je vrtkavé a tí zdravší si ani neuvedomujú, čo
všetko zdravotne znevýhodnení prekonávajú.
Asi vnímame spoločne ich veľkú húževnatosť, vôľu, často nepoddajnosť...
Áno, ale ja ešte hovorím, že musíme mať aj niečo zhora dané. Božské šťastie. Schopnosť naplnenia
nášho života. Ľudia so zdravotnými problémami možno nájdu to naplnenie v realizácii svojich športových
túžob, v dosiahnutí úspechu. Húževnatosť sa dá pestovať, učiť sa ju znásobovať. Treba mať sen víziu a
ísť za tým, čo je u týchto ľudí príkladné.
Ktorý šport alebo športové odvetvie je vám najbližšie? Okrem už spomínaného volejbalu?
Priznám sa, že milujem futbal. No nemôžem ho niekedy pozerať, pretože by som sám najradšej vbehol
na ihrisko. Rád sledujem rôzne športy. Najradšej tie, kde vyhrávajú Slováci. Som taký "spotrebný divák",
a je jedno, či ide o letné alebo zimné olympijské a paralympijské hry. Nepatrím k tým, čo od rána do
večera sledujú športové kanály, ale viem sa tešiť z úspechov našich športovcov.
Kedy ste naposledy hrali šach? Vraj máte k nemu blízko...
Šach je dobrý šport, no nielen šport ale aj filozofia. Mňa nadchol v časoch súbojov Karpova a
Kasparova. Vďačím za to profesorovi Rakšánimu. Pamätám si ho ako šedivého staršieho pána, s
veľkým zanietením pre šach. Ako chlapec som hrával na vianočných turnajoch, neskôr som podobne
zanietene učil hrať šach svojho staršieho syna. Ani som si neuvedomil, ako ma šach v živote poznačil.
Šach je veľmi inteligentná hra. Každou figúrkou môžete ťahať len určitým spôsobom a len dodržiavaním
určených pravidiel dostať súpera do matu. V živote je to však tak, že niektorí ľudia sú naučení ťahať

figúrkami aj inak. Nedodržiavajú gentlemanské pravidlá, čo som nikdy nevedel pochopiť. Šach života je
zložitejší a zákernejší, než na šachovnici. To ma mrzí. Šach milujem a aj keď nemám priestor sa mu
venovať, je dôležitý pre logické myslenie, no aj pre dodržiavanie pravidiel a čestnosť. Neviem, či je na
svete lepší šport pre logické myslenie, pre náš každodenný život a životnú filozofiu.
PODMIENKY PRE ŠPORTOVCOV
Vo vyspelom zahraničí sa súčasťou životnej filozofie stala aj tradícia podpory a silnejšieho sociálneho
zázemia pre ľudí so zdravotným hendikepom. Vnímate snahu paralympionikov, aby ich naša spoločnosť
vo všeobecnosti nevnímala ako druhoradých?
Práve prezentácia výkonov a výsledkov našich paralympionikov, ich príbehy a silný motivačný odkaz
môžu postupne zlepšiť vnímanie spoločnosti. Ľudia už poznajú viacerých paralympionikov po menách,
rezonujú ich úspechy aj cesta k nim. Som opatrný vo vyjadreniach, aký kto dosiahol výkon, vzhľadom na
ich zdravotné znevýhodnenie. Prísne treba rozlišovať klasické športové zväzy, olympionikov a
paralympionikov, ktorí majú mať rovnocenné alebo ešte mierne vyššie postavenie. Šport zdravotne
znevýhodnených si vyžaduje osobitnú pozornosť. Pri novele nového zákona o športe sme sa to snažili
zohľadniť a nájsť aj legislatívne ukotvenie. Aby sme otvorili cestu pre spravodlivejšie financovanie vo
zväzoch, ktoré bolo skresľované rôznymi koeficientmi. Ťažko nájsť spravodlivý, výsostne objektívny
koeficient pre podporu jednotlivých športov, no nemôžeme na túto ambíciu rezignovať. Možno je cesta v
odčlenení veľkých športových zväzov v dohode iných pomerov prerozdeľovania finančných prostriedkov
zo štátu.
Na druhej strane platí, že nikdy nebudú všetci spokojní...
To je podstata ľudí. Slovenský paralympijský výbor a športovanie zdravotne znevýhodnených – prepočet
a tvorba financií pre nich musí mať osobitý zreteľ. Verím, že úpravou zákona to bude spravodlivejšie.
Mojou ambíciou je, aby ministerstvo školstva a riaditeľka sekcie športu dozerali na vytvorenie čo
najlepších podmienok pre našich športovcov. Nechcem, aby sme mali reprezentantov napríklad v
gymnastike, ktorí cvičia na deravej žinenke a podobne. Po úspechu sa s našimi športovcami "papaláši"
fotia, no v prvom rade im treba vytvárať podmienky, aby sa k úspechom mohli dopracovať. Želám si, aby
sa nám v tomto období podarilo vytvoriť rezervu na dobudovanie národných športových centier, kde by
sme mohli kumulovať určité športy. V spolupráci s Ministerstvom obrany SR budujeme atletické centrum
v Banskej Bystrici, potrebujeme pri Ekonomickej univerzite v Bratislave vytvoriť centrum pre kolektíve
športy - pre volejbal, hádzanú, florbal... Samozrejme, sú to výzvy, no aj kumulovanie menších športov do
nových centier s plným zabezpečením je cestou systémových riešení. Aby sme za štyri roky vytvorili
niečo, kde sa môžu jednotlivé športy, ktoré majú zázemie, rozvíjať.
Zatiaľ sa zdá, že v športe zdravých aj zdravotne znevýhodnených vďačíme na Slovensku veľkým
úspechom najmä obetavosti rodinného zázemia...
Presne tak. Naše veľké individuálne úspechy na vrcholných súťažiach dosiahli chlapci a dievčatá najmä
obetavosťou svojich rodín. My nemáme dostatočne efektívne systémové fungovanie zväzov. Športové
zázemie si vyžaduje nemálo financií, no nie je len o peniazoch, ale aj o kontrole financií. Snažím sa, aby
nový zákon o športe jasne hovoril, čo je administratívny poplatok, čo je fungovanie zväzu, čo je
marketingová investícia, koľko ide na podporu mládeže... Nemôžeme vysoko percentuálne zaťažovať
náš šport nákladmi na funkcionárov a štiepiť financie na ďalšie služby externých dodávateľov
jednotlivých zväzov. Investujme radšej viac do mládeže, do hľadania a prípravy talentov. Každý
prezident športového zväzu môže prispieť k efektívnejšiemu toku financií pre mládež. Nemôžeme sa
vyhovárať, že je to mimo nás. Osobne nebudem podporovať elitárske tendencie, prípadne neefektívne a
neperspektívne prerozdeľovanie prostriedkov.
Môžeme teda viac urobiť na Slovensku aj pre zdravotne znevýhodnených?
Vždy sa dá urobiť viac. Ale nielen v športe. Naši zdravotne znevýhodnení ľudia majú zlý systém
sociálneho zabezpečenia. Treba prehodnotiť napríklad systém opatrovateľských príspevkov. Viete, keď
sa schvaľovala forma paralympijskej odmeny, hrozilo, že úspešný pralympionik kvôli odmene od štátu,
príde ešte aj o príspevok na auto, či na opatrovateľskú starostlivosť. To sú veci, ktoré potrebujú osobitný
pohľad.
Vráťme sa k Vianociam. Dostali ste niekedy pod stromček športový darček?
Ani neviem, ale pamätám si svoju prvú futbalovú loptu. Stála 280 Kčs. Na polročnom vysvedčení som
mal z matematiky trojku a otec mi sľúbil, že keď budem mať na konci roka dvojku, pričom sa mi podarila
jednotka, dá mi peniaze na loptu. Spomínam si, s akým nadšením som si ju hneď bežal kúpiť.
Futbal ste už spomínali, no stane sa vám občas, že si dáte aj v živote vlastný gól?

To sa vám stane bežne. Každý smrteľník si niekedy dá gól do vlastnej brány. Či v súkromí alebo v práci.
Traduje sa, že nikto vám tak neublíži, ako si viete ublížiť sám sebe. Pre mňa sú práve Vianoce
symbolom pokoja. Teším sa na skvelú maminu kapustnicu a už dokážem vypnúť. Dokonca zakazujem
okoliu hovoriť mi negatívne správy.
ŽELANIE STAVU BLAŽENOSTI
Vaše prianie na tento krásny čas?
Poviem to inak. Čiastočne cez knihu, ktorú rád čítam. Cicerove Tuskulské rozhovory. Prajem každému
človeku, aby našiel stav blaženosti. Sofisti hovoria, že každý človek, každá duša má svoje danosti a
životom ich rozpoznávame a napĺňame. Akeď raz budeme zomierať, máme byť vyrovnaní, že to čo mi
bolo dané, som rozvinul, prebudil, v ideálnej podobe aj naplnil a rozdal radosť. Ten stav naplnenia by
som prial každému. Nikto nevieme, čím ho naplníme. Nemáme univerzálnu poučku, čo je šťastie. No
keď si človek dá cieľ a naplní ho, aby sníval ešte ďalej, získava pocit uspokojenia, šťastia, že to, o čo sa
snaží, má zmysel. Aj ľudia, ktorí nemali šťastie s plným zdravím, majú právo napĺňať svoje sny a
prežívať svoje šťastie o to intenzívnejšie, o čo ťažšie sa k nemu dostávajú... Vždy sa dá snívať a bojovať
o svoje sny. Je to aj o vnútornej vyrovnanosti, o nastavení na to, že nielen život mne, ale aj ja som životu
na tomto svete niečo dal. FOTO: MATÚŠ ZAJAC
Foto:
JUDr. Andrej Danko, narodený 12. augusta 1974 v Revúcej, je slovenský právnik a politik. V roku 2012
bol na sneme strany v Žiline zvolený za predsedu SNS. Je absolventom Právnickej fakulty na Univerzite
Komenského v Bratislave. Dňa 23. marca 2016 bol na ustanovujúcej schôdzi NR SR zvolený za jej
predsedu. Má dvoch synov.
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63. Oslava Silvestra v Bratislave: Všetko odštartujú bežci
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 21/12/2016; Správy; TASR]
Otvoriť galériu
Silvestrovským behom cez bratislavské mosty a po nábreží Dunaja sa začnú v sobotu 31. decembra
oslavy záveru roka v hlavnom meste.
Beh je podľa organizátorov určený pre všetkých, ktorých neodradí ani chladnejšie decembrové počasie.
TASR o tom informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)
Bratislavy.
Silvestrovský beh odštartuje o 10.00 h od Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke. Trasa
povedie cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, Starý most, na Most SNP a
cez nábrežie Dunaja na Most Lafranconi. Trať bude mať približne desať kilometrov. Behu sa môžu
zúčastniť všetci bez vekového rozdielu.
Zaregistrovať sa dá do utorka 27. decembra prostredníctvom webovej stránky STaRZ alebo osobne v
deň behu na štarte pretekov od 8.30 do 9.30 h.
Foto:
Silvestrovský beh odštartuje o 10. hodine (ilustračné foto). Zdroj - rk/Nový Čas
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64. Integračné centrum v Rimavskej Sobote pomohlo už stovkám ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; dobrenoviny.sk; 21/12/2016; TASR]
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií.
Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Rimavská Sobota 21. decembra (TASR) – Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z
Integračného centra sociálnej pomoci v Rimavskej Sobote, ktoré v minulom roku zriadila a prevádzkuje
Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) SR. Ako TASR informovala jej prezidentka
Andrea Gállová, klientom radili pri širokom spektre rozličných sociálno-patologických javov a nežiaducich
sociálno-ekonomických stavov.
"V tomto regióne patrí medzi najčastejšie alkoholizmus, nadmerné fajčenie a v neposlednom rade
gamblerstvo. Stretávame sa s prípadmi, keď celá dávka sociálnej pomoci či dávka v hmotnej núdzi, ktorú
rodina dostane, poputuje do herných automatov," špecifikovala Gállová s tým, že nedostatok financií
potom môže byť spúšťačom ďalších problémov. "Napríklad, zanedbávanie školskej dochádzky, pretože
deti v takto postihnutých rodinách nemajú financie na cestovné do školy či stravu," dodala.
Dobrú spoluprácu má ASRPO podľa jej slov so starostami viacerých obcí v regióne, z ktorých
spomenula napríklad Hostice, Šimonovce, Uzovskú Panicu, Drňu a Pavlovce. "Mnohé problémy s nimi
riešime priamo v obciach na komunitnej úrovni. Klientom pomáhame vypisovať žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru, učíme ich, ako vypĺňať tlačivá či písať životopis," priblížila prezidentka ASRPO,
ktorá podľa vlastných slov považuje práve prácu v teréne za veľmi dôležitú. "Nestačí len sedieť pri
zelenom stole, ale treba byť priamo medzi ľuďmi a vidieť ich problémy v ich prirodzenom rodinnom a
sociálnom prostredí," vysvetlila.
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií. "Zatiaľ posledná sa konala koncom novembra v Banskej Bystrici a jej cieľom bola odborná
diskusia na tému migrácia a jej zdravotné a sociálne aspekty, dodržiavanie ľudských práv a
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti človeka, ale aj nezamestnanosť, chudoba či zadlženosť jednotlivcov,
skupín i komunít ako fenomén súčasnej spoločnosti," načrtla Gállová.
Doplnila, že na konferencii sa zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia zo SR a z ČR a jej výstupom bude
domáca i zahraničná publikácia. "Vydaná bude v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Budapešti, s
ktorou sme nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania," zakončila.
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65. Medzi najväčšie problémy v regióne patria alkoholizmus, nadmerné fajčenie a
gamblerstvo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/12/2016; Spravodajstvo; TASR]
Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z Integračného centra sociálnej pomoci v
Rimavskej Sobote.
Ilustračné foto.(Zdroj - Ján Krošlák)
RIMAVSKÁ SOBOTA. Dovedna 569 ľudí využilo doteraz pomoc odborníkov z Integračného centra
sociálnej pomoci v Rimavskej Sobote, ktoré v minulom roku zriadila a prevádzkuje Asociácia pre
sociálny rozvoj a podporu občanov (ASRPO) SR.
Ako informovala jej prezidentka Andrea Gállová, klientom radili pri širokom spektre rozličných sociálno
patologických javov a nežiaducich sociálno-ekonomických stavov. "V tomto regióne patrí medzi
najčastejšie alkoholizmus, nadmerné fajčenie a v neposlednom rade gamblerstvo. Stretávame sa s
prípadmi, keď celá dávka sociálnej pomoci či dávka v hmotnej núdzi, ktorú rodina dostane, poputuje do
herných automatov," špecifikovala Gállová s tým, že nedostatok financií potom môže byť spúšťačom
ďalších problémov. "Napríklad, zanedbávanie školskej dochádzky, pretože deti v takto postihnutých
rodinách nemajú financie na cestovné do školy či stravu," dodala.
Dobrú spoluprácu má ASRPO podľa jej slov so starostami viacerých obcí v regióne, z ktorých
spomenula napríklad Hostice, Šimonovce, Uzovskú Panicu, Drňu a Pavlovce. "Mnohé problémy s nimi
riešime priamo v obciach na komunitnej úrovni. Klientom pomáhame vypisovať žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru, učíme ich, ako vypĺňať tlačivá či písať životopis," priblížila prezidentka ASRPO,
ktorá podľa vlastných slov považuje práve prácu v teréne za veľmi dôležitú. "Nestačí len sedieť pri
zelenom stole, ale treba byť priamo medzi ľuďmi a vidieť ich problémy v ich prirodzenom rodinnom a
sociálnom prostredí," vysvetlila.
Upozorňovať na negatívne sociálne javy chcú pracovníci ASRPO i organizovaním vedeckých
konferencií. "Zatiaľ posledná sa konala koncom novembra v Banskej Bystrici a jej cieľom bola odborná
diskusia na tému migrácia a jej zdravotné a sociálne aspekty, dodržiavanie ľudských práv a
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti človeka, ale aj nezamestnanosť, chudoba či zadlženosť jednotlivcov,

skupín i komunít ako fenomén súčasnej spoločnosti," načrtla Gállová. Doplnila, že konferencie sa
zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia zo SR a z ČR a jej výstupom bude domáca i zahraničná
publikácia. "Vydaná bude v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Budapešti, s ktorou sme
nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania", zakončila.
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66. Organizátorka svadieb, Tatiana Stempelová
[Téma: Ekonomická univerzita; evita.hnonline.sk; 21/12/2016; Životný štýl; magazín Evita]
12:00
Prvé, čo sa človeku vybaví pri jej povolaní, je Jennifer Lopez vo filme Svadby podľa Mary. Našla
slovenská J.Lo okrem práce snov aj muža, ktorému povedala rozprávkové "áno"?
Organizovanie svadieb sa nedá len tak vyštudovať. Ako ste sa k tejto práci dostali?
Vždy som inklinovala k dizajnu, móde, reklame a k štýlu. Nevedela som si seba predstaviť v banke.
Preto ma to po štúdiu na ekonomickej univerzite prirodzene odrazilo do reklamnej agentúry, čo bola
práca, ktorá ma veľmi bavila, lebo bola kreatívna, živá, rôznorodá. Ale po čase som si uvedomila, že
reklama je hltač času, robila som od rána do noci. Začala som túžiť po niečom vlastnom. Hľadali sme s
kamarátkou dieru na trhu a v tom období, pred jedenástimi rokmi, svadobné agentúry na Slovensku iba
začínali, evidovali sme dve, a tak sme si povedali, poďme to vyskúšať. Rozbeh bol pomalší, lebo ľudia
sa na začiatku báli, predstavovali si, že svadba na kľúč je niečo nedosiahnuteľné a zbytočne drahé. Až
postupne pochopili, že nie je ľahké zorganizovať svadbu a že svadba je akcia ako každá iná.
Sedíme vo vašej kancelárii, obklopení vzorkami stúh a oznámení od výmyslu sveta. Čo je okrem štýlu vo
vašom biznise kľúčové?
Organizátor svadieb musí mať rád ľudí, komunikovať s nimi, musí sa rýchlo odosobniť a musí mať štýl.
Inak nedokážete robiť krásne veci. Aj ja, aj dievčatá, s ktorými pracujem, keď máme koncept svadby,
hľadáme inšpirácie cez Pinterest, internet a časopisy, jednoducho baví nás to a ideme do detailov, aby
bolo všetko krásne a tešíme sa už z procesu príprav, nielen z výsledku. Musíte byť detailista a musíte ku
všetkému pristupovať s láskou. Kľúčový je poriadok, pretože každej svadbe predchádzajú dlhé hodiny za
počítačom, kalkulácie, rozpočty, opravy rozpočtov, zapracúvanie zmien. Ľudia často nevidia, že v
agentúre do jednej v noci sedíme za počítačom a spracúvame ponuku po tom, čo sme mali príjemné
dvojhodinové stretnutie, na ktorom klient riešil koho na svadbu pozve a koho nepozve, lebo si myslel, že
máme len jeho a pritom máme rozpracovaným ďalších dvadsať projektov. Každý víkend máme ďalšiu
svadbu, pričom pred každou treba mať presne dohodnuté, kto a kedy vám ktorú svadbu príde montovať,
kto a kedy ju bude demontovať a do toho treba nabaliť všetky veci, aby bolo pripravené všetko od
sviečok, cez stuhy po návliečky, ktoré musia byť čisté a vyžehlené. Okolo každej svadby je neskutočne
veľa procesov, ktoré bežne svadobčan nevidí.
Dokážu vás ešte po tých rokoch nevesty šokovať?
Bežne. A nielen nevesty. Napríklad sme zháňali helikoptéru, ktorá by priviezla ženícha k obradu. Mali
sme nevestu, ktorá každý týždeň poslala novú fotku, ako by si predstavovala svoje fotenie. A tak sme
hľadali starú loďku, staré kufre – väčší a menší, vinárske doplnky ako sudy a veľké karafy a podobne.
Iná nevesta zase mala záujem okrem babysittingu aj o dogsitting – čiže o celodennú opateru jej psa.
Minulý rok sme robili elegantnú výzdobu na hrade, do ktorej chcel ženích zakomponovať živé rybičky vo
vysokých štíhlych vázach. Aj sme sa báli, či to prežijú, ale dopredu sme si to vyskúšali a zvládli to bez
ujmy. Iní klienti chceli na hostine podávať cukrovú vatu.
Každá svadba musí byť zážitkom. Na ktorú však nikdy nezabudnete?
Každý rok príde jedna svadba, ktorá je špeciálna. Vybláznili sme sa pri tematických svadbách s pávmi
alebo v morskom štýle. Rada však spomínam na časy, keď sme robili prvé luxusnejšie svadby, kde sme
všetko ladili do jedného farebného odtieňa. Dnes sa to už robí bežne, ale pred desiatimi rokmi to bola
výzva. Podväzok nevesty musel farebne sedieť s tlačovinami, s vankúšikom, s mašľami na stoličkách, aj
s motýlikmi, ktoré sa vypúšťali. Všetko muselo byť v jednom a tom istom modrom odtieni. Keď však prišli
hortenzie o odtieň bledšie, než bola naša základná modrá, tak sme ich museli vrátiť a vymeniť. To sú tie
momenty, kedy si uvedomíte, že táto práca nie je "sranda".
Niečo, čo vás prekvapilo?
Minulý rok sme organizovali svadbu, na ktorej sa komplikovalo všetko od začiatku. Slovenka si brala
Taliana a ako prvé sme riešili komplikácie s papiermi a ich overeniami u nás. To bolo O. K., to sa

vybavilo, no lavína sa spustila po tom. Dva týždne pred svadbou vyhorelo v Ríme letisko a fungovalo iba
na 30 %, všetky lety sa rušili a presúvali, preto svadobčania nevedeli, či vôbec priletia na svadbu. V deň
svadby v našej inak pokojnej Bratislave prebiehala asi najväčšia demonštrácia, akú si za posledné
obdobie pamätám. Bolo kompletne uzatvorené mesto a hostia mali problém s prepravou. Poslali sme z
agentúry dvoch ľudí pre tortu do cukrárne, s ktorou pravidelne a bezproblémovo spolupracujeme, no ako
schválne, tentoraz mali viac objednávok a omylom poslali tortu pre iného zákazníka. Vtipná situácia, keď
prišiel ženích z inej svadby za nami na Hrad pre svoju vlastnú tortu a doviezol nám tú našu. Naši
mladomanželia Hanka a Fabrizio sa mali pôvodne fotiť doobeda v okolí Hradu, no tam prebiehal mestský
cyklozjazd a objavili sa tam aj demonštranti, ktorí okolo seba hádzali svetlice. Kvôli tomu uzatvorili Hrad
a svadobčania sa nemali ako dostať na hostinu do hradnej reštaurácie. Našťastie sme s vedením Hradu
vybavili koridor a dostali všetkých dnu. A aby toho nebolo málo, počas obradu sa spustil hrozný lejak.
Hoci sme mysleli aj na plán B a obrad prebiehal na terase v stane, nápor dažďa bol obrovský a nakoniec
sme obrad dokončili v skrátenej verzii. To boli momenty, keď sa za jazdy menilo úplne všetko a v
neuveriteľnom strese. Mali sme naplánovaný koktail, gratulácie, fotenie a večeru do hodiny a pol. No v
tej chvíli treba konať flexibilne, aby si nikto nič nevšimol. Inak, tento pár je stále spolu.
Čo chcú všetky nevesty bez rozdielu?
Dokonalú svadbu. V každých očiach to znamená niečo iné, niekto si potrpí na výzdobu, niekto na
program a zábavu, niekto na catering, ale každý chce mať tú svoju svadbu stopercentnú. Preto už v
dnešnej dobe pri hostinách od cca 40 hostí viac najímajú svadobného koordinátora, alebo ak nie toho,
aspoň niekoho zo známych poveria, aby mal ten deň pod palcom. Nie je nič príjemnejšie ako si svoj deň
užiť a starosti hodiť na plecia niekoho iného, kto sa stará o to, aby boli všetci spokojní.
Koľko ľudí pracuje na jednej svadbe?
Štandard svadby, ktorú najčastejšie robíme pre 70 až 80 ľudí, zabezpečuje hlavný manažér –
koordinátor, plus dvaja brigádnici, ktorí mu pomáhajú s prípravou a to je práca na celý víkend. Piatok je
deň chystania, balenia inventáru, leštenia a podobne. V sobotu pracujeme priamo na mieste svadby,
ktorú koordinujeme až do polnoci. V nedeľu demontujeme a vtedy sa musíme prispôsobiť podmienkam.
V hoteloch mávajú ráno raňajky, takže musíme zohnať ľudí, ktorí nabehnú o štvrtej ráno baliť veci. A keď
ide o benevolentnejšiu, prenajatú sálu, kde v nedeľu nemajú nič, tak sa tešíme, že máme voľno a
začíname až ráno.
Kedy ste mali naposledy voľný víkend?
Od jari do jesene, keď ľudia chodia najviac von, užívajú si výlety a pikniky, my pracujeme každý víkend,
ale od jesene do jari máme voľno. Vtedy sa iba plánujú sa svadby, ktoré budú v ďalšej sezóne.
Samozrejme, aj v zime máme zopár svadieb, kedy je tehotná nevesta, alebo sa pár chce výnimočne
vziať skôr, no každý väčšinou preferuje svadbu so slniečkom a peknú letnú párty. Preto si v zime vieme
spraviť voľno. Ja v zime pravidelne utekám aj na mesiac k moru.
Najdôležitejšia otázka na záver. Aká bola vaša svadba?
Parádna. Rada na ňu spomínam. Hlavne preto, že som si ju naplno užila. Možno by niekto čakal, že som
profesionálne poznačená a budem na vlastnej svadbe riešiť každý detail a neuvoľním sa, ale opak bol
pravdou. Mali sme veľkú svadbu. Na hostine na lodi bolo 80 hostí a potom prišlo ešte minimálne 50
kamarátov. Veľa z nich je z hudobnej brandže. Najskôr dali šancu môjmu dídžejovi, ale potom od
neskorých nočných hodín sa to zmenilo na veľký žúr, kde sa striedali pri nástrojoch hudobníci z rôznych
kapiel, všetci tancovali, spievali a zabávali sa do ranných hodín. A tak to má byť.
Tento článok vyšiel v júnovom Evita magazíne 2016.
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67. Minister dopravy vymenoval za šéfa NDS Jána Ďurišina
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 22/12/2016; openiazoch.zoznam.sk; SITA]
Nový predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin uspel vo
výberovom konaní. Ide o štvrtého šéfa diaľničiarov v priebehu tohto roku.
Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vymenoval za predsedu predstavenstva a generálneho
riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) Jána Ďurišina. Informovala o tom vo štvrtok NDS s
tým, že nový šéf spoločnosti uspel v riadnom výberovom konaní. Ide už o štvrtého šéfa diaľničiarov v
priebehu tohto roku. Ďurišin na čele NDS vystriedal Juraja Valenta, ktorý bol poverený vedením
spoločnosti v septembri tohto roku do výberového konania.

Minister dopravy od nového generálneho riaditeľa NDS očakáva, že zdynamizuje prípravu a výstavbu
diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú efektívne v prospech úspešnej výstavby. Ďurišin
naposledy riadil Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných
výrobkov. Uvedenú firmu založili spoločnosť Transpetrol, a. s. (podiel 86,55 %) a Správa štátnych
hmotných rezerv SR (13,45 %).
Ďurišin vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
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68. Minister Érsek vymenoval nového šéfa diaľničiarov: Už štvrtý v priebehu roka!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 22/12/2016; Domáce; SITA]
BRATISLAVA - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vymenoval za predsedu predstavenstva a
generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) Jána Ďurišina. Informovala o tom vo
štvrtok NDS s tým, že nový šéf spoločnosti uspel v riadnom výberovom konaní.
Ide už o štvrtého šéfa diaľničiarov v priebehu tohto roku. Ďurišin na čele NDS vystriedal Juraja Valenta,
ktorý bol poverený vedením spoločnosti v septembri tohto roku do výberového konania.
Minister dopravy od nového generálneho riaditeľa NDS očakáva, že zdynamizuje prípravu a výstavbu
diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú efektívne v prospech úspešnej výstavby. Ďurišin
naposledy riadil Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných
výrobkov. Uvedenú firmu založili spoločnosť Transpetrol, a. s. (podiel 86,55 %) a Správa štátnych
hmotných rezerv SR (13,45 %). Ďurišin vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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69. Takto slávime Vianoce my
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 23/12/2016; 297/2016; s.: 8b; BRATISLAVA; Paula
Kentošová]
Zahraniční študenti z Nigérie, Grécka a Austrálie.
Autor - Paula Kentošová * Foto: Majo Peiger, archív študentov
BRATISLAVA - Vianoce sú sviatkom pokoja, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj čas strávený s rodinou.
Nie každý sa však môže vrátiť na sviatky domov. To sa týka aj množstva zahraničných študentov
študujúcich v Bratislave v rámci výmenných programov. Opýtali sme sa ich, ako vyzerajú najkrajšie
sviatky roka u nich doma a čo plánujú robiť počas Štedrého večera tu v Bratislave.
Stromček máme medzi palmami
Engr (22) z Nigérie:
Engr Raphael Olaniyi (22) z Lagosu v Nigérii navštevuje Ekonomickú univerzitu. ,,Najskôr som sa bál,
aby som na Slovensku nezostal sám, no zostáva tu mnoho študentov z cudziny. Zrejme sa pôjdeme
niekam zabaviť," hovorí. Na zimu u nás nie je zvyknutý, v Nigérii majú cez sviatky teplo a vianočný
stromček stojí medzi palmami. ,,Deň pred Vianocami sa deti oblečú rovnako a navštevujú domy v okolí.
Spievajú koledy a prajú ľuďom krásne Vianoce bez ohľadu na to, či niečo dostanú, alebo nie. Ďalšou
tradíciou je pozývanie starých rodičov na sviatočnú večeru," hovorí študent.
Jeme chlieb s mincou
Eleftheria (21) z Grécka.
Študentka manažmentu Elet heria Chouson (21) je v Bratislave od septembra. Zrejme bude tiež tráviť
sviatky na internáte. ,,Možno ale nakoniec niečo naplánujeme s kamarátmi," hovorí. V Grécku sa počas
Vianoc stretáva celá rodina. ,,Máme aj tradičné jedlo kulura, je to sladký chlieb, v ktorom je zapečená
minca. Tradícia vraví, že osoba, ktorá na mincu natrafí, bude mať mimoriadne šťastný rok," dodala.

Vonku si grilujeme
Karan (23) z Indie.
Študent pedagogiky Karan Sg (23) pochádza z Indie, no žije v austrálskom Perthe. ,,Vianoce v Austrálii
sa líšia od slovenských. V decembri je u nás horúco, a tak zvyčajne pijeme pivo a grilujeme," hovorí
Karan. Terajšie sviatky strávi na internáte. ,,Toto budú moje prvé Vianoce na Slovensku. Chýba mi moja
rodina, no zároveň sa teším na slovenské tradície a jedlá," dodal.
---FOTO:
Vianoce na Slovensku sú pre zahraničných študentov príležitosťou skúsiť nové veci.
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70. Bratislava, Slovensko: Slovenské vs. zahraničné Vianoce
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 25/12/2016; Noviny TV JOJ; z domova; Barbora Jánošová]
Ján Mečiar, moderátor: "Niekoľkokrát sme vám už ukázali ako trávia Vianoce Slováci žijúci v zahraničí. A
teraz sa pozrieme na to, ako prežívajú sviatky cudzinci na Slovensku."
Lucia Barmošová, moderátorka: "Čo sa im na našich vianočných zvykoch páči a čo sa im zdá naopak
divné. Pozrite sa, aké tradície si k nám pred rokmi priviezli Peruánec, Kolumbijčanka, aj Kubánec."
Katy a Lazaro: "Šťastné a veselé. ...(nepreložený text v španielčine)..."
Barbora Jánošová: "Peruánec Carlos, Kolumbijčanka Diana Patricia aj Kubánec Lazaro tvrdia – živý
vianočný stromček sme zažili až tu na Slovensku."
Lazaro de Jesús Hodelin Thomas, hudobník: "Ona Kuba ako tropická krajina nemáme stromček ako
máte vy. Namiesto stromček máme palmy."
Barbora Jánošová: "V Peru aj Kolumbii majú umelé stromčeky."
Carlos Arturo Sotelo Zumarán, majiteľ peruánskej reštaurácie: "U nás tieto ihličnany stromy nie sú, u nás
je teplo, ale dáva sa vata na strom, aby vyzeralo, že sneží, lebo sme to videli v televízii."
Diana Patricia Varela Cano, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Už od
1. decembra ozdobíme, už musí byť urobený."
Carlos Arturo Sotelo Zumarán: "Betlehem je tam niekoľko dní bez Ježiška a o polnoci obyčajne
najmladší člen rodiny príde s Ježiškom a ho položí na miesto, že sa už narodil."
Barbora Jánošová: "A novodobým zvykom je obdarovať chudobných."
Carlos Arturo Sotelo Zumarán: "Na druhý deň sa chodí na tých miestach, kde bývajú chudobné deti a
nosí sa im."
Barbora Jánošová: "Na Kube sú vraj darčeky skromnejšie."
Katy: "Je to naozaj skôr o tom, že čo tá rodina zo zahraničia pošle, teda ako my."
Diana Patricia Varela Cano: "U nás tá vianočná večera je o polnoci a potom rozdávame darčeky. Deti tie
malé spia, až na druhý deň to si nájdu."
Barbora Jánošová: "Pre kubánsko-slovenskú rodinu sú to už jedenáste spoločné Vianoce. Tradície
prebrali z oboch krajín."
Katy: "Oni nemajú kaprov, tým, že takú sladkovodnú rybu oni nemajú."
Lazaro: "Chytáme morské ryby."
Katy: "U nás je dosť muzikálne a hudobne a veselo."

Diana Patricia Varela Cano: "Čo je iné, v prvom rade zima, sneží a tak. Ja som z Kolumbie a tam je
teplo. Čo ma prekvapilo, že veľa sa pečie."
Barbora Jánošová: "Aj oni majú svoje koledy. Barbora Jánošová, televízia JOJ."
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71. Na Malte prichádzajú anjeli, škriatkovia aj maltský Otec Vianoc
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/12/2016; Spoločnosť; Redakcia]
Na polnočnej omši spievajú koledy v maltčine. Príbeh narodenia Ježiška ale vždy číta 10-ročný chlapec,
čo je pre rodinu veľká česť. Aj taká je Malta, ktorá sa stala druhým domovom Levičanky Evy Tóth a jej
manžela.
Eva Tóth vo vianočnom hlavnom meste Valletta.(Zdroj - Archív (ET))
Malá ostrovná krajina
Eva Tóth vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. S manželom Szabolcsom sa spoznala, keď
bývala v Budapešti: "On vtedy žil v Líbyi a kvôli práci veľa cestoval medzi Afrikou a Maltou. Po pár
mesiacoch sme si povedali, že vzťah na diaľku nie je to pravé orechové. Rozhodnutie padlo na Maltu."
Prečo práve tento ostrovný štát? "Má klady, ktorým sa nedalo odolať: je to európska krajina, žiadne
mrazy, celý rok príjemné počasie, more a navyše rozprávajú po anglicky, angličtina je jedným z
oficiálnych jazykov. A tak som sa na Malte ocitla presne 22. augusta 2014."
Podľa vyštudovanej ekonómky sa znalosť ekonomiky a financií dá zužitkovať všade. "Na Malte je veľmi
veľa zahraničných firiem, ktoré sem prichádzajú kvôli priaznivým daniam. Pracujem vo švédskej firme,
ktorá na Malte zamestnáva vyše 800 ľudí," približuje svoju prácu. Keď má ale voľný čas, venuje sa
projektu Čo dokáže mama a tiež jeho maltskej skupine What A Mum Can Do In Malta, ktorú vedie na
sociálnej sieti.
"Ak nám ešte ostane čas, tak cez víkendy niekedy odletíme na výlet mimo ostrova. Veľmi radi cestujeme
a spoznávame kultúry rôznych krajín," hovorí Eva Tóth.
Jedným z dôvodov je, že Malta je pomerne malou ostrovnou krajinou. "Keď som sem pred dvomi rokmi
prišla, tak sme za pár mesiacov prešli celú Maltu. Samotný Malťania nám hovorili, že sme boli na
miestach, ktoré oni za celý život nenavštívili," približuje s úsmevom.
Levičanka žije na Malte so svojím manželom Szabim. Vianoce ale budú tráviť doma, u rodiny - na Malte
by kapra nezohnali. (zdroj: Archív (ET))
Polámete si jazyk
Pred pár týždňami sa s manželom Szabim začali učiť po maltsky. "Je to taká zmes arabčiny, taliančiny a
angličtiny. Ak sa ocitnete v skupine, kde sú aspoň dvaja Malťania, tak si môžete byť istý, že po pár
minútach prepnú do maltčiny."
Maltčina je podľa Evy zatiaľ najťažší jazyk, aký sa kedy učila. Ako príklad uvádza základné frázy, ktoré
sú vskutku krkolomné: "Il-wara nofsinhar it-tajjeb, čo znamená dobré popoludnie, alebo Jisimni Eva volám sa Eva, Jien minn Slovakia - pochádzam zo Slovenska, Il-Milied it-Tajjeb - šťastné Vianoce."
Malťania tiež radi cestujú, hlavne mladá generácia. "Avšak vždy sa medzi nimi nájdu takí, ktorí nikdy
ostrov ešte neopustili," hovorí zo skúseností. Sú veľmi priateľskí a sociálni. Udržujú veľmi blízke vzťahy v
rámci rodiny, ale aj s priateľmi. Na viacchodových obedoch či večeriach vedia spolu stráviť aj niekoľko
hodín. Patria síce medzi najobéznejšie národy sveta, avšak mladí ľudia si tu už začali uvedomovať
dôležitosť zdravého životného štýlu a typické mastné pastizzi často vymenia na šalát. Skoro každý
mladý Malťan chodí do posilňovne či fitness centra.
Na úrovni Afriky
Ostrovná krajina leží južne od Sicílie a východne od Tuniska. Pozitívom života na Mlate je podľa rodáčky
z Levíc jednoznačne počasie: "S manželom nemáme radi zimu, takže 10 až 15 stupňov v zime je pre
nás ideálne. Život je tu oveľa pokojnejší a nie je tu zákonmi až tak ohraničené, čo človek môže a
nemôže robiť. V podstate si tu každý robí, čo chce."

Podľa jej slov policajti nestriehnu za každým rohom. "Na druhej strane, keď človek potrebuje niečo
vybaviť na úradoch, tak je to chaos, lebo na každom úrade vám povedia niečo iné. Tiež sa sem tam
stretneme s diskrimináciou na úradoch či v bankách len kvôli tomu, že nie sme Malťania," opisuje
praktickú stránku života.
Ako hovorí, na začiatku to bol pre ňu celkom kultúrny šok: "Človek by od štátu, ktorý je v Európskej únii,
očakával európske štandardy. Napriek tomu tu tie štandardy nikde nenájdete. Je to ako keby ste žili v
štáte so severo-africkou kultúrou."
Napriek tomu, že na Malte nikdy nemrzne, Otec Vianoc zavíta aj sem. (zdroj: Archív (ET))
Škriatkovia, anjeli aj Otec Vianoc
Malťania oslavujú Vianoce a vítanie nového roka s veľkou parádou a extravaganciou. "Nielen kvôli tomu,
že je to najšťastnejší kresťanský sviatok, ale hlavne preto, že spája rodinu, priateľov či kolegov," hovorí.
Záver roka na Malte je o nakupovaní, zábavách, pití vína a jedení. Konajú sa vianočné koncerty, ,
pantomímy, živé betlehemy a rôzne vianočné prestavenia, ktoré by bolo škoda prepásť.
Na vyzdobení domácností si miestni potrpia: "Nechýba pozlátko, trblietky, živý či umelý vianočný
stromček, svetielka na každom okne, hviezdy, škriatkovia, anjeli a, samozrejme, figuríny Santa Clausa,
teda Otca Vianoc ako ho volajú Malťania."
Čo v žiadnej domácnosti nemôže chýbať, sú jasličky. "Často nejde len o jasličky, ale o celý betlehem s
"pasturi" soškami kráľov, pastierov či zvierat." V rôznych mestách majú výstavy jasličiek, ktoré
vlastnoručne vyrobili Malťania. Dokonca tam existuje skupina ľudí Priatelia jasličiek, ktorí udržujú ich
tradíciu. Jasličky nájdete aj vo výzdobe väčších kruhových objazdov. Ulice, križovatky a mestá sú
rozžiarené pompéznou svetelnou výzdobou rôznych farieb a tvarov nazývané "festuni".
"Malta je silno katolícka krajina a najdôležitejšou časťou Štedrého večera je polnočná omša, kde sa
spievajú tradičné koledy v maltčine. Všetci si dávajú veľmi záležať na výzore, a tak sa väčšinou
vyobliekajú do nových šiat. Zaujímavosťou tejto omše je, že príbeh narodenia Ježiška "priedka tat-tifel"
číta vždy 10-ročný chlapec. Pre jeho rodinu je to veľká česť."
Vianočné hodovanie a zvyky
Počas obdobia, ktoré Levičanka strávila na Malte, spoznala aj typické kulinárske špeciality. Ako príklad
uvádza maltský medový kruh plnený melasou "Qagaq tal-Gasel", ktorý bol pôvodne vianočnou
pochúťkou, no dnes sa už dá kúpiť počas celého roka.
"Vianočné menu je grandiózne, s množstvom jedál, ktoré rodina nedokáže na jedno posedenie zjesť.
Štedré menu odzrkadľuje anglické a talianske vplyvy, pozostáva z niekoľkých chodov a večera trvá
naozaj veľmi dlho. Jedným z prvých chodov je "timpana", čo sú zapečené bolonské makaróny alebo
penne v cestíčku. Je to taký cestovinový koláč, za ktorým nasleduje ďalších päť chodov," opisuje
štedrovečerné menu.
Väčšina rodín podáva ako hlavný chod
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72. Ako budú tráviť sviatky športové osobnosti z regiónu?
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/12/2016; Šport; Stanislav Cibulka]
Aké sú ich vinaočné zvyky a čo si želajú do nového roka ?
Radovan Urban – Lakros (Trnava Sabers)
(zdroj: ARCHÍV KLUBU)
Rok hodnotím celkom pozitívne, aj keď sa nám ako klubu nepodarilo v lige umiestniť lepšie ako vlani. Čo
ma však teší, je účasť našich hráčov v reprezentácii a taktiež výkonnostný nárast u niektorých stálych
hráčov. Osobne mňa trápili ku koncu sezóny pri športovaní trochu zdravotné problémy, no verím, že sa
zregenerujem a budem môcť naplno odohrať sezónu 2017 a pomôcť tak klubu nielen ako tréner ale aj
ako hráč.
Vianoce plánujem stráviť v úzkom rodinnom kruhu a Silvester s kamarátmi. Už sa teším na pohodovú
atmosféru v kľude a bez pracovných povinností.

Nech zdravie slúži a nech sa klubu podarí dosiahnuť lepšie výsledky ako doposiaľ. Pevne verím, že
nájdeme nových hráčov a doplníme tak chýbajúce rady na jednotlivých postoch. Taktiež verím, že sa
nám podarí dostať lakros opäť raz viac do povedomia, či už trnavských obyvateľov, alebo na Slovensku
všeobecne.
Samuel Hlubík – pretláčanie rukou (ŠKPR Trnava)
(zdroj: ARCHÍV SH)
Rok bol pre mňa veľmi hektický. Keďže trénujem popri dvoch zamestnaniach a rodine, tak niekedy je
dosť náročné všetko skĺbiť, aby boli všetci spokojní. Som spokojný s mojou reprezentáciou na
Majstrovstvách sveta v bulharskom Blagoevgrade. Veľmi ma teší aj vytvorenie o.z. Športový klub
pretláčania rukou – Trnava a úspechy mojich zverencov v klube.
Vianočné sviatky a Silvester budem tráviť v kruhu svojej rodiny a priateľov. Teším sa, že sa mi podarilo
zorganizovať také vianočno – pretláčačské stretnutie, na ktoré som pozval mojich priateľov a členov
nášho klubu ŠKPR Trnava.Budeme dobrá partia, tak o zábavu bude postarané (smiech).
Bude to klišé, ale veľmi dôležité. Prajem si zdravie, pre mňa, moju rodinu a priateľov. Prajem si úspešné
napredovanie a dobrú reprezentáciu nášho klubu na súťažiach po Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ivana Komlóšiová – džudo (AŠK Slávia Trnava)
(zdroj: ARCHÍV IK)
Začiatok roka bol vydarený. Podarilo sa mi získať bronz na Svetovom pohári, obhájila som bronz na
Európskom pohári v Bratislave a potešila aj zbierka prvenstiev z Majstrovstiev Slovenska. Túto sériu
zlatých medailí si už držím 11 rokov. Všetko sa však prelomilo, keď som bojovala o miestenku na OH do
Ria. Zrejme zapracovala aj psychika a tlak, ktorý som cítila a na nešťastie som sa zranila, a tým sa moja
cesta do Brazílie skončila. Nie je všetkým dňom koniec, cieľ prebojovať sa na OH mi zostáva naďalej.
Vianoce budem tráviť už klasicky s rodinou. Trošku dobijem baterky a načerpám energiu z rodinnej
atmosféry. Silvester strávim s ostatnými džudistami, s ktorými sa spoločne motivujeme a naladíme do
ďalšej, verím, že úspešnej, sezóny.
Do nového roka si želám predovšetkým zdravie, aj keď to znie ako klišé, ale každý športovec vie, že
úspešný štart do novej sezóny je možný len bez zranení a s čistou hlavou.
Lucia Haršányiová – futbal (FC Neunkirch Frauen)
(zdroj: ARCHÍV LH)
V roku 2016 ma obchádzali zranenia a choroby, čo ma veľmi teší. Upevnila som si stabilné miesto a
predĺžila zmluvu vo Švajčiarsku s mojím klubom, s ktorým sme sa prebojovali až do finále švajčiarského
pohára a stali sme sa vicemajsterkami. S reprezentáciou sa nám toľko nedarilo, nakoľko sme sa
neprebojovali na záverečný šampionát Majstrovstiev Európy, ale určite sme zaznamenali pokroky a
odohrali sme veľmi dobré zápasy so svetovou špičkou. Rok 2016 hodnotím teda celkom pozitívne, no
moje ambície sú určite vyššie.
Vianoce strávim doma na Slovensku, s rodinou v Košolnej a Nový rok privítam s partiou v Tatrách, kam
sa chystám na lyžovačku.
Do nového roka prajem všetkým hlavne pevné zdravie, pozitívne myslenie a aby žili život naplno.
Tomáš Púchly – plávanie (Dukla Banská Bystrica)
(zdroj: ARCHÍV TP)
Môj rok hodnotím ako veľmi vydarený, no vždy to môže byt lepšie a ja sa nikdy neuspokojím. Za
najväčší úspech hodnotím šieste miesto na majstrovstvách Európy juniorov a určite prekonanie viac, ako
tridsať rokov starého rekordu Géryho. Samozrejme, za spomenutie stoja aj tituly majstra Slovenska.
Som veľmi rád, že som úspešne zmaturoval a presunul sa do najlepšieho klubu na Slovensku – Dukla
Banská Bystrica.
Vianoce a Silvestra budem tráviť v Dubai s rodinou a niekde tam to poriadne oslávim aby rok 2017 bol
lepší než už práve končiaci rok 2016 (smiech).

Do nového roka želám všetkým len to najlepšie, pretože, ako sa hovorí: "Dopraj a bude ti dopriate."
Samozrejme, veľa zdravia, pretože to je základ.
Laura Horváthová – basketbal (Piešťanské Čajky)
(zdroj: ARCHÍV KLUBU)
Rok 2016 bol pre mňa rokom mnohých výziev, ktoré som však prijala a myslím, že som sa im postavila
najlepšie ako som mohla.
Vianoce budem tráviť doma s rodinou. Kedže otec pravidelne pracuje na Vianoce, stáva sa, že k
štedrovečernému stolu sadáme o pár dní skôr, ako je zvykom. Silvester nemám ešte uzatvorený, ale
určite to bude skvelý čas s mojimi najobľúbenejšími. Nejaké extra špeciálne zvyky v rodine zaužívané
nemáme, tesne pred večerou s mamou a súrodencami chodiavame na prechádzku, aby sme nevideli
Ježiška nosiť darčeky. Potom je to taká klasika v podobe modlitby, oplátky, kapustnice a kapríka. Najviac
čo ma teší je vidieť malú sestru si rozbaľovať darčeky.
Všetkým do roku 2017 prajem odhodlanie k naplneniu ich snov a hlavne veľa zdravia a šťastia.
Mária Kostelanská – volejbal (Hit UCM Trnava)
(zdroj: ARCHÍV KLUBU)
Zo športového hľadiska mi ešte prebiehajúci kalendárny rok priniesol výraznú zmenu a to vo forme
prestupu do nového volejbalového klubu. Po relatívne úspešnej sezóne 2015/2016, v ktorej sme sa
umiestnili na 5. mieste s klubom VTC Pezinok, som prestúpila k extraligovému nováčikovi HIT UCM
Trnava. Vzhľadom na nováčikovské účinkovanie v súťaži je naše doterajšie volejbalové pôsobenie
relatívne dobré, keďže sa pohybujeme v strednej časti tabuľky. Zo súkromnej stránky som spokojná,
keďže som úspešne ukončila štvrtý ročník na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Vianoc sa neviem dočkať, pretože budem tráviť čas s najbližšou rodinou a priateľom doma v Považskej
Bystrici a zároveň si konečne oddýchnem od celoročných aktivít v podobe tréningov, školy či práce.
Posledný deň v roku budem oslavovať v kruhu priateľov ako každý rok.
V novom roku všetkým želám hlavne zdravie, pretože je najdôležitejšie, šťastie, lásku, pohodu a nech je
lepší ako ten starý.
Marián Žernovič – hádzaná (SPORTA Hlohovec)
(zdroj: ARCHÍV KLUBU)
Uplynulý kalendárny rok môžem hodnotiť zo svojej strany veľmi pozitívne. V hádzanárskej extralige sa
nám podarilo obhájiť vicemajstrovskú pozíciu, napriek tomu, že do semifinále sme išli z tretieho miesta.
No opäť sa ukázalo že v play off je možné všetko a favorizované Topoľčany sme v troch vyrovnaných
zápasoch zdolali 3:0, z toho dvakrát v sedmičkovej dráme. Na túto sériu určite tak skoro nikto z nás
nezabudne. Z pohľadu súkromia sa mi podarilo úspešne prejsť cez štvrtý ročník vysokej školy SPU v
Nitre, takže aj v tejto oblasti vládne spokojnosť.
Na Vianočné sviatky sa každý rok veľmi teším. Samotný štedrý deň bude patriť tradičnému futbalovému
turnaju s priateľmi a neskôr večera s rodičmi a bratom. Silvester každoročne absolvujem s kamarátmi na
oddychovej chate a tento rok dúfam nebude výnimkou.
Do Nového roka by som všetkým rád zaželal nech ho všetci užijú v zdraví a šťastí v spoločnosti ľudí,
ktorí sú im najbližší.
Tatiana Kukuľková – stolný tenis (KST Viktoria Trnava)
(zdroj: ARCHÍV TK)
Po športovej stránke to bol veľmi vydarený rok. V marci som sa zúčastnila majstrovstiev sveta družstiev
dospelých v Kuala Lumpur kde som nazbierala cenne skúsenosti a bola jednou z najmladších
účastníčok majstrovstiev. V tomto roku sa mi podarilo získať titul majsterky SR žien a v kategórii
dorasteniek som na majstrovstvách SR získala 4 najcennejšie kovy (dvojhra, štvorhra, miešaná štvorhra,
družstvá). Po súkromnej stránke uplynulý rok hodnotím veľmi kladne.
Vianoce a Silvester budem tráviť s rodinou v Hnúšti a v Poprade.

V novom roku ma čakajú náročné ME do 21 rokov v Rusku, ktoré budú prvými v tejto kategórii vôbec, a
ďalšie mnohé turnaje, na ktoré sa musím dobre pripraviť. Dúfam, že moje výsledky budú tak dobré ako
tento rok.
Matej Vanta – florbal (FBC 11 Trnava)
(zdroj: ARCHÍV KLUBU)
Uplynulý rok mi ukázal, že stále môže byť lepšie ako bolo. Naša dcérka nám robí radosť svojimi
výsledkami v športe a teraz už aj v škole. Vo florbale sme sa v prvej lige prebojovali takmer do extraligy
a zápasy v minuloročnej play-off, boli to najlepšie čo sme kedy odohrali. Radosť z gólu nebola nikdy
väčšia, ako v tejto časti súťaže. Prial by som si to zažiť znova s tým, že vyhráme titul. Po sezóne sa môj
aktívny životný štýl na jednom z turnajov, kedy som si natrhol tri šľachy na členku, rázom zmenil.
Nemohol som chodiť a snažil som sa spraviť všetko pre to, aby som sa čo najskôr dostal späť do hry.
Momentálne je polka súťaže za nami a ja aktívne hrám.
Blížia sa Vianoce, kedy si konečne oddýchnem a budem sa snažiť čo najviac času stráviť s rodinou,
pretože popri práci riadiť klub, byť trénerom, hrať za A mužstvo, poprípade ešte aj pískať toho času
zaberajú ozaj veľa.
Do nového roka by som si želal zo športovej stránky nájsť trénera pre A mužstvo, aby som sa mohol
naplno venovať hre. No a z tej súkromnej vďaka mojej rodine mám všetko čo potrebujem a želám si len,
aby sme boli zdraví a držali vždy pokope.
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73. Zahraniční študenti, ktorí na sviatky zostávajú na Slovensku: Typické Vianoce?
Chlieb s mincou a pivo v ruke!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 24/12/2016; Tip od Vás; Paula Kentošová, NOVÝ ČAS]
Otvoriť galériu
Vianoce sú sviatkom pokoja, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj čas strávený s rodinou. Nie každý sa
však môže vrátiť na sviatky domov.
To sa týka aj množstva zahraničných študentov študujúcich v Bratislave v rámci výmenných programov.
Opýtali sme sa ich, ako vyzerajú najkrajšie sviatky roka u nich doma a čo plánujú robiť počas Štedrého
večera tu v Bratislave.
Eleftheria (21) z Grécka: Jeme chlieb s mincou
Otvoriť galériu
Študentka manažmentu na UK Eleftheria Chouson (21) je v Bratislave od septembra. Zrejme bude tiež
tráviť sviatky na internáte. "Možno ale nakoniec niečo naplánujeme s kamarátmi, keď nemôžem byť s
rodinou," hovorí. V Grécku sa počas Vianoc stretáva celá rodina, ktorá si pochutná na niečom mäsitom.
"V minulosti sme zvykli jesť aj brokolicu. Máme aj tradičné jedlo kulura, je to sladký chlieb, v ktorom je
zapečená minca. Tradícia vraví, že osoba, ktorá na mincu natrafí, bude mať mimoriadne šťastný rok,"
dodala.
Engr (22) z Nigérie: Stromček máme medzi palmami
Otvoriť galériu
Engr Raphael Olaniyi (22) z Lagosu v Nigérii navštevuje Ekonomickú univerzitu. "Najskôr som sa bál,
aby som na Slovensku nezostal sám, no zostáva tu mnoho študentov z cudziny. Kluby sú otvorené
počas sviatkov, zrejme sa pôjdeme niekam zabaviť," hovorí. Na zimu u nás nie je zvyknutý, v Nigérii
majú cez sviatky teplo a vianočný stromček stojí medzi palmami.
"Deň pred Vianocami sa deti oblečú rovnako a navštevujú domy v okolí. Spievajú koledy a prajú ľuďom
krásne Vianoce, bez ohľadu na to, či niečo dostanú alebo nie. Ďalšou tradíciou je pozývanie starých
rodičov na sviatočnú večeru," hovorí. Vtedy si pripravia nejaké mäsové jedlo, ale nie je to nič špeciálne
určené na Vianoce.

Karan zu Indie: Vonku si grilujeme
Otvoriť galériu
Študent pedagogiky Karan Sg (23) pochádza z Indie, no žije v austrálskom Perthe. "Vianoce v Austrálii
sa diametrálne líšia od tých slovenských. V decembri je u nás veľmi horúco, a tak zvyčajne pijeme pivo a
grilujeme von," hovorí Karan. Darčeky si dávajú až 25. decembra. Terajšie sviatky strávi na internáte v
Mlynskej doline. "Toto budú moje prvé Vianoce na Slovensku. Cítim, že mi chýba moja rodina, no
zároveň sa teším na slovenské tradície a jedlá, kapustnicu som už skúsil a chutila mi," dodal.
Foto:
Karan z Indie Zdroj - Majo Peiger, archív študentov
Eleftheria z Grécka Zdroj - Majo Peiger, archív študentov
Vianoce na Slovensku sú pre zahraničných študentov príležitosťou skúsiť nové veci. Zdroj - Majo Peiger,
archív študentov
Karan z Indie Zdroj - Majo Peiger, archív študentov
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74. Košický U.S. Steel vytvára zisk
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 23/12/2016; Správy RTVS; z domova; Anton Gbúr]
Viliam Stankay, moderátor: "Rok 2016 bol pre košický závod U. S. Steel náročný. Hospodárske výsledky
boli prvé mesiace v červených číslach. Často sa hovorilo o predaji fabriky, odísť muselo aj takmer
štyristo zamestnancov. Spoločnosť sa k možným scenárom v budúcom roku nechce vyjadrovať, podľa
analytikov je predaj fabriky na spadnutie."
Anton Gbúr, redaktor: "Až polovicu ocele, ktorá sa ročne vo svete vyrobí produkuje Čína. Materiál, ktorý
Číňania nespotrebujú doma, vyvážajú za podpriemerné ceny do Európy. Problémy to spôsobuje aj
košickému U. S. Steelu. Fabrika preto počas roka skrátila pracovný týždeň, istý čas prepúšťala bezmála
tridsať zamestnancov každý mesiac, spustila aj programy odchodu ľudí za štedré odmeny. O plánoch na
budúci rok oceliarne nehovoria, odborári však očakávajú väčšiu stabilitu."
Juraj Varga, podpredseda rady odborov U.S. Steel Košice: "Očakávame aj stabilizáciu, aj
zamestnanecké základne a zároveň aj tie očakávania mzdového rastu."
Anton Gbúr: "Podľa Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v posledných týždňoch dopyt po oceli vo
svete stúpol a produkcia v Číne klesla. Číňania však nevyrábajú o toľko menej, aby oceľ do Európy
naďalej nevyvážali."
Peter Baláž, Katedra medzinárodného obchodu Obchodnej Fakulty, Ekonomická univerzita BA:
"Pravdepodobne tlak na vývoz čínskej oceli sa bude ďalej zvyšovať a je otázne dneska iba to, že za
akých priemerných cien na Európskych komoditných trhoch to bude, sa bude všetko realizovať."
Anton Gbúr: "Košická oceliareň je poslednou fabrikou, ktorú v Európe vlastní americký gigant U. S.
Steel. Američanom prináša košický závod zisk, v médiách sa však takmer celý rok skloňoval možný
predaj košickej fabriky. Spoločnosť tieto tvrdenia vždy označila za fámy, analytici však obchod
nevylučujú."
Jiří Šimara, analytik CYPRUS (preklad z češtiny): "Rokovania prebiehali konieckoncov už v tomto roku,
ale vždy skrachovali na cene. Špekuluje sa, že U. S. .Steel požaduje za košickú oceliareň aspoň
miliardu a pol eur."
Ľuboš Vančo, partner KPMG: "V nasledujúcich asi piatich rokoch U. S. Steel bude musieť vyplatiť niečo
menej ako jedna celá osem miliardy dolárov svojich dlhov, to znamená ten tlak na U. S. Steel ako
materskú firmu je. Takže paradoxne dáva zmysel predávať niečo, za čo ste schopní dosiahnuť čo
najvyššiu cenu a potom poprípade z toho vyplatiť niečo akcionárom, respektíve bankám."
Anton Gbúr: "Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol U. S. Steel stratu sedemnásť miliónov eur, aktuálne
je však v zisku asi stošesťdesiatsedem miliónov eur."
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75. Predaj U.S. Steelu je údajne na spadnutie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 17:00; 23/12/2016; Žurnál Rádia Regina; z domova;
Anton Gbur]
Jana Zvalová, moderátorka: "Pre košický závod U.S. Steel bol tento rok náročný. Počas prvých
mesiacov boli hospodárske výsledky v červených číslach. Často sa hovorilo o predaji fabriky a muselo
odísť aj takmer štyristo zamestnancov. K možným scenárom budúceho roka sa spoločnosť nechce
vyjadrovať. Podľa analytikov je však predaj závodu na spadnutie."
Anton Gbur, redaktor: "Až polovicu ocele, ktorá sa ročne vo svete vyrobí, produkuje Čína. Materiál, ktorý
Číňania nespotrebujú doma, vyvážajú za podpriemerné ceny do Európy. Problémy to spôsobuje aj
košickému U.S. Steelu. Fabrika preto počas roka skrátila pracovný týždeň, istý čas prepúšťala bezmála
tridsať zamestnancov každý mesiac, spustila aj programy odchodu ľudí za štedré odmeny. O plánoch na
budúci rok oceliarne nehovoria. Podpredseda odborárov Juraj Varga očakáva väčšiu stabilitu."
Juraj Varga, podpredseda odborárov U.S. Steel: "Očakávame stabilizáciu aj zamestnaneckej základne a
zároveň aj tie očakávania mzdového rastu."
Anton Gbur: "Podľa Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v posledných týždňoch dopyt po oceli vo
svete stúpol a produkcia v Číne klesla. Číňania však nevyrábajú o toľko menej, aby oceľ do Európy
naďalej nevyvážali."
Peter Baláž Ekonomická univerzita: "Pravdepodobne tlak na vývoz čínskej ocele sa bude ďalej
zvyšovať a je otázne dneska iba to, že za akých priemerných cien na európskych komoditných trhoch sa
bude všetko realizovať."
Anton Gbur: "Košická oceliareň je poslednou fabrikou, ktorú v Európe vlastní americký gigant U.S. Steel.
Američanom prináša košický závod zisk, v médiách sa však takmer celý rok skloňoval možný predaj
košickej fabriky. Spoločnosť tieto tvrdenia vždy označila za fámy. Analytik Jiří Šimara však obchod
nevylučuje."
Jiří Šimara, analytik (preklad z češtiny): "Rokovania prebiehali konieckoncov už v toto roku, ale vždy
skrachovali na cene. Špekuluje sa, že U.S. Steel požaduje za košickú oceliareň aspoň miliardu a pol
euro."
Anton Gbur: "Ľuboš Vančo z KPMG hovorí, že materská firma U.S. Steel je pod tlakom."
Ľuboš Vančo, KPMG: "V nasledujúcich asi piatich rokoch U.S. Steel bude musieť vyplatiť o niečo menej
ako jedna celá osem miliardy dolárov svojich dlhov, takže paradoxne dáva zmysel predávať niečo, za čo
ste schopný dosiahnuť čo najvyššiu cenu a potom poprípade z toho vyplatiť niečo akcionárom,
respektíve bankám."
Anton Gbur: "Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol U.S. Steel stratu sedemnásť miliónov eur, aktuálne
je však v zisku asi stošesťdesiatsedem miliónov eur."
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76. V Nemecku vyvolal rozruch projekt - Prenajmi si Žida
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 28/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tibor Macák]
Jaroslav Barborák, moderátor: "V Nemecku vyvolal rozruch projekt - Prenajmi si Žida, ktorý po dvoch
rokoch príprav nedávno odštartovali. Je za ním komunita mladých nemeckých Židov, ktorí chcú takýmto
netradičným spôsobom sprostredkovať osobný kontakt s Nežidmi, a pokúsiť sa tak odbúrať klišé a zažité
stereotypy."
Tibor Macák, redaktor: "Prečo sa trúbi na šófar? Čo znamenajú dlhé pajšle vo vlasoch ortodoxných
Židov, či modlitebné remienky tfilin na ich čelách? Aj takéto otázky zamestnávajú mnohých ľudí,
a v Nemecku si odpovede už nemusia vygoogliť na internete, ale dozvedieť sa priamo od člena
židovskej komunity. V krajine žije takmer 200-tisíc Židov. No veľká časť z vyše 80 miliónov obyvateľov
Nemecka síce veľmi dobre vie, čo bol holokaust, ale ani netuší ako vlastne bežní Židia žijú, a nevedia
nič o ich tradíciách. Jedna z organizátoriek projektu Prenajmi si Žida Mascha Schmerling pre Rádio NDR
hovorí."

Mascha Schmerling, organizátorka projektu Prenajmi si Žida: "Názov sme zvolili zámerne provokatívny,
lebo sme si povedali, že chceme byť aktívni. Sme sebavedomí, chceme niečo robiť a vzbudiť pozornosť.
Všetko nasvedčuje tomu, že to funguje celkom dobre."
Tibor Macák: "Organizátori projektu nemajú záujem otvárať háklivé témy, ale ich referenti sú pripravení
odpovedať na každú otázku, a rozprávajú najmä osobné príbehy. Môžu si ich prenajať školy či cirkevné
zbory. Opäť Mascha Schmerling."
Mascha Schmerling: "Naši referenti idú do škôl a iných vzdelávacích zariadení a hovoria aj o židovských
sviatkoch, o náboženstve ako takom, ale aj o tom, ako sa pripravujú židovské jedlá, či o bežnom rytme
dňa. Ide nám o to, aby každý z našich referentov podal niečo osobné."
Tibor Macák: "Bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraj Stern pre RTVS na margo
projektu povedal."
Juraj Stern, bývalý rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Považujem za veľmi zaujímavý
a užitočný. Rozhodne pomáha odbúravať predsudky, a preto si myslím, že by bolo vhodné, keby sa
mohol nejakým spôsobom, takouto podobnou formou uplatniť aj na Slovensku. A dokonca by som vrele
odporučil, aby sa s tým išlo hlavne do škôl."
Tibor Macák: "Aj organizátorom projektu ide najmä o to, aby sa Židia s Nežidmi stretali, a tak odbúravali
stereotypy. O to viac je to potrebné v Nemecku. A to nielen pre jeho minulosť, ale najmä súčasnosť.
V roku 2015 totiž bol nárast antisemitských útokov o 34 percent viac ako rok predtým."
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77. EXKURZIA AKO KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI
KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 06/12/2016; 12/2016; s.: 41,42; EXKURZIA AKO
KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA; Redakcia]
Michal Stričík, Pavol Andrejovský*
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 sa dňa 8.11.2016 na Pedagogickom pracovisku
Podnikovohospodárskej fakulty Košice, Ekonomickej univerzity Bratislava v Michalovciach
uskutočnila v spolupráci s riaditeľom Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce Ing.
Júliusom Oleárom prednáška na tému ,,Ekonomické a technické možnosti využívania druhotných
surovín". Táto prednáška bola spojená s exkurziou pre študentov druhého a tretieho ročníka
pedagogického pracoviska v rámci predmetu ,,Udržateľnosť prírodných zdrojov" na Technických a
záhradníckych službách mesta Michalovce na Lastomírskej ulici, kde majú prevádzku strediská:
- Linka separovaného odpadu,
- Zberný dvor,
- Kompostáreň a
- Verejná zeleň.
Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov so spôsobmi nakladania s komunálnym odpadom v meste
Michalovce a činnosťou triediacej linky a kompostárne.
Pod odborným vedením Ing. Evy Muchovej a Ing. Miroslava Čorneja boli študentom prezentované
aktivity projektu triedenia a biologicky zhodnocovaných zložiek komunálnych odpadov a preukázané
ekonomické a technické možnosti využívania odpadov ako druhotných surovín.
V prvej časti exkurzie mali študenti možnosť navštíviť novú kompostáreň a nahliadnuť do práve
prebiehajúceho procesu výroby kompostu. Projekt ,,Centrum pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v Michalovciach" bol v Michalovciach ukončený v roku 2015 a od minulého roka
pomáha zhodnocovať biologický rozložiteľný komunálny odpad.
Realizovaný projekt bol financovaný v rámci operačného programu Životné prostredie a jeho prioritnej
osi 4 - Odpadové hospodárstvo.

Na tento projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu 2 001 490,44 eur, pričom spolufinancovanie mesta bolo 106 724,13 eur. Cieľom projektu výstavby
Kompostárne bolo:
- zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného množstva
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a vybudovaním centra pre jeho zhodnocovanie a
zníženia podielu biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu vo zvyškovom odpade,
- zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu a
- zlepšiť ich informovanosť v oblasti separácie.
V roku 2016 sa už na novej kompostárni spracovalo za prvých desať mesiacov 1 300 ton biologicky
rozložiteľného odpadu.
V druhej časti exkurzie videli študenti proces dotrieďovania separovaných odpadov na triediacej linke,
kde sa uskutočňovalo triedenie plastov, papiera a lepenky a viacvrstvových kombinovaných obalov.
Triedenie v domácnostiach zďaleka nestačí a na Linke separovaného odpadu majú s dotrieďovaním
ešte veľa práce. Plasty triedia na drogistické obaly, PET fľaše, ochranné fólie a následne PET fľaše sú
triedené podľa farby, pričom samostatnú skupinu tvoria plastové fľaše od jedlých olejov. Vytriedené
plasty sa lisujú a sú expedované zhodnotiteľom na recykláciu. Odpad vzniknutý z dotrieďovania je
zneškodňovaný skládkovaním na Skládke komunálneho odpadu v Žabanoch.
Študenti sa dozvedeli nové skutočnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom, ktoré sú z
ekologického pohľadu alarmujúce. Tu si uvedomili, že informovanosť ľudí hrá v oblasti triedenia odpadov
dôležitú úlohu, a preto je potrebné šíriť osvetu.
Triediaca linka bola vybudovaná v rámci projektu ,,Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia
triediacej linky odpadov", ktorý bol ukončený v mesiaci júl 2011. Cieľom tohto projektu bola rekonštrukcia
triediacej linky a zateplenie haly v zbernom dvore na Lastomírskej ulici pre dotriedenie vyseparovaných
zložiek TKO.
Aj tento projekt bol financovaný v rámci operačného programu Životné prostredie a jeho prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo. Na projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a
štátneho rozpočtu 768 374,74 eur pričom spolufinancovanie mesta bolo 40 440,83 eur.
Pre zaujímavosť, v roku 2015 sa vytriedilo 1 388 t komunálneho odpadu. Z týchto položiek boli
najvýznamnejšie plasty: 144 t, papier a lepenka: 202 t, sklo: 267 t, kompozitné obaly: 25 t, obaly z dreva:
91 t, obaly z kovu: 7 t, olej: 2 t a predovšetkým biologický rozložiteľný odpad v množstve 640 ton. Podiel
vytriedeného odpadu na vyprodukovanom odpade v meste Michalovce bol v roku 2015 na úrovni 10 %.
Ako skonštatovali študenti - budúci ekonómovia - na záver exkurzie: ,,Návšteva zberného dvora nám
priniesla mnoho poučného a informácií, ktoré sú využiteľné najmä v reálnom živote pri starostlivosti o
životné prostredie a využívaní prírodných zdrojov, kedy je potrebné si uvedomiť, že: ,Zem sme nezdedili
po svojich rodičoch, ale požičali sme si ju od svojich detí'."
* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13 Košice, email: michal.stricik@euke.sk, pavol.andrejovsky@euke.sk.
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78. Podľa analytikov je predaj U.S. Steel na spadnutie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 28/12/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Anton Gbur]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Pre košický závod U.S. Steel bol tento rok náročný. Počas prvých
mesiacov bol v červených číslach. Často sa hovorilo o predaji fabriky a muselo odísť aj takmer 400
zamestnancov. K možným scenárom budúceho roka sa spoločnosť nechce vyjadrovať. Podľa analytikov
je však predaj závodu na spadnutie."
Anton Gbur, redaktor: "Až polovicu ocele, ktorá sa ročne vo svete vyrobí, produkuje Čína. Materiál, ktorý
Číňania nespotrebujú doma, vyvážajú za podpriemerné ceny do Európy. Problémy to spôsobuje aj
košickému U.S. Steelu. Fabrika preto počas roka skrátila pracovný týždeň. Istý čas prepúšťala bezmála
30 zamestnancov každý mesiac. Spustila ja programy odchodu ľudí za štedré odmeny. O plánoch na
budúci rok oceliarne nehovoria. Podpredseda odborárov Juraj Varga očakáva väčšiu stabilitu."

Juraj Varga, podpredseda OZ Kovo U.S.Steel: "Očakávame aj stabilizáciu zamestnaneckej základne a
zároveň aj tie očakávania mzdového rastu."
Anton Gbur: "Podľa Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v posledných týždňoch dopyt po oceli vo
svet stúpol a produkcia v Číne klesla. Číňania však nevyrábajú o toľko menej, aby oceľ do Európy
naďalej nevyvážali."
Juraj Varga: "Pravdepodobne tlak na vývoz čínskej oceli sa bude ďalej zvyšovať a je otázne dneska iba
to, že za akých priemerných cien na európskych komoditných trhoch sa bude všetko realizovať."
Anton Gbur: "Košická oceliareň je poslednou fabrikou, ktorú v Európe vlastní americký gigant U.S. Steel.
Američanom prináša košický závod zisk, v médiách sa však takmer celý rok skloňoval možný predaj
košickej fabriky. Spoločnosť tieto tvrdenia vždy označila za fámy. Analytik Jiří Šimara však obchod
nevylučuje."
Jiří Šimara, analytik (preklad z (češtiny): "Rokovania prebiehali koniec-koncov už v tomto roku, ale vždy
krachovali na cene. Špekuluje sa, že U.S. Steel požaduje za košickú oceliareň aspoň 1,5 miliardy euro."
Anton Gbur: "Ľuboš Vančo z KPMG hovorí, že materská firma US Steel je pod tlakom."
Ľuboš Vančo, KPMG: "V nasledujúcich asi piatich rokoch U.S. Steel bude musieť vyplatiť niečo menej
ako 1,8 miliardy dolárov svojich dlhov. Takže paradoxne dáva zmysel, predávať niečo, za čo ste
schopný dosiahnuť čo najvyššiu cenu a potom poprípade z toho vyplatiť niečo akcionárom, resp.
bankám."
Anton Gbur: "Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol US Steel stratu 17 miliónov eur. Aktuálne je však v
zisku asi 167 miliónov eur.
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79. Vidím príležitosť tam, kde iní riziko
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/12/2016; 250/2016; s.: 6,7,8,9,10; HN magazín; Alžbeta
Pňačeková]
Alžbeta Pňačeková
Majiteľ Arca Capital Pavol Krúpa
VLANI ZAROBIL NA KÚPE ČESKÉHO O2 MILIÓNY EUR, TENTO ROK DÝCHA NA KRK INÝM
BIZNISMENOM A BRÚSI SI ZUBY NA "VLASTNÚ" BANKU, PATRÍ K NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍM
SLOVENSKÝM BIZNISMENOM A ŠANCU ZACÍTI AJ TAM, KDE INÍ VIDIA POTENCIÁLNE
PROBLÉMY. ZA TRINÁSŤ ROKOV VYBUDOVAL FINANČNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ DNES PATRÍ K
ŠPIČKE NIELEN NA SLOVENSKU.
Koncom roka zvykneme bilancovať, takže aký bol rok 2016 Pavla Krúpu?
Bol to neobyčajne úspešný rok, narástli sme do výšky aktív jednej miliardy eur, ktoré spravujeme. Je to
pre nás míľnik, ktorý sme si kedysi dali a dnes sme ho predbehli. Uvidíme, čo nás bude čakať ten budúci
rok, ale už máme vyššie ambície a plány.
Ktorú zo svojich tohtoročných aktivít považujete z hľadiska biznisu za najvýznamnejšiu?
Všetky aktivity sú svojím spôsobom významné, naša firma sa venuje radu odvetví, či už je to private
equity, reality alebo finančný sektor. Ďalším míľnikovým krokom je založenie Arca Financial Group, ktorú
má u nás na starosti Rasťo Velič, spoluakcionár skupiny Arca. V rámci plánov sme si predurčili, že
chceme mať v skupine banku. V blízkom čase, a to hovoríme o horizonte jedného roka, by sme mali
urobiť akvizíciu jednej banky v regióne strednej Európy. Ale ešte nemôžem povedať, ktorá to bude.
Ako ste spomínali, aktíva sa prehupli cez pomyselnú hranicu...
... pre nás magickú. A dúfame, že budeme rásť a rásť a ďalšiu magickú hranicu prekonáme v krátkom
horizonte.
Bolo to prekročenie plánov alebo splnenie reálneho cieľa?

Bolo to splnenie reálneho cieľa, ale o niečo skôr, ako sme čakali. Dosiahli sme ho o nejaký pol rok alebo
rok skôr, ako sme si mysleli. Doba tomu praje, jednak sú veľmi dobré príležitosti na trhu, jednak je tu
prístup k lacným zdrojom, ktorý ekonomiku akceleruje a posúva ďalej, a to pomáha aj nám. Najmä tým,
že banky majú chuť financovať, a tým pádom máme prístup k dobrým, lacným peniazom.
Jeden plán teda máte splnený vopred, aké sú tie ďalšie?
Strategické bude kúpiť banku alebo bankový dom a opäť sa posilniť v segmentoch, ktoré už máme
etablované.
V rámci biznisu ste aktívny najmä v Česku a na Slovensku, ale aj na Ukrajine či v Rumunsku, Svojho
času ste ohlásili Investície napríklad v Grécku a španielsku..
Je to všetko otázka príležitostí. Strategické teritóriá sú pre nás Česko a Slovensko, a v podstate celá
stredná a východná Európa. Otvárame tiež pobočku v Maďarsku, kde sme v minulosti kúpili niekoľko
pohľadávok Ďalšie aktivity sú v rámci toho opportunity biznisu, dnes môžete cez internet a cez prostredie
na burze urobiť akvizíciu kdekoľvek na svete. Akvizície v Grécku sme zatiaľ nenaplnili, ale máme tam
vyhliadnuté dve firmy, do ktorých by sme chceli investovať. Sčasti sme zainvestovali do spoločnosti
Opap, ktorú majoritne ovláda skupina pána Jiřího Šmejca a myslím si, že s ňou urobili veľký pokrok. Plus
sú to príležitosti, ktoré prídu v pravom momente. Tak sme využili investíciu do poisťovacej skupiny
Vienna Insurance Group, kde sme nadobudli jedno percento a už teraz sa nám ukázala ako správna,
takže dopĺňame akcie, aby sme mali dve percentá.
Čím to je, že sa slovenským finančníkom a podnikateľom tak darí v Česku, ale naopak to až tak
nefunguje? Ste dravejší?
Toto je trošku subjektívna otázka (smiech), ale myslím si, že sčasti áno. Geneticky to máme tak nejako
dané, že keď chceme na Slovensku niečo dosiahnuť, musíme viac robiť a pozerať sa aj na iné krajiny.
Historicky Slováci vždy cestovali, Česi skôr zostávali doma. Plus musím priznať, že prístup Čechov k
cudzincom, najmä k Slovákom, je oveľa prijateľnejší ako naopak. A je to aj tým, že v Česku sú
príležitosti, ktoré vieme my odhadnúť. A hlavne sú tam aj priaznivé podmienky pre podnikanie.
V posledných mesiacoch vám doslova ide karta. Máte povesí hráča, ktorý rád riskuje, je to teda o risku
alebo skôr o poznaní príležitostí?
Ja môžem riskovať preto, lebo mám dobrý základ v aktivitách mojich partnerov. Takže ak máme
postavenú Arcu na viacerých nohách - na segmentoch, či je to Arca Financial Group, real estate alebo
štandardná private equity, tak si môžem dovoliť občas robiť aj takúto formu investície. Som možno hráč,
ale určite nie hazardér. Ako píše Warren Buffett, riziko neznamená, že očakávate stratu. To by bolo zlé
mentálne nastavenie. Je to o tom, že vidíte príležitosť tam, kde ju iní nevidia. Ostatní ju berú ako riziko,
ale vy ju beriete tak, že tam riziko nie je.
V jednom rozhovore ste povedali, že kupujete vždy, keď je cena podhodnotená, Je možno toto recept na
úspech?
Áno, je a v tomto treba mať naozaj výdrž a nedať sa zmátožiť tým, čo si trh mysli. Lebo občas môže
naznačovať, že je tam alebo tam ešte potenciálny rast a zrazu príde nejaký sentiment ako brexit, alebo
energetická kríza a celý trh sa môže zmeniť pomerne veľmi rýchlo. A terajšia doba hovorí, že čo sa má
zmeniť, zmení sa rýchlo. Lebo celý biznisový svet neriadia už len ľudia, ale je to aj o počítačových
systémoch, algoritmoch, softvéroch a podobne. Treba stavať na firmy, ktoré sú na základe nejakých
sentimentov oslabené, ale zdravé. Príkladom je tá VIG (Vienna Insurance Group, poznámka redakcie),
ktorá na základe určitých odpisov bola vo forme vypredávania. A tam, kde ostatní vypredávali, sme my
po určitej cene začali kupovať. Naša výhoda je aj to, že vieme dať rýchlo dokopy peniaze.
Čím to Je, že vy tom tie príležitosti vidíte a Iní nie?
No, sme v tom dobrí (smiech). Máme srdce, nebojíme sa do toho ísť. A najmä máme síce malý tím, ale
riadenie je na nás ako na akcionároch, takže rozhodovanie vie prebehnúť aj v priebehu niekoľkých
hodín. Nemusí prejsť troma komisiami a ešte oponovaním.
Takže aj rýchlosť a pružnosť môže byť výhoda, ktorá vás odlišuje,
Určite áno.
Ale pri rozdelení českého O2, kde ste v priebehu niekoľkých dní zarobili milióny eur, vás vraj ostatní
partneri trochu brzdili, aby ste neinvestovali ešte viac.

Tam ma brzdili, ale ako sa hovorí, po vojne je každý generál. Sme síce rýchli, ale máme určitý systém
stop limitov, pretože ten biznis sa mohol, samozrejme, vyvíjať aj inakšie. Niekedy vás to obmedzuje, ale
na druhej strane bez poriadku a disciplíny by ste sa nemohli dostať ďalej. Takže v tomto prípade áno,
keby to bolo pred desiatimi rokmi, možno by som použil svoje právo veta a povedal v úvodzovkách, je mi
jedno, čo si myslíte, a dám tam všetko.
Takže riskujete v rámci mantinelov?
Viete, ja by som rád otočil túto filozofiu. Lebo to nie je riskovanie, to nie je hazard, ale jednoducho to, že
vidíme príležitosť, ktorú nikto iný nevidí. A áno, máme isté stop limity, ktoré mi hovoria, nemôžeš
investovať viac, ako je únosné v rámci majetku skupiny. Samozrejme, že som penil, kričal, ale čo sa dá
robiť (smiech).
Máte to v rámci spoločnosti podelené tak, že vy ste ten najdravejší?
Každý biznis, ktorý robíme, napríklad teraz kolektovanie firiem, ktoré spravujú pohľadávky, sa môže javiť
ako dravý. V podstate sme všetci draví, ale ja mám na starosti opportunity biznis, ktorý sa práve
prejavuje vo forme kúpy nejakej pohľadávky alebo využitia slabosti niekoho, jednoducho využitia
príležitosti, ktorú dáva trh. Toto je moja parketa, a preto hoci tvorí dokonca menší podiel na majetku
spoločnosti ako iné aktivity, je to akoby viac na očiach. Ale je za tým drobná práca všetkých ostatných.
V poslednom období sa v súvislosti s vami medializovall najmä témy OKD, Slovakia Steel Mills a
rozdelenie českého O2. Skúste stručne zaktualizovať Jednotlivé časti.
Pri O2 sme využili situáciu na trhu, keď ho majoritný akcionár, skupina PPF, rozdelil na dve časti. Na
CETIN, infraštruktúru, teda káble a to, čo je v zemi, a na samotného operátora. Vtedy nastal stav, keď
bol titul O2 vyradený z hlavného burzového indexu a fondy to museli vypredávať. Tým pádom to bol tlak
na akcie na trhu. My sme si zanalyzovali historicky jednak O2 ako celok a tiež celú činnosť pána
Kellnera ako vlastníka PPF. Zistili sme, že sa historicky k tým aktívam správal vždy korektne, tak sme si
povedali, to bude aj v tomto prípade.
Ale istotu ste nemali.
Na druhej strane sme museli mať sebavedomie bojovníka, že pokiaľ to tak nebude, uhájime si to. Na O2
bolo krásne, že pred rozdelením cena padla na 170 českých korún za akciu, za čo sme v priemere aj
kupovali. O nejaký čas na to bol odkup CETINU za zhruba 175. Takže vlastne O2 ste mali za päť korún,
čo teraz máte 245 a ešte sú tam aj dividendy 16 korún za akciu. Takže sa dá povedať, že sme vlastne
dostali do daru niekoľko sto miliónov českých korún. O2 máme teraz v jednom našom fonde Arca Capital
CEE, ktorý máme ako dividendový titul, kde robí pre našich investorov krásne zhodnotenie.
Porovnateľnú pozornosť si vyslúžila situácia okolo jediného producenta čierneho uhlia v Česku,
spoločnosti OKD, teda Ostravsko-karvinských dolu, V akom stave Je momentálne?
Čo sa týka OKD, treba to vnímať z pozície, ktoré na Slovensku asi nevieme úplne pochopiť, pretože sme
tú situáciu nezažili. Treba to chápať tak, že to OKD, respektíve NWR, ktoré ju vlastnilo, bol
megalomanský tunel na Ostravsko, na Českú republiku a na všetkých dodávateľov, ako aj na daňových
poplatníkov. Pretože keď niečo získate za desať miliárd a vyberiete odtiaľ stopäťdesiat miliárd, alebo
rozdelíte byty, ktoré ste mali odpredať vlastníkom, ale neurobíte to, je to podvod a X zničených ľudských
životov. Pokiaľ z firmy, ktorá zarobila 35 miliárd, vytiahnete dividendy 65 miliárd a zadĺžite ju tak že ju to
položí, je to ďalší trestný čin. V Česku sme boli tí, ktorí to rozkryli, poukázali sme na všetky problémy,
podali trestné oznámenia a žaloby. Vďaka našej spoločnosti má veľa ľudí aspoň zadosťučinenie, že sa s
tým možno niečo dá robiť.
Ako dlho to môže podľa vás trvať?
Súdy majú svoj proces, ktorý sa asi tak skoro nezmení. Ale je to aj o činnosti polície, ktorá môže konať a
treba povedať, že sa o prípad pomerne intenzívne zaujíma. Pôjdeme určite aj do ďalšej úrovne, teda
obrátime sa na matky vlastníkov so sídlom v zahraničí. Ale v NWR sa prevarili peniaze investorov z
viacerých krajín, je tam napríklad aj fond nórskej vlády, a tí môžu mať záujem na tom, aby sa to
prešetrilo. Je to len otázka času, ale viem, že úspech dosiahneme.
Pri baniach v Česku aj na Slovensku sa dlhodobo hovorí o útlme ťažby, sledujete aj túto problematiku?
Nie som špecialista na uhlie, ale sledujem ho, mám poradcov, ktorí sú odborníci. Všetky suroviny
prechádzajú určitým cyklom, to isté platilo aj v OKD. Keby si nechalo rezervy, dokázalo by prežiť. Ale čo
tento trh momentálne deformuje, je nedovolená podpora poľského štátu tamojším čiernouhoľným
baniam. To sme po našej analýze na vlastné náklady napadli v Bruseli, kde sme rozšifrovali celú

schému, ako poľský štát nedovolene podporuje vlastné bane. Ktoré môžu predávať za dumpingové ceny
a tým pádom negatívne vplývať na susedné štáty vrátane Slovenska.
Ktoré časti vášho biznisu, ktoré sa až tak mediálne nerozoberajú, majú pre vás osobitý význam?
Medzi hlavné aktivity patrí ešte správa fondov, ako som spomínal, máme tam už inštitucionalizovaných
investorov z veľkých investičných bánk Ako jeden z význačnejších krokov, ktoré sme v Českej republike
teraz urobili, bola akvizícia ďalšieho výrobcu minerálky Korunní, čo nás dostalo do pozície dvojky na
trhu. Myslím si, že nám to umožní byť adekvátnym hráčom voči Karlovarským minerálnym vodám, ktorú
vlastní rodina Pasquale.
Máte ambíciu stať sa raz jednotkou?
No, ambíciu môžeme mať, ale dominantné postavenie Karlovarských minerálnych vôd tam zatiaľ je. Aj tu
však upozorňujeme, že Karlovarské minerálne vody konajú v niektorých prípadoch v rozpore so
zákonom. Či je to skryté vlastnenie Hanáckej kyselky alebo zamedzovanie prístupu slovenských
minerálnych vôd na český trh, na čo máme evidentný dôkaz.
Aký?
Chceli sme do Česka distribuovať Ľubovnianku magnéziovú, minerálku s obsahom magnézia. Mattoni to
však predbežným opatrením zamedzilo, keď sa mu podarilo zabezpečiť, že súd uznal, že Mattoni
Magnesia je takmer ochranná známka pre označenie všetkých magnéziových minerálok. Čo je v
podstate len všeobecné pomenovanie pre horčík. To je akoby ste chceli všetkým limonádam, ktoré
obsahujú citrón, zakázať používať označenie lemon. To sa teda snažíme tiež nejako rozkľúčovať,
Najvyšší súd nám v tejto veci z veľkej časti vyhovel a teraz čakáme na odvolanie súdu vo veci vzhľadu
etikety, ktorú nám chcú Karlovarské minerálne vody tiež žalobami regulovať. Postupujeme nasledovne:
ked sa koná štandardne a v ringu sú rovnaké pravidlá, tak je to o tom, kto je lepší. Ale ak niekto používa
nekalé praktiky alebo doping, treba to jasne riešiť. My sme tí, ktorí hovoria: dajte nám rovné podmienky a
potom ukážme, kto vie ako rásť. Podobne je to napríklad v Unipetrole, kde vlastníme nejaké akcie. A
takisto si myslíme, že poľský vlastník sa nespráva korektne k minoritným akcionárom, čo chceme
zmeniť.
Čo osobne považujete za úspech?
Úspech je relatívny, dá sa merať aj peniazmi. Ale pre mňa osobne je úspech to, že mám okolo seba
ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. A môžem povedať, že sú lepší ako ja. Či je to Rasťo Velič, či je to
Henrich Kiš, alebo historický akcelerátor Peter Kríštofovič, bez nich by sme Arcu neposunuli ďalej. Takže
to je úspech, že tých ľudí mám pri sebe a že sa Arca etablovala ako renomovaná finančná skupina.
Zakončime opäť novoročne, čo by ste zaželali Slovensku do nového roka 2017?
Samozrejme, každý si prajeme zdravie, šťastie, peniaze. Ale ja Slovensku prajem, aby dostalo takých
ľudí, ktorí vždy ukážu vzor. Respektíve aby ľudia, ktorí ukazujú a majú ukazovať vzor, tým vzorom aj
naozaj boli. Pretože od toho sa bude odvíjať všetko ostatné. Takže aby ľudom dávali motiváciu.
---Pavol Krúpa
Absolvent Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave si počas štúdia
zarábal predajom finančných a poisfovacích produktov. Od polovice 90. rokov obchodoval s cennými
papiermi a v roku 2003 založil investičnú spoločnosf Arca Capital, ktorá pôsobí najmä v regióne strednej
a východnej Európy a má široký záber - od priváte eguity, cez reality až po energetiku či napríklad
minerálne vody.
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80. V Bratislave oslávi Silvestra viac ako 700 bežcov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/12/2016; Bratislava; TASR]
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty patrí k najpopulárnejším.
Ilustračné foto.(Zdroj - senica.sk)
BRATISLAVA. Záver roka tradične oslavujú mnohí vyznávači aktívneho pohybu silvestrovskými behmi.

Tých je na výber aj na Slovensku.
Okrem predchádzajúcich piatich s týmto názvom je ich v posledný deň roka ďalších deväť. Bežci si môžu
vybrať podľa miesta bydliska, dĺžky aj náročnosti trate či overenej atmosféry.
Na 31. decembra ich pripravujú v Senici, Prešove, Dolných Orešanoch, Horovciach, Vrútkach,
Michalovej, Lietave, Nitre a Bratislave.
Medzi najpopulárnejšie patrí Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Jeho 28. ročník organizuje
hlavné mesto so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení.
Cez internet sa naň prihlásilo 705 bežcov zo SR, ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska,
Španielska, Švédska, Nemecka, Belgicka, Ruska, Veľkej Británie, Slovinska a iných krajín.
Ďalší záujemcovia majú ešte túto príležitosť v deň behu od 8.30 do 9.30 h na mieste štartu v priestoroch
Ekonomickej univerzity v Petržalke.
Odtiaľ bude o 10. h hromadný štart po trase Prístavný most - Prístavná ulica - Most Apollo - nábrežie
Dunaja - Starý most - nábrežie Dunaja - Most SNP - nábrežie Dunaja pod Most Lafranconi, kde je
tradičný cieľ.
Tam okrem teplého čaju všetci bežci dostanú pamätnú medailu, šťastlivci aj rôzne vecné ceny v tombole
podľa štartovných čísiel.
Centrálou silvestrovských osláv bude v Bratislave Hviezdoslavovo námestie
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81. Obľúbený Silvestrovský beh sa blíži, ešte stále sa môžete prihlásiť
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 29/12/2016; Šport; Redakcia]
Posledný deň v tomto kalendárnom roku bude už tradične patriť obľúbenému Silvestrovskému behu cez
bratislavské mosty, ktorý organizujú hlavné mesto a STaRZ.
Pôjde už o 28. ročník tohto športového podujatia. Dĺžka trate je tento rok 10 kilometrov. Zatiaľ sa
prihlásilo takmer 700 bežcov. Aj keď online registrácia je už uzavretá, v prípade záujmu je ešte stále
možné sa prihlásiť, a to 31. decembra 2016 od 8.30 do 9.30 h priamo na štarte pretekov.
Hromadný štart je o 10.00 h spred Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Petržalke a cieľ je
pod Mostom Lafranconi pri Botanickej záhrade. Trasa povedie cez Prístavný most – Prístavnú ulicu –
Most Apollo – nábrežie Dunaja – Starý most – nábrežie Dunaja – Most SNP – nábrežie Dunaja – Most
Lafranconi. Bežci absolvujú trať po lávkach pre peších.
Novinkou tohto ročníka je opätovné zaradenie Starého mosta do trasy behu. Naposledy sa cez všetkých
päť mostov bežalo ešte v roku 2011 (pred začiatkom rekonštrukcie Starého mosta). Aj tento rok budú v
cieli umiestnené šatne na rýchle prezlečenie bežcov a pripravené sú aj účastnícke medaile pre každého
bežca.
Propozície Silvestrovského behu (PDF)
(ts, ms Foto: starz.sk)
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82. Svet podľa Martina Filka
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/12/2016; 301/2016; s.: 2; Nekrológy 2016; Katarína Ragačová]
Projekt Hodnota za peniaze posudzuje efektivitu štátnych zákaziek
Ekonóm Martin Filko sa utopil pri splavovaní Dunaja.
Nebojte sa, obre bude. Takýto odkaz zanechal po sebe 35-ročný ekonóm Martin Filko, ktorý sa tragicky
utopil v Dunaji v marci 2016. Ubezpečením sa začína kniha Svet podľa Filka, ktorú z jeho textov či
poskytnutých rozhovorov zostavili blízki novinári a spolupracovníci. Z novinárskych kruhov zaznievalo:

"Hádam bude naozaj dobre, keď sa takáto kniha (podobne ako aj iná o histórii v súčasnosti najsilnejšej
politickej strany a jej predsedu) tak rýchlo rozpredala."
Hodnota za peniaze
Mnohí ľudia možno osobu a prácu Martina Filka až tak nevnímali, kým sa správy o jeho tragickom skone
nepremleli cez médiá. A následne si vláda dala do programového vyhlásenia, že sa bude riadiť pri
svojich činoch v medziach "value for money" alebo inak "hodnoty za peniaze". Tým de facto prisľúbila,
že nebude zbytočne míňať peniaze, ale bude naozaj poriadne prehodnocovať, či nejaký projekt treba
postaviť a koľko by zaň mala zaplatiť, aby nebol predražený. Martin Filko bol hlavným ekonómom
ministerstva financií a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky za ministra financií Petra Kažimíra. Pôsobil
však aj pod jeho predchodcom – Jánom Počiatkom, bol jeho poradcom. Na systém riadenia štátu mal
jednoznačný názor. "Je do veľkej miery zotrvačný. Nech prídete s hlúposťou alebo s výborným návrhom,
oboje naráža na byrokraciu. V prvom prípade to je dobre, v druhom zle." (HN 2008) Medzi dvoma
ministrami Smeru však v oblasti zdravotníctva radil aj pravicovej premiérke Ivete Radičovej.
Sústredil sa aj na školstvo
Okrem zdravotníctva sa intenzívne zaoberal aj školstvom. Jeho kritikou – konkrétne kritikou fungovania
Ekonomickej univerzity – aj vstúpil do verejného života. V roku 2006 v článku uverejnenom v
týždenníku Trend kritizoval kvalitu vzdelávania na tejto vysokej škole, ale aj celkovú kvalitu
ekonomického vzdelávania na Slovensku. Spolu s neskorším kolegom na Inštitúte finančnej politiky
Štefanom Kiššom a ekonómom Andrejom Svorenčíkom založili blog Radostná veda, kde upozornili
napríklad na plagiátorstvo na Ekonomickej univerzite. Svoju kritiku o pár rokov neskôr zameral na
systém vzdelávania. Ako jedno z možných riešením ponúkal vyššie platy pre mladých učiteľov, ktorí
vyučujú trhovo atraktívne predmety, ako sú informatika či cudzie jazyky. Tí majú totiž najväčšie možnosti
uplatniť sa mimo školstva. Martin Filko sa rozhodol pre kariéru vo verejnom sektore napriek tomu, že
pracoval aj v biznise. Prečo? "Baví ma pracovať pre krajinu, je pre mňa prirodzené rozmýšľať o veciach
ako verejný záujem." (Trend 2012). Ako verejne činná osoba pripravil dobrú pôdu pre dobre spravovaný
štát, ktorý nemíňa zbytočne peniaze daňových poplatníkov. A to je odkaz Martina Filka, ktorý, ak ho
politici nepotopia, môže rezonovať ešte roky. Katarína Ragačová © SME
Baví ma pracovať pre krajinu, je pre mňa prirodzené rozmýšľať o veciach ako verejný záujem.
Foto:
Martin Filko (11. 11. 1980 – 28. 3. 2016) FOTO – ARCHÍV SME
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83. Silvestrovský beh a plávanie
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 29/12/2016; Správy RTVS; z domova; Filip
Szórád]
Janette Štefánková, moderátorka: "Už o dva dni nás čaká Silvester. Záver roka sa dá osláviť rôznymi
spôsobmi. Napríklad aj aktívnym pohybom. Medzi najpopulárnejšie akcie patrí silvestrovský beh cez
bratislavské mosty. Do aktuálneho dvadsiateho ôsmeho ročníka sa už prihlásilo viac ako sedemsto
bežcov z viacerých krajín. Ďalší tak môžu urobiť v deň behu na mieste štartu a to v priestoroch
Ekonomickej univerzity v Petržalke. Športové vyžitie ponúkajú v posledný deň roka aj iné slovenské
mestá."
Filip Szórád, redaktor: "Nitrania začínajú silvestrovské ráno tradične Zoborským silvestrovským behom.
Muži a ženy nad pätnásť rokov sa už po dvadsiatydeviatykrát vydajú na takmer štvorkilometrovú trasu s
prevýšením dvestošesťdesiatdva metrov. Podľa organizátorov ide o najťažší beh na Slovensku a
Česku."
Roman Královič, organizátor Zoborského silvestrovského behu: "Momentálne sa pohybujeme asi v
počtoch okolo dvesto ľudí bežiacich na štarte, okrem toho je posledné ročníky už aj kategória turistov, to
sú ľudia, ktorí si prídu užiť len prechádzku."
Filip Szórád: "Na Silvestra sa v Nitre mobilizujú aj cyklisti. Štartuje sa v centre mesta a odtiaľ sa
spoločne poberú na bicykloch tiež na Zobor."
Ivan Peťko, organizátor silvestrovskej cyklojazdy: "Je to určené pre všetkých športovcov cyklistov, ktorí
majú chute aj v tomto nie ideálnom cyklistickom počasí si zajazdiť a troška si užiť pohybu, čerstvého
vzduchu a dobrej nálady s ostatnými cyklistami."

Filip Szórád: "Otužilci z Trenčína a okolia si záver roka roka spestria ponáraním do ľadovej vody.
Takmer päťdesiat odvážlivcov si chce na Silvestra zaplávať vo Váhu."
Silvia Skúpa, členka Trenčianskych tuleňov: "Ak bude nejakých pol stupňa alebo mínus, bude to pre nás
len super, pretože je to väčší zážitok, viac sa vyplavujú endorfíny. A ak do ľadové kryhy, to bude pre nás
ešte väčšia sranda."
Filip Szórád: "Aj v Prešove pripravili na posledný deň v roku silvestrovský beh. Určený bude pre
všetkých, od žiakov až po seniorov a trasa povedie popri rieke Torysa."
Milan Grejták, Mestský úrad v Prešove: "Prešovčania, tí, ktorým sa nechce behať, môžu napríklad
korčuľovať na syntetickej ploche, ktorú mesto pripravilo pred Divadlom Jonáša Záborského."
Filip Szórád: "Korčuľovať sa bude dať aj za nepriaznivého počasia. Otvorená bude na Silvestra aj nová
ľadová hala na najväčšom sídlisku Sekčov."

Späť na obsah

84. Pred svadbou ma varovala, že nevarí
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/12/2016; 250/2016; s.: 12,13; HN magazín; Iveta Grznárová]
A dnes už len neumývam riad
Text - Iveta Grznárová
Foto: Adam Suchánek
ON JE ŠÉFOM FALCKU PRE STREDNÚ A VÝCHODNÚ EURÓPU, ONA RIADI FIREMNÚ
NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU A MARKETING. A HOCI KAŽDÝ NOSÍ INÉ MENO, SÚ PRÁVOPLATNÍ
MANŽELIA. IVO KRPELAN A JANA MRAČNOVÁ.
ZOZNÁMENIE
Jana: Zoznámili sme sa v práci. Išla som na pohovor a zazrela som ho v kancelárii: mal takú ružovú
kravatu s veľkým uzlom. Hovorím si: mladý, ale v pohode. (Smiech) Napokon ma zobral na pozíciu
správca autodopravy... Ivo: ... áno, mala na starosti asi tristo vozov, z toho dvesto obrnených. Jana:
Kolegyne ma varovali - on je najhorší šéf. Mali pravdu, bol naozaj veľmi prísny, dokonca ma dvakrát
rozplakal. Raz som si aj hovorila, že odchádzam. Keď sme sa ale vďaka jednej brigáde spoznali bližšie,
on sám mi povedal, že ma musí vyhodiť z práce, aby sme sa mohli dať dokopy. (Úsmev) Ivo: Je pravda,
že som vždy zastával názor: "Co je v domé, není pro mně." Ale s tou prácou si to pamätám tak, že u nás
vo firme nebol dostatočný priestor na to, aby sa Jana rozvíjala tým smerom, ktorý ju lákal... Jana:...
marketing... Ivo:... tak sa rozhodla, že odíde, a ja som ju podporoval pri hľadaní nového zamestnania.
Dnes už sme však opäť v jednej firme. Jana: Svadba bola tiež zaujímavá. Brali sme sa v Škótsku a za
svedkov nám boli takí sympatickí zamestnanci hotela. Mali sme vtedy veľa práce, do toho som navyše
zistila, že som tehotná, tak sme nemali chuť organizovať niečo veľké.
SPOLUPRÁCA Jana: V práci nám to klape výborne. Inak, robíme spolu desať rokov, desať rokov sme
manželia a náš starší syn Jakub má desať rokov. Ale každý máme iné meno, čo je pre mňa super, lebo
byť šéfovou manželkou nie je čosi, čo ľudia berú pozitívne. Takto o tom mnohí vôbec netušia. Ivo: Ale
má to aj svoje nevýhody, keď za mnou príde klient alebo obchodný partner a hovorí mi: Vaša kolegyňa z
marketingu sa mi celkom páči, nedali by ste mi na ňu telefón, chcel by som ju pozvať na kávu.
Jana: A to povedal tú slušnejšiu verziu. (Smiech)
Ivo: Sú však ľudia, ktorých naozaj nechcem dostať do nejakej prekérnej situácie, tak ich upozorním
dopredu.
Jana: Ja som inak veľmi akčný typ človeka, bavia ma výzvy, ale od nového roka som sa rozhodla v práci
trochu spomaliť: odchádzam z vedenia marketingu a PR a budem sa venovať len svojmu najmladšiemu
pracovnému dieťaťu: neziskovej organizácii Falck. V rámci nej učíme detičky kreatívnym spôsobom
poskytovať prvú pomoc. Využívame pritom napríklad macíka, takže ich nedesíme rôznymi figurínami.
ZÁĽUBY
Jana: Každý má rád inú hudbu, iné filmy. Keď ideme do kina, ideme na ten istý čas, ale každý do inej

kinosály. (Smiech)
Ivo: Máme tiež dohodu, že keď cestujeme v mojom aute, počúva sa moja hudba, a keď v Jankinom, tak
zasa jej. Ja mám inak veľa záľub, ale nemám na ne čas. Zostala mi už len motorka. Robím aj motokros
a postupne k tomu ťahám aj našich dvoch synov. A ešte mi zostala posilňovňa - hoci to je už skôr z
povinnosti, aby som mal kondíciu a nejako prežil.
Jana: Práca v oblasti marketingu a PR je veľmi hektická, a tak momentálne nemám čas na hoby, ale
inak rada čítam, maľujem alebo hoci vymaľúvam. A baví ma tiež tanec a hudba.
Ivo: Práve preto som rád, že na chvíľu vypadne z kolotoča, lebo teraz nemá ako kompenzovať pracovné
nasadenie.
Jana: Ja ho kompenzujem priamo v práci. Napríklad na akciách pre deti si často navlečiem na seba
kostým nášho maskota sokola Falka, čo je výborná psychohygiena. Byť maskotom nie je jednoduché najmä v lete - ale inak je to krásna, vďačná práca. Človek sa v skrytosti vyblázni s deťmi, tie z neho
dokážu aj to perie obtrhať.
DOMÁCNOSŤ
Jana: Ja rada varím, vymýšľam jedlá. A Ivo umýva riad.
Ivo: To mám ešte z detstva, keď som si tým zarábal u rodičov a u babičky. Dostal som za to päť korún
alebo skladacieho hada či Rubikovu kocku. Keď sme sa brali, Jana mi povedala: nerada varím,
upratujem...
Jana: ...a rada by som si nechala dievčenské meno...
Ivo: Ja som si vravel, to prežijem, nič z toho nutne nepotrebujem k životu. S tým upratovaním je to
pravda, nie je to čosi, čo by robila s láskou. Ale varenie... To bol taký bonus do nášho manželstva.
Niekoľko rokov to zadržovala, ale napokon to predsa len vyšlo na povrch. (Úsmev)
---Ivo Krpelan
Riaditeľ skupiny Falck pre strednú a východnú Európu. Vyštudoval finančníctvo na Ekonomickej
univerzite v Prahe. Najskôr pracoval ako finančný riaditeľ Group 4 Falck, v roku 2005 stál pri zrode
Falck Záchranná.
Jana Mračnová
Výkonná riaditeľka Falck neziskovej organizácie, do konca roka i šéfka marketingu a PR. Vyštudovala
manažment verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. S manželom vychováva dvoch
synov -10-ročného Jakuba a 2,5-ročného Adama.
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Pavel Novotný
Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tehnix a chorvátsky EY podnikateľ roka Djuro Horvat pre HN.
Radi by sme z vašej krajiny rozvíjali svoje projekty napríklad pre Poľsko, ale takisto pre štáty bývalého
Sovietskeho zväzu.
Vaša spoločnosť Tehnix má svoje zastúpenie v Bratislave. Prečo ste si pre expanziu do strednej Európy
vybrali práve Slovensko?
Kontaktovali nás určití ľudia zo Slovenska s tým, že by ste vo vašej krajine potrebovali naše technológie.
Stretli sme sa teda a diskutovali o tom, akým smerom a s použitím akých technológií by sa tento biznis
mohol rozvíjať. S týmto cieľom sme v Bratislave otvorili kanceláriu.
Aké aktivity by ste chceli mať na Slovensku?

Plánujeme sa zaoberať prevažne ochranou vody a triedením a recykláciou odpadov. Keď používate
našu technológiu, tak dokážete roztriediť a spracovať odpad za desať minút bez akéhokoľvek zvyšku.
Ide teda o úplnú recykláciu odpadov. Zatiaľ ešte prebiehajú konkrétne rokovania. Uvidíme, čo všetko sa
nám na Slovensku podarí rozbehnúť. V každom prípade by sme radi práve vašu krajinu radi využili na
ďalšie expanzie do štátov strednej a východnej Európy. Zatiaľ totiž pôsobíme najmä v blízkych štátoch
na Balkáne ako Srbsko, Čierna Hora či Macedónsko.
Takže Slovensko má pre vás strategický význam?
Určite áno. Je to pre nás rozhodne jedna z najdôležitejších expanzií, keďže zo Slovenska je blízko do
ďalších krajín, v ktorých by sme chceli pôsobiť. Radi by sme práve zo Slovenska rozvíjali projekt
napríklad pre Poľsko. Nakoniec, vašu krajinu sme si vybrali aj preto, že sa nám tam veľmi dobre
spolupracuje. Slováci dokážu tvrdo pracovať a sú technicky veľmi zdatní. Aj preto by sme boli radi, keby
sa k nám pripojili zástupcovia slovenského priemyslu a rozvíjali spolu s nami projekty nielen pre región
strednej a východnej Európy, ale aj krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ako sú Bielorusko, Ukrajina,
Rusko či Kazachstan. Na Slovensku hľadáme partnerov, s ktorými by sme mohli v tomto smere
spolupracovať.
Prečo chcete ísť práve do postsovietskeho regiónu?
V týchto štátoch je triedenie a spracovanie komunálneho odpadu stále veľkým problémom. Preto vidíme
veľký potenciál na rozvoj našich technológií. No a ja som presvedčený, že spolupráca na projektoch v
týchto krajinách je príležitosťou pre obe strany. Pre slovenský priemysel aj pre Tehnix.
Vaša spoločnosť investuje veľa peňazí do inovácií. Vyše 50 vašich patentov sa stalo celosvetovým
štandardom. Vyvinuli ste viac ako 360 nových produktov. Kde všade sa môžeme stretnúť s vašimi
technológiami?
Zákazníkov máme skutočne po celej Európe. V spolupráci s našimi partnermi však predávame produkty
i v regiónoch ako je Blízky východ alebo Afrika. Myslím si, že ekológia a ochrana prírody nepoznajú
žiadne hranice. Znečistenie vôd a recyklácia odpadov sú totiž spoločným problémom pre mnohé krajiny
bez ohľadu na to, kde na mape sa nachádzajú. Preto sa v nich snažíme rozvíjať svoje projekty a aj
pomocou našich produktov im pomáhať v ochrane životného prostredia.
Koľko peňazí investujete do výskumu a vývoja?
Do vývoja nových technológií investujeme minimálne päť percent našich tržieb. U nás totiž platí zásada,
že prioritou je know-how a znalosti, až potom môže prísť na rad expanzia na nové trhy. A tento prístup
nám vychádza. Vyvíjame nové produkty, ktoré sa v budúcnosti budú využívať po celom svete.
Prinášame totiž inovácie, ktoré dokážu globálne riešiť problémy so životným prostredím. Práve na túto
výzvu myslíme v prvom rade pri vývoji nových produktov.
Máte tím inžinierov, ktorí pracujú na vývoji inovácií?
Samozrejme. Desať percent našich zamestnancov, teda zhruba 30 ľudí, sú inžinieri, ktorí sa zamieravajú
výlučne na vývoj nových technológií. Pracujú rozdelení do rôznych tímov na vývoji rozličných produktov.
A nie sú to len Chorváti. Prichádzajú k nám aj ľudia z iných krajín, ktorí sa takisto podieľajú na vývoji
inovácií. Zúčastňujeme sa na kongresoch, stretávame sa s odborníkmi a prichádzame s novými
myšlienkami.
Ktorý váš výrobok mal najväčší úspech vo svete?
Je to rozhodne naša fabrika na triedenie odpadu na základe technológie NBO-T. Vyvinuli sme tento
produkt a teraz ho predávame po celom svete.
Môžete prezradiť, o čo presne pri tejto technológii ide?
Pomocou nej dokážete zmiešaný alebo predtriedený odpad správne roztriediť a na 100 percent
spracovať. Do priemyselného obehu sa potom vráti buď v podobe druhotnej suroviny, alebo energie. V
Bruseli sme za to získali ocenenie pre najlepšieho inovátora.
Vidíte práve v takýchto technológiách budúcnosť ľudstva?
Vidím v tom cestu k udržateľnému hospodárstvu. Technológii NBO-T patrí budúcnosť, keďže práve
vďaka nej nebudeme znečisťovať životné prostredie, pitnú vodu ani vytvárať nové skládky opadu.
Najlepšie na tom je, že takúto fabriku dokážeme vybudovať len za sto dní. Zvládne však rozriediť tisíce

ton odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Odpad je totiž veľkou výzvou pre nás všetkých, ale i pre
budúce generácie. Ukazuje nám, že musíme chrániť planétu.
Kto je vaším typickým klientom? Vlády, mestá a regióny či súkromné spoločnosti?
Sú to predovšetkým veľké či menšie mestá, ale aj štátne inštitúcie a súkromné firmy.
Zaujímajú sa o vaše produkty aj vlády svetových krajín?
Prirodzene. Direktívy Európskej únie nariaďujú členským krajinám, aby inovovali a viac sa starali o
životné prostredie. Takže aj vlády či štátne inštitúcie musia do takýchto technológií investovať. Na
rôznych kongresoch a konferenciách získavame kontakty. Oslovujú nás klienti, ktorí hľadajú riešenia pre
svoje problémy. Navyše, ide o veľmi perspektívny segment. Očakávame totiž, že Európa bude v
budúcnosti investovať čoraz väčšie peniaze práve do technológií na ochranu životného prostredia.
Takže rozhodne to je príležitosť pre každého. Pre krajiny, aby tento problém aj vďaka novým
technológiám zvládli, ale, samozrejme, aj pre Tehnix.
Ktoré veľké mestá a štáty už s vami spolupracujú?
Naše technológie nájdete napríklad v egyptskej Káhire, bieloruskom Minsku, srbskom Belehrade,
rumunskej Bukurešti či v ukrajinskom Kyjeve. Nadviazali sme spoluprácu aj s thajským Bangkokom či s
Dubajom. Niekde je to na úrovni miest, inde spolupracujeme na technológiách s vládami alebo so
štátnymi inštitúciami.
Kde vidíte vašu budúcnosť o päť alebo desať rokov?
Chceme byť investičným lídrom v oblasti ochrany životného prostredia. Vieme, že aby sme to dosiahli,
musíme na sebe neustále pracovať. Konkurencia totiž nespí, aj ona sa rozvíja.
Ako vyzerá ochrana vôd a recyklácia odpadov v Chorvátsku?
Je to veľmi aktuálna téma pretovšetkým na ostrovoch v Jadranskom mori. Ide o vážny problém najmä v
lete, keď na ostrovy prídu veľké množstvá turistov. Vtedy sa často stáva, že tam dôjde k nedostatku
vody. Cez rok to nie je také výrazné, keďže na jadranských ostrovoch nie je mimo sezóny až tak veľa
ľudí. V júli však situácia býva niekedy naozaj kritická. Na pevnine je zase problém s vodou pri produkcii
vína alebo olivového oleja. Preto sme presvedčení, že tieto nové technológie rozhodne zvýšia kvalitu
života v Chorvátsku a predovšetkým na ostrovoch sa stanú bežným štandardom.
Spoločnosť ste rozbehli začiatkom 90. rokov, teda v hektickom čase občianskej vojny, keď sa
Chorvátsko odtrhlo od Juhoslávie. Ako vyzerali začiatky vášho biznisu?
Po skončení strednej technickej školy a štúdiu na Ekonomickej univerzite vo Varaždíne som sa
zamestnal vo veľkej chorvátskej elektrostrojárskej spoločnosti Končar. Po vypuknutí vojny v bývalej
Juhoslávii som musel z práce odísť. Keď som sa do Končaru po vojne vrátil, dostal som výpoveď.
Nechcel som zostať nezamestnaný, preto som si založil spoločnosť. Jednoducho som sa chcel
osamostatniť. Keď totiž pracujete pre niekoho, stále ste od neho závislý. Rozbehol som teda spoločnosť
Tehnix a rozvíjal ju spolu so svojimi dvoma synmi Željkom a Dubravkom. Postupne sme pracovali na
nových projektoch a plánoch, ako urobiť recykláciu odpadov čo najúčinnejšiu.
Po celom svete ste postavili zhruba 60 tovární. Koľko z nich sa nachádza v Chorvátsku?
Práve toto je veľmi zaujímavá vec. Hoci sme chorvátska spoločnosť, doma v Chorvátsku sme ešte
donedávna nemali žiadnu fabriku. Len zhruba pred dvoma rokmi sme na ostrove Krk postavili závod na
triedenie komunálneho odpadu. Druhú takúto fabriku sme otvorili minulý rok v mestečku Prelog. To leží
asi päť kilometrov od sídla našej spoločnosti v meste Donji Kraljevec v najsevernejšom chorvátskom
regióne Medzimurská župa.
Ste spokojný s tým, ako chorvátska vláda podporuje inovácie?
Ak mám byť úprimný, inovácie sa u nás presadzujú len veľmi ťažko. Na porovnanie vám môžem uviesť
Nemecko, kde inovatívne spoločnosti dostávajú od štátu finančnú podporu. Dostanete príležitosť
prezentovať váš projekt v Nemecku, ale v Chorvátsku trvá štyri alebo päť rokov, kým ho môžete
predstaviť miestnym úradníkom.
Môžete mi povedať niečo o svojom najnovšom projekte?
Pracujeme na novom zariadení určenom na zber odpadu. Spolupracujeme na tom s viacerými veľkými

spoločnosťami. Toto zariadenie by malo byť ešte priaznivejšie naklonené životnému prostrediu.
Mnohí manažéri hovoria, že bez rozčerenia vôd biznisu sa úspech dosiahnuť nedá. Ako sa segment
podarilo zmeniť vám?
Zmenili sme prístup k tomu, ako sa separuje odpad v priemysle. Zaviedli sme úplne nový systém pri
manažovaní recyklácie odpadu a predstavili sme nový spôsob, ako sa dá robiť biznis v tomto odvetví. Na
to som najviac hrdý.
Kto je Djuro Horvat
Po skončení strednej technickej školy začal na Ekonomickej univerzite vo Varaždíne študovať
ekonómiu. Keď ukončil štúdiá, zamestnal sa v chorvátskej elektrostrojárskej spoločnosti Končar. Jeho
kariéru prerušila začiatkom 90. rokoch vojna v bývalej Juhoslávii. Keď sa vrátil do Končaru, dostal
výpoveď. Rozhodol sa preto založiť spoločnosť Tehnix, ktorá sa zaoberá triedením a recykláciou
odpadov. Firma dnes zamestnáva viac ako 300 ľudí. Djuro Horvat je aktuálnym chorvátskym EY
podnikateľom roka.
FOTO:
Djuro Horvat (vľavo) reprezentoval Chorvátsko na tohtoročnom vyhlasovaní Svetového EY podnikateľa
roka v Monaku.
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Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Tehnix a chorvátsky EY podnikateľ roka Djuro Horvat pre HN.
Radi by sme zo Slovenska rozvíjali projekty napríklad pre Poľsko, ale aj pre krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu.
Vaša spoločnosť Tehnix má svoje zastúpenie v Bratislave. Prečo ste si pre expanziu do regiónu strednej
Európy vybrali práve Slovensko?
Kontaktovali nás určití ľudia zo Slovenska s tým, že by ste vo vašej krajine potrebovali naše technológie.
Stretli sme sa teda a diskutovali o tom, akým smerom a s použitím akých technológií by sa tento biznis
mohol rozvíjať. S týmto cieľom sme v Bratislave otvorili kanceláriu.
Aké aktivity by ste chceli mať na Slovensku?
Plánujeme sa zaoberať prevažne ochranou vody a triedením a recykláciou odpadov. Keď používate
našu technológiu, tak dokážete roztriediť a spracovať odpad za desať minút bez akéhokoľvek zvyšku.
Ide teda o úplnú recykláciu odpadov. Zatiaľ ešte prebiehajú konkrétne rokovania. Uvidíme, čo všetko sa
nám na Slovensku podarí rozbehnúť. V každom prípade by sme radi práve vašu krajinu radi využili na
ďalšie expanzie do štátov strednej a východnej Európy. Zatiaľ totiž pôsobíme najmä v blízkych štátoch
na Balkáne ako Srbsko, Čierna Hora či Macedónsko.
Takže Slovensko má pre vás strategický význam?
Určite áno. Je to pre nás rozhodne jedna z najdôležitejších expanzií, kedže zo Slovenska je blízko do
ďalších krajín, v ktorých by sme chceli pôsobiť. Radi by sme práve zo Slovenska rozvíjali projekt
napríklad pre Poľsko. Nakoniec, vašu krajinu sme si vybrali aj preto, že sa nám tam veľmi dobre
spolupracuje. Slováci dokážu tvrdo pracovať a sú technicky veľmi zdatní. Aj preto by sme boli radi, keby
sa k nám pripojili zástupcovia slovenského priemyslu a rozvíjali spolu s nami projekty nielen pre región
strednej a východnej Európy, ale aj krajiny bývalého Sovietskeho zväzu ako je Bielorusko, Ukrajina,
Rusko či Kazachstan. Na Slovensku hľadáme partnerov, s ktorými by sme mohli v tomto smere
spolupracovať.
Prečo chcete ísť práve do postsovietskeho regiónu?
V týchto štátoch je triedenie a spracovanie komunálneho odpadu stále veľkým problémom. Preto vidíme
veľký potenciál pre rozvoj našich technológií. No a ja som presvedčený, že spolupráca na projhektoch v

týchto krajinách je príležitosťou pre obe strany. Pre slovenský priemysel, ako aj pre Tehnix.
Vaša spoločnosť investuje veľa peňazí do inovácií. Vyše 50 vašich patentov sa stalo celosvetovým
štandardom. Vyvinuli ste viac ako 360 nových produktov. Kde všade sa môžeme stretnúť s vašimi
technológiami?
Zákazníkov máme skutočne po celej Európe. V spolupráci s našimi partnermi však predávame produkty
i v regiónoch ako je Blízky východ alebo Afrika. Myslím si, že ekológia a ochrana prírody nepoznajú
žiadne hranice. Znečistenie vôd a recyklácia odpadov je totiž spoločným problémom pre mnohé krajiny
bez ohľadu na to, kde na mape sa nachádzajú. Preto sa v nich snažíme rozvíjať svoje projekty a aj
pomocou našich produktov im pomáhať v ochrane životného prostredia.
Koľko peňazí investujete do výskumu a vývoja?
Do vývoja nových technológií investujeme minimálne päť percent našich tržieb. U nás totiž platí zásada,
že prioritou je know-how a znalosti, až potom môže prísť na rad expanzia na nové trhy. A tento prístup
nám vychádza. Vyvíjame nové produkty, ktoré sa v budúcnosti budú využívať po celom svete.
Prinášame totiž inovácie, ktoré dokážu globálne riešiť problémy so životným prostredím. Práve na túto
výzvu myslíme v prvom rade pri vývoji nových produktov.
Máte tím inžinierov, ktorí pracujú na vývoji inovácií?
Samozrejme. Desať percent našich zamestnancov, teda zhruba 30 ľudí, sú inžinieri, ktorí sa zamieravajú
výlučne na vývoj nových technológií. Pracujú rozdelení do rôznych tímov na vývoji rozličných produktov.
A nie sú to len Chorváti. Prichádzajú k nám aj ľudia z iných krajín, ktorí sa takisto podieľajú na vývoji
inovácií. Zúčastňujeme sa tiež na rôznych kongresoch, stretávame sa s inými odborníkmi a neustále
prichádzame s novými myšlienkami.
Na ktorých produkt ste najviac hrdý a ktorý výrobok mal najväčší úspech vo svete?
Je to rozhodne naša fabrika na triedenie odpadu na základe technológie NBO-T. Vyvinuli sme tento
produkt a teraz ho predávame po celom svete.
Môžete prezradiť, o čo presne pri tejto technológii ide?
Pomocou nej dokážete zmiešaný alebo predtriedený odpad správne roztriediť a na 100 percent
spracovať. Do priemyselného obehu sa potom vráti buď v podobe druhotnej suroviny alebo energie. V
Bruseli sme za to získali ocenenie pre najlepšieho inovátora.
Vidíte práve v takýchto technológiách budúcnosť ľudstva?
Vidím v tom cestu k udržateľnému hospodárstvu. Technológii NBO-T patrí budúcnosť, keďže práve
vďaka nej nebudeme znečisťovať životné prostredie, pitnú vodu ani vytvárať nové skládky opadu.
Najlepšie na tom je, že takúto fabriku dokážeme vybudovať len za sto dní. Zvládne však rozriediť
tisíce ton odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach. Odpad je totiž veľkou výzvou pre nás všetkých, ale
i pre budúce generácie. Ukazuje nám, že musíme chrániť planétu.
Kto je vašim typickým klientom? Vlády, mestá a regióny či súkromné spoločnosti?
Sú to predovšetkým veľké či menšie mestá, ale aj štátne inštitúcie a súkromné firmy.
Zaujímajú sa o vaše produkty aj vlády?
Prirodzene. Direktívy Európskej únie nariaďujú členským krajinám, aby inovovali a viac sa starali o
životné prostredie. Takže aj vlády či štátne inštitúcie musia do takýchto technológií investovať. Na
rôznych kongresoch a konferenciách získavame kontakty. Oslovujú nás klienti, ktorí hľadajú riešenia pre
svoje problémy. Navyše, ide o veľmi perspektívny segment. Očakávame totiž, že Európa bude v
budúcnosti investovať čoraz väčšie peniaze práve do technológií na ochranu životného prostredia.
Takže rozhodne to je príležitosť pre každého. Pre krajiny, aby tento problém aj vďaka novým
technológiám zvládli, ale, samozrejme, aj pre Tehnix.
Ktoré veľké mestá a štáty už s vami spolupracujú?
Naše technológie nájdete napríklad v egyptskej Káhire, bieloruskom Minsku, srbskom Belehrade,
rumunskej Bukurešti či v ukrajinskom Kyjeve. Nadviazali sme spoluprácu aj s thajským Bangkokom či s
Dubajom. Niekde je to na úrovni miest, inde spolupracujeme na technológiách s vládami alebo so
štátnymi inštitúciami.

Kde vidíte vašu budúcnosť o päť alebo desať rokov?
Chceme byť investičným lídrom v oblasti ochrany životného prostredia. Vieme, že aby sme to dosiahli,
musíme na sebe neustále pracovať. Konkurencia totiž nespí, aj ona sa rozvíja.
Aká je situácia s ochranou vôd a recykláciou odpadov v Chorvátsku?
Je to veľmi aktuálna téma pretovšetkým na ostrovoch v Jadranskom mori. Ide o vážny problém najmä v
lete, keď na ostrovy prídu veľké množstvá turistov. Vtedy sa často stáva, že tam dôjde k nedostatku
vody. Cez rok to nie je také výrazné, keďže na jadranských ostrovoch nie je mimo sezóny až tak veľa
ľudí. V júli však situácia býva niekedy naozaj kritická. Na pevnine je zase problém s vodou pri pestovaní
vína alebo olivového oleja. Preto sme presvedčení, že tieto nové technológie rozhodne zvýšia kvalitu
života v Chorvátsku a predovšetkým na ostrovoch sa stanú bežným štandardom.
Spoločnosť ste rozbehli začiatkom 90. rokov, teda v hektickom čase občianskej vojny, keď sa
Chorvátsko odtrhlo od Juhoslávie. Ako vyzerali začiatky vášho biznisu?
Po skončení strednej technickej školy a štúdiu na Ekonomickej univerzite vo Varaždíne som sa
zamestnal vo veľkej chorvátskej elektrostrojárenskej spoločnosti Končar. Po vypuknutí vojny v bývalej
Juhoslávii som musel z práce odísť. Keď som sa do Končaru po vojne vrátil, dostal som výpoveď.
Nechcel som zostať nezamestnaný, preto som si založil spoločnosť. Jednoducho som sa chcel
osamostatniť. Keď totiž pracujete pre niekoho, stále ste od neho závislý. Rozbehol som teda spoločnosť
Tehnix a rozvíjal ju spolu so svojimi dvoma synmi Željkom a Dubravkom. Postupne sme pracovali na
nových projektoch a plánoch, ako urobiť recykláciu odpadov čo najúčinnejšiu.
Po celom svete ste postavili zhruba 60 tovární. Koľko z nich sa nachádza v Chorvátsku?
Práve toto je veľmi zaujímavá vec. Hoci sme chorvátska spoločnosť, doma v Chorvátsku sme ešte
donedávna nemali žiadnu fabriku. Len zhruba pred dvoma rokmi sme na ostrove Krk postavili závod na
triedenie komunálneho odpadu. Druhú takúto fabriku sme otvorili minulý rok v mestečku Prelog. To leží
asi päť kilometrov od sídla našej spoločnosti v meste Donji Kraljevec v najsevernejšom chorvátskom
regióne Medzimurská župa.
Ste spokojný s tým, ako chorvátska vláda podporuje inovácie?
Ak mám byť úprimný, inovácie sa u nás presadzujú len veľmi ťažko. Na porovnanie vám môžem uviesť
Nemecko, kde inovatívne spoločnosti dostávajú od štátu finančnú podporu. Dostanete príležitosť
prezentovať váš projekt v Nemecku, ale v Chorvátsku trvá štyri alebo päť rokov, kým ho môžete
predstaviť miestnym úradníkom.
Môžete mi povedať niečo o svojom najnovšom projekte? Čo od neho očakávate a aký úžitok prinesie
zákazníkom?
Pracujeme na novom zariadení určenom na zber odpadu. Spolupracujeme na tom s viacerými veľkými
spoločnosťami. Toto zariadenie by malo byť ešte priaznivejšie naklonené životnému prostrediu.
Mnohí manažéri hovoria, že bez rozčerenia stojatých vôd biznisu sa dnes úspech dosiahnuť nedá. Ako
sa segment podarilo zmeniť vám?
Zmenili sme prístup k tomu, ako sa separuje odpad v priemysle. Zaviedli sme úplne nový systém pri
manažovaní recyklácie odpadu a predstavili sme nový spôsob, ako sa dá robiť biznis v tomto odvetví. Na
to som najviac hrdý.
Kto je Djuro Horvat
Po skončení strednej technickej školy začal na Ekonomickej univerzite vo Varaždíne študovať
ekonómiu. Keď ukončil štúdiá, zamestnal sa v chorvátskej elektrostrojárenskej spoločnosti Končar. Jeho
kariéru prerušila začiatkom 90. rokoch vojna v bývalej Juhoslávii. Keď sa vrátil do Končara, dostal
výpoveď. Rozhodol sa preto založiť spoločnosť Tehnix, ktorá sa zaoberá triedením a recykláciou
odpadov. Firma dnes zamestnáva viac ako 300 ľudí. Djuro Horvat je aktuálnym chorvátskym EY
podnikateľom roka.
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