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1. Na Ekonomickej univerzite sa začali učiť deti
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/07/2016; Petržalka; SITA]
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila štvrtý ročník detskej
univerzity.
Leto využijú na štúdium. (Zdroj - ILUSTRAČNÉ - Gabriel Kuchta)
BRATISLAVA. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už štvrtý
ročník detskej univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do 14 rokov svet ekonómie.
Informovala o tom Ekonomická univerzita v Bratislave.
Pedagógovia a odborníci z praxe vysvetlia deťom na prednáškach napríklad základné ekonomické
pojmy či aktuálne ekonomické témy. Deti absolvujú prednášku aj o cestovnom ruchu, súčasťou detskej
univerzity budú aj tvorivé aktivity v Kunsthalle Bratislava, návšteva ZOO s kvalifikovaným výkladom či
kurz prvej pomoci hravou formou.
Privítal ich rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a zároveň si prevzali indexy.
Detská univerzita bude trvať do 15. júla.
Bratislavská Business School je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie.
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2. Študenti z Mexika spoznajú slovenské reálie
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 04/07/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]
Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dnes slávnostne otvorili 11. ročník Letnej školy,
ktorú pravidelne organizujú pre mexických študentov z ...
Bratislava 4. júla (TASR) - Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dnes slávnostne otvorili
11. ročník Letnej školy, ktorú pravidelne organizujú pre mexických študentov z Technologického inštitútu
v Monterrey (TEC - Monterrey) v rámci dlhoročnej spolupráce medzi týmito dvoma vzdelávacími
inštitúciami.
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu, z Univerzity v Alma-Ate. Letná škola potrvá do 29. júla.
"Študentov sme rozdelili do dvoch skupín a budú sa orientovať na dve témy - ako realizovať obchod v
krajinách strednej a východnej Európy a na marketing. Pre frekventantov EU pripravila prednášky,
semináre a workshopy. Štúdium sa realizuje prevažne v anglickom jazyku, niektoré prednášky týkajúce
sa slovenských reálií či histórie budú v španielčine," informoval vedúci Centra severoamerických štúdií
na EU v Bratislave Peter Rusiňák. Ako spresnil, študenti v rámci študijného programu navštívia aj
Národnú banku Slovenska (NBS) a firmu Lenovo. Na záver Letnej školy frekventanti vypracujú
záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si vyberú. Záverečné práce vyhodnotia a študenti získajú diplom o
absolvovaní Letnej školy EU v Bratislave.
"Ekonomická univerzita pripravila pre účastníkov aj bohatý kultúrno-spoločenský program s cieľom
oboznámiť ich s históriou Slovenska, s pamiatkami a prírodnými krásami našej krajiny," uviedla pre
TASR garantka programu Letnej školy EU, predstaviteľka občianskeho združenia Priatelia Mexika na
Slovensku, ktorá už roky spolupracuje s Technologickým inštitútom v Monterrey, Danka Pašteková.
Študenti si pozrú historické centrum Bratislavy, pôjdu na výlet loďou na Devín, navštívia takisto múzeum
keramiky v Modre, vinárske múzeum v Pezinku a hrad Červený Kameň. "V dňoch 21.-24. júla spoločne
navštívime aj východné a stredné Slovensko, kde si pozrieme Spišský hrad, historické mesto Levoča,
hrad Stará Ľubovňa, Pieniny, Červený Kláštor, Vysoké Tatry, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a ďalšie
zaujímavé miesta," uviedla Pašteková.
Mnohí študenti a pedagógovia z TEC Monterrey v minulých rokoch už navštívili Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a zúčastnili sa aj na Dňoch mexickej kultúry na Slovensku, ktoré každý rok koncom mája
organizuje Danka Pašteková aj s členmi súboru mexických tancov Magisterial, ktorý založila pred
mnohými rokmi a dodnes je jeho umeleckou vedúcou. Spoluorganizátorom tohto podujatia je tradične aj

Ekonomická univerzita v Bratislave a Veľvyslanectvo Mexika v SR so sídlom vo Viedni.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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3. Študenti z Mexika spoznajú slovenské reálie
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/07/2016; Slovensko; TASR]
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu. Letná škola Ekonomickej univerzity v Bratislave potrvá do 29. júla.
Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta
Bratislava 4. júla (TASR) - Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dnes slávnostne otvorili
11. ročník Letnej školy, ktorú pravidelne organizujú pre mexických študentov z Technologického inštitútu
v Monterrey (TEC - Monterrey) v rámci dlhoročnej spolupráce medzi týmito dvoma vzdelávacími
inštitúciami.
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu, z Univerzity v Alma-Ate. Letná škola potrvá do 29. júla.
"Študentov sme rozdelili do dvoch skupín a budú sa orientovať na dve témy - ako realizovať obchod v
krajinách strednej a východnej Európy a na marketing. Pre frekventantov EU pripravila prednášky,
semináre a workshopy. Štúdium sa realizuje prevažne v anglickom jazyku, niektoré prednášky týkajúce
sa slovenských reálií či histórie budú v španielčine," informoval vedúci Centra severoamerických štúdií
na EU v Bratislave Peter Rusiňák. Ako spresnil, študenti v rámci študijného programu navštívia aj
Národnú banku Slovenska (NBS) a firmu Lenovo. Na záver Letnej školy frekventanti vypracujú
záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si vyberú. Záverečné práce vyhodnotia a študenti získajú diplom o
absolvovaní Letnej školy EU v Bratislave.
"Ekonomická univerzita pripravila pre účastníkov aj bohatý kultúrno-spoločenský program s cieľom
oboznámiť ich s históriou Slovenska, s pamiatkami a prírodnými krásami našej krajiny," uviedla pre
TASR garantka programu Letnej školy EU, predstaviteľka občianskeho združenia Priatelia Mexika na
Slovensku, ktorá už roky spolupracuje s Technologickým inštitútom v Monterrey, Danka Pašteková.
Študenti si pozrú historické centrum Bratislavy, pôjdu na výlet loďou na Devín, navštívia takisto múzeum
keramiky v Modre, vinárske múzeum v Pezinku a hrad Červený Kameň. "V dňoch 21.-24. júla spoločne
navštívime aj východné a stredné Slovensko, kde si pozrieme Spišský hrad, historické mesto Levoča,
hrad Stará Ľubovňa, Pieniny, Červený Kláštor, Vysoké Tatry, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a ďalšie
zaujímavé miesta," uviedla Pašteková.
Mnohí študenti a pedagógovia z TEC Monterrey v minulých rokoch už navštívili Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a zúčastnili sa aj na Dňoch mexickej kultúry na Slovensku, ktoré každý rok koncom mája
organizuje Danka Pašteková aj s členmi súboru mexických tancov Magisterial, ktorý založila pred
mnohými rokmi a dodnes je jeho umeleckou vedúcou. Spoluorganizátorom tohto podujatia je tradične aj
Ekonomická univerzita v Bratislave a Veľvyslanectvo Mexika v SR so sídlom vo Viedni.
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4. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 06/07/2016; 156/2016; s.: 14; ZO SVETA, Z DOMOVA; JÁN
FELIX]
V bratislavskej Katedrále svätého Martina sa uskutočnila ekumenická bohoslužba, pri ktorej sa vrcholní
predstavitelia kresťanských cirkví spoločne modlili za slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.
Premiéra Roberta Fica čaká v Štrasburgu diskusia s poslancami Európskeho parlamentu o prioritách
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Štát podporí slovenských chovateľov dojníc sumou 33 mil. eur. Ministerstvo financií vyčlení na pomoc 30
mil. eur a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytne tri milióny eur. Uviedol to premiér
SR Robert Fico.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala podnet na disciplinárne konanie na predsedu parlamentu
Andreja Danka (SNS). Dôvodom podania podnetu mandátovému a imunitnému výboru je to, že Danko
svojvoľne prerušil schôdzu parlamentu a zabránil poslancom v rokovaní o vyslovení nedôvery voči
Robertovi Kaliňákovi.
Konferencia v Bratislave, ktorej organizátorom je Európska migračná sieť, sa bude 6. a 7. júla venovať
téme návratovej politiky utečencov.
Slovenská advokátska komora obnovuje činnosť Rozhodcovského súdu.
Slovenskí vojaci budú v nasledujúcich týždňoch cvičiť na našom území s príslušníkmi Národnej gardy
štátu Indiana USA. V rámci cvičenia Slovak Warthog 2016, ktoré sa začne dnes a potrvá do 2. augusta
na letisku Sliač a v Centre výcviku Lešť, si precvičia spoločnú letovú činnosť.
Veľké práce na rekonštrukcii sídla Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa od júla do októbra
prerušia. Dôvodom sú podujatia súvisiace s naším predsedníctvom v Rade Európskej únie,
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už štvrtý ročník detskej
univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do 14 rokov svet ekonómie.
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5. Prehľad správ – 4. ročník detskej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 04/07/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Jana Balková]
Jana Balková, redaktorka: "Bratislavská ekonomická univerzita pripravila už štvrtý ročník Detskej
univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do štrnásť rokov svet ekonómie."
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6. ŠKOLSTVO: Na Ekonomickej univerzite sa začala detská univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; pcrevue.sk; 06/07/2016; Biznis; SITA]
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už štvrtý ročník detskej
univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do 14 rokov svet ekonómie. Informovala o tom
Ekonomická univerzita v Bratislave na svojej internetovej stránke.
Pedagógovia a odborníci z praxe vysvetlia deťom na prednáškach napríklad základné ekonomické
pojmy či aktuálne ekonomické témy. Deti absolvujú prednášku aj o cestovnom ruchu, súčasťou detskej
univerzity budú aj tvorivé aktivity v Kunsthalle Bratislava, návšteva ZOO s kvalifikovaným výkladom či
kurz prvej pomoci hravou formou. Dnes ich privítal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a zároveň si
prevzali indexy. Detská univerzita bude trvať do 15. júla.
Bratislavská Business School je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie.
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7. Začal sa 11. ročník Letnej školy, ktorú organizuje EÚ pre študentov z Mexika
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislava.dnes24.sk; 06/07/2016; Bratislava; TASR]
11. ročník Letnej školy je otvorený. Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a
po prvý raz aj dve študentky z Kazachstanu.
Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave v pondelok 4. júla slávnostne otvorili 11. ročník
Letnej školy, ktorú pravidelne organizujú pre mexických študentov z Technologického inštitútu v
Monterrey (TEC – Monterrey) v rámci dlhoročnej spolupráce medzi týmito dvoma vzdelávacími
inštitúciami.
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu, z Univerzity v Alma-Ate. Letná škola potrvá do 29. júla.

"Študentov sme rozdelili do dvoch skupín a budú sa orientovať na dve témy – ako realizovať obchod v
krajinách strednej a východnej Európy a na marketing. Pre frekventantov EU pripravila prednášky,
semináre a workshopy. Štúdium sa realizuje prevažne v anglickom jazyku, niektoré prednášky týkajúce
sa slovenských reálií či histórie budú v španielčine," informoval vedúci Centra severoamerických štúdií
na EU v Bratislave Peter Rusiňák.
Navštívia aj Národnú banku Slovenska
Ako spresnil, študenti v rámci študijného programu navštívia aj Národnú banku Slovenska (NBS) a firmu
Lenovo. Na záver Letnej školy frekventanti vypracujú záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si vyberú.
Záverečné práce vyhodnotia a študenti získajú diplom o absolvovaní Letnej školy EU v Bratislave.
"Ekonomická univerzita pripravila pre účastníkov aj bohatý kultúrno-spoločenský program s cieľom
oboznámiť ich s históriou Slovenska, s pamiatkami a prírodnými krásami našej krajiny," uviedla garantka
programu Letnej školy EU, predstaviteľka občianskeho združenia Priatelia Mexika na Slovensku, ktorá
už roky spolupracuje s Technologickým inštitútom v Monterrey, Danka Pašteková.
Program pre študentov
Študenti si pozrú historické centrum Bratislavy, pôjdu na výlet loďou na Devín, navštívia takisto múzeum
keramiky v Modre, vinárske múzeum v Pezinku a hrad Červený Kameň.
"V dňoch 21. – 24. júla spoločne navštívime aj východné a stredné Slovensko, kde si pozrieme Spišský
hrad, historické mesto Levoča, hrad Stará Ľubovňa, Pieniny, Červený Kláštor, Vysoké Tatry, Múzeum
SNP v Banskej Bystrici a ďalšie zaujímavé miesta," uviedla Pašteková.
Mnohí študenti a pedagógovia z TEC Monterrey v minulých rokoch už navštívili Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a zúčastnili sa aj na Dňoch mexickej kultúry na Slovensku, ktoré každý rok koncom mája
organizuje Danka Pašteková aj s členmi súboru mexických tancov Magisterial, ktorý založila pred
mnohými rokmi a dodnes je jeho umeleckou vedúcou.
Spoluorganizátorom tohto podujatia je tradične aj Ekonomická univerzita v Bratislave a
Veľvyslanectvo Mexika v SR so sídlom vo Viedni.
Zdroj - TASR
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8. Začala sa Letná škola, ktorú organizuje EU pre študentov z Mexika
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 06/07/2016; Školský servis; TASR]
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu, z Univerzity v Alma-Ate. Letná škola potrvá do 29. júla.
Bratislava 6. júla (TASR) - Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave slávnostne otvorili (4.7.)
11. ročník Letnej školy, ktorú pravidelne organizujú pre mexických študentov z Technologického inštitútu
v Monterrey (TEC - Monterrey) v rámci dlhoročnej spolupráce medzi týmito dvoma vzdelávacími
inštitúciami.
Tento rok sa na Letnej škole zúčastňuje 61 mladých ľudí z Mexika a po prvý raz aj dve študentky z
Kazachstanu, z Univerzity v Alma-Ate. Letná škola potrvá do 29. júla.
"Študentov sme rozdelili do dvoch skupín a budú sa orientovať na dve témy - ako realizovať obchod v
krajinách strednej a východnej Európy a na marketing. Pre frekventantov EU pripravila prednášky,
semináre a workshopy. Štúdium sa realizuje prevažne v anglickom jazyku, niektoré prednášky týkajúce
sa slovenských reálií či histórie budú v španielčine," informoval vedúci Centra severoamerických štúdií
na EU v Bratislave Peter Rusiňák. Ako spresnil, študenti v rámci študijného programu navštívia aj
Národnú banku Slovenska (NBS) a firmu Lenovo. Na záver Letnej školy frekventanti vypracujú
záverečnú prezentáciu na tému, ktorú si vyberú. Záverečné práce vyhodnotia a študenti získajú diplom o
absolvovaní Letnej školy EU v Bratislave.
"Ekonomická univerzita pripravila pre účastníkov aj bohatý kultúrno-spoločenský program s cieľom
oboznámiť ich s históriou Slovenska, s pamiatkami a prírodnými krásami našej krajiny," uviedla pre
TASR garantka programu Letnej školy EU, predstaviteľka občianskeho združenia Priatelia Mexika na
Slovensku, ktorá už roky spolupracuje s Technologickým inštitútom v Monterrey, Danka Pašteková.

Študenti si pozrú historické centrum Bratislavy, pôjdu na výlet loďou na Devín, navštívia takisto múzeum
keramiky v Modre, vinárske múzeum v Pezinku a hrad Červený Kameň. "V dňoch 21.-24. júla spoločne
navštívime aj východné a stredné Slovensko, kde si pozrieme Spišský hrad, historické mesto Levoča,
hrad Stará Ľubovňa, Pieniny, Červený Kláštor, Vysoké Tatry, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a ďalšie
zaujímavé miesta," uviedla Pašteková.
Mnohí študenti a pedagógovia z TEC Monterrey v minulých rokoch už navštívili Ekonomickú univerzitu
v Bratislave a zúčastnili sa aj na Dňoch mexickej kultúry na Slovensku, ktoré každý rok koncom mája
organizuje Danka Pašteková aj s členmi súboru mexických tancov Magisterial, ktorý založila pred
mnohými rokmi a dodnes je jeho umeleckou vedúcou. Spoluorganizátorom tohto podujatia je tradične aj
Ekonomická univerzita v Bratislave a Veľvyslanectvo Mexika v SR so sídlom vo Viedni.
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9. Migrácia a ekonomika krajín
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 04/07/2016; 07/2016,08/2016; s.: 8,9,10; Ekonomika a
spoločnosť; TA]
Ak majú prísť noví ľudia, tak radšej takí, ktorých potrebuje trh práce
Slovensko je pre kvalifikovaných migrantov pomerne atraktívne, no jeho celková absorpčná schopnosť
je slabá. Myslí si to profesor Pavol Ochotnický z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
* Aké sú vo všeobecnosti ekonomické vplyvy migrácie?
Sú to tri zásadné vplyvy. Prvým je vplyv na trh práce. Migranti v minulých rokoch spravidla cieľavedome
vyhľadávali pracovné pozície, ktoré boli v daných krajinách voľné. Aj občania zo Slovenska vyhľadávali
voľné pracovné pozície v oblasti remeselných prác, v oblasti verejného sektora. Chodili pracovať do
Nemecka, Írska, Anglicka, Rakúska, ale aj študovať v rámci európskeho priestoru a následne pracovať.
Veľa týchto migrantov malo vyššiu kvalifikáciu, ako bolo potrebné, ale vypĺňali konkrétnu medzeru na
trhu práce.
* Boli teda prínosom pre cieľovú krajinu?
V súlade s teóriou pôsobili migranti v cieľovej krajine proti rastu mzdovej hladiny, čo podporovalo rast
dopytu po práci. Malo to, samozrejme, efekt pre danú ekonomiku aj pre celú Európsku úniu, keďže
migrácia pružne reagovala na potreby národných trhov práce a zlepšovala ich funkčnosť. Podstatné je,
že zväčša išlo o legálnych migrantov. Približne od roku 2000 do roku 2013 prírastky nových pracovných
síl v krajinách Európy, ale aj v Kanade a USA z veľkej časti zabezpečili práve migranti. Pritom v Kanade
a USA podľa OECD migranti obsadzovali vo väčšej miere vyššie kvalifikované miesta. Zo zvýšenia počtu
takýchto miest tam zabezpečili 31 %, respektíve 21 %, pričom v Európe len 14 %.
* Uvedené prírastky pracovnej sily zrejme pomáhajú ekonomickému rastu.
Obsadené voľné pracovné miesta vytvárajú novú produkciu, takže druhým vplyvom migrácie je, logicky,
hospodársky rast. Štúdie z Veľkej Británie z posledných rokov ukazujú, že migranti z Afriky či ázijských
krajín prichádzajú spravidla s rodinami. Z dôvodu viery alebo tradícií ich manželky väčšinou nebývajú
zamestnané. Títo migranti síce zvyšovali HDP krajiny, ale ukazovateľ HDP na obyvateľa rástol pomalšie,
lebo o produkciu sa muselo podeliť viac obyvateľov.
* A tretí vplyv migrácie?
Ide o kľúčový fiskálny vplyv. Skúmali ho vo viacerých krajinách - v Európe napríklad v Rakúsku,
Nemecku, vo Veľkej Británii, v Holandsku. Z nich len v Holandsku sa prejavil ako negatívny. Inak štúdie
skôr naznačujú, že z hľadiska verejných rozpočtov nedochádza ani k príjmom, ani k stratám - čiže
fiskálny efekt sa ukazuje skôr ako neutrálny. Samozrejme, závisí to od toho, aká je štruktúra migrantov.
* Ako vnímate aktuálnu migračnú vlnu, ktorá sa začala v predminulom roku? Môže znamenať aj ona
nejaký ekonomický prínos?
Vlna migrácie, ktorá sa valila do Európy v rokoch 2014 - 2015 a pokračuje ďalej, sa zásadne líši od
migrácie v minulosti. Ide najmä o ľudí bez víz či oficiálnych pracovných povolení, teda o ilegálnu
migráciu. Z hľadiska štruktúry v nej majú veľké zastúpenie mladí ľudia, väčšinou vo veku do 36 rokov. Je
tu teda predpoklad, že by sa mohli uplatniť na trhu práce. Nevieme však, akú majú títo ľudia kvalifikačnú
a vzdelanostnú úroveň a pracovné návyky. Odborník z nemeckého inštitútu IFO Ludger Woessmann

hovorí, že toto je kľúčový problém, pretože nevieme, ako ich integrovať na trh práce, aké vzdelávacie a
ďalšie integračné opatrenia prijať. Nejde tu teda len o jazykovú bariéru. Preto efekty zo súčasnej
migrácie môžu byť pomerne otázne aj do budúcnosti. A určite nebudú také pozitívne ako z
predchádzajúcich migračných epizód.
* Môže sa táto vlna prejaviť na rozpočtoch negatívne?
Dnes nevieme, koľkí migranti úspešne prejdú azylovým konaním, koľkí budú reálne ochotní a schopní
pracovať, nevieme celkom, v akých pozíciách, a či trh práce takýchto ľudí potrebuje. Preto bude určite
trvať dlhšie, kým budú títo ľudia schopní zapojiť sa do pracovného procesu. V prvej fáze treba vynaložiť
väčšie verejné výdavky, aby vôbec boli umiestniteľní na trhu práce. Ide o výdavky spojené s pobytom v
azylových zariadeniach, náklady na overenie kvalifikácie a vzdelania, na jazykovú prípravu či
rekvalifikácie. Ale tiež o náklady spojené s vysťahovaním nelegálnych migrantov, ktorým nebude
priznaný azyl. Spočiatku budú zaťažené aj sociálne systémy krajín, voči čomu sa už napríklad Veľká
Británia bráni návrhom reformy systému sociálnych dávok.
* V štúdii, ktorú ste uverejnili, skúmate, koľko migrantov sú jednotlivé krajiny schopné prijať - aká je ich
absorpčná kapacita. Čo ju ovplyvňuje?
Kľúčovými parametrami sú ekonomická sila danej krajiny, stav verejných financií a situácia na trhu práce
- teda či existujú nové a voľné pracovné miesta alebo, naopak, či má ekonomika svoje vlastné
štrukturálne problémy. Cieľovými destináciami pre migrantov sú v súčasnosti najmä Nemecko a
Švédsko. Nemecko má síce vyšší dlh, ako stanovujú maastrichtské kritériá, ale už pomerne skoro po
hospodárskej kríze v roku 2009 malo nízke rozpočtové deficity a teraz hospodári s prebytkom. To
znamená, že jeho ekonomika je z hľadiska verejných financií relatívne v dobrej kondícii. Nemecko má
dobrý hospodársky rast a nízku mieru nezamestnanosti. V tejto situácii je ekonomika pripravená
investovať a schopná absorbovať novú ponuku práce. Švédska ekonomika je tiež v dobrej kondícii,
miera nezamestnanosti je však vyššia. Počet voľných pracovných miest sa v posledných rokoch
pohyboval medzi 100-tisíc a 140-tisíc. Švédska ministerka zahraničných vecí vyslovila názor, že 190tisíc utečencov je horná hranica, za ktorou už môže dôjsť k narušeniu sociálneho systému. Situácia v
Rakúsku je zasa horšia z hľadiska vyššieho dlhu. Aj preto Rakúsko uvažuje o svojej absorpčnej
schopnosti maximálne do výšky 37 500 migrantov.
* Aká je z tohto pohľadu pozícia našej krajiny?
Špecifická. Slovensko má vyššiu mieru nezamestnanosti a miera voľných pracovných miest je nižšia,
zhruba na úrovni 0,9 %. To znamená, že nezamestnaným osobám sa ponúka relatívne menší počet
voľných pracovných miest. Slovensko má navyše problém zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí.
Jeho kapacita alebo schopnosť absorbovať ďalšiu ponuku práce je teda oveľa nižšia ako vo vysoko
rozvinutých krajinách.
* Koľko by teda Slovensko mohlo prijať migrantov?
Ako východisko môžeme použiť príklad Švédska, ktorého ekonomickú absorpčnú kapacitu možno
vyčísliť na cca 19 migrantov na tisíc obyvateľov. Pre našu ekonomiku by takéto číslo bolo skôr utópiou znamenalo by totiž absorbovať prílev viac ako stotisíc migrantov. Pre Slovensko s približne trikrát nižšou
ekonomickou výkonnosťou ako Švédsko, pri vyššej zadlženosti a pri výraznejších štrukturálnych
problémoch na trhu práce sa ako horný strop javí absorbovanie dvoch až piatich migrantov na tisíc
obyvateľov v priebehu najbližších rokov. Jeho prekročenie by už mohlo ohroziť tak fiskálnu pozíciu
Slovenska, ako aj zhoršiť situáciu na trhu práce. Koľkí migranti v súčasnosti prejavia záujem o azyl na
Slovensku, úspešne prejdú azylovým konaním, aká by mohla byť ich vzdelanostná štruktúra či možná
integrácia na trhu práce a aké môže mať z toho Slovensko ekonomické efekty? Zatiaľ môžeme stále
hovoriť len o nepodložených scenároch a hypotézach.
* V štúdii upozorňujete na problém tzv. ,,sherry picking" politiky. Čo to znamená?
V efektoch migrácie vzniká potenciálna asymetria, keď niektoré krajiny z nej môžu mať pozitívne
ekonomické efekty a iné zasa ekonomické záťaže. Ak má mať migrácia do Európy ekonomický zmysel
pre všetky krajiny, je nevyhnutné ju regulovať prirodzeným spôsobom a v súlade s platným právnym
poriadkom. To znamená, že by sa mali stretnúť záujmy migrantov s kapacitnými možnosťami krajín, ale
najmä s potrebami ich trhu práce. Inak bude migrácia objektom práve politiky ,,sherry picking", teda
,,vyberania čerešní", a súťaže národných ekonomík, firiem. Neregulovaná a ilegálna migrácia je aj
zdrojom nelegálnej práce, ďalších ilegálnych ekonomických aktivít a obchodovania s migráciou.
* Ale migranti by mohli prispieť k rastu spotreby, vyššiemu výberu daní či zlepšeniu demografického
vývoja, nie?

S rodinami súčasných migrantov prichádza veľa detí. Z toho by mohli plynúť budúce pozitívne efekty - ak
deti prijmú kultúru, pravidlá danej krajiny a začlenia sa do spoločnosti. Hypoteticky by to mohlo byť
riešenie demografického problému. Ako však ukazujú skúsenosti z doterajšieho rozširovania EÚ, pre jej
súdržnosť a ekonomiku je lepšie, ak sú si krajiny a obyvatelia najmä hodnotovo, právnym poriadkom a
spoločensko-ekonomickým systémom k sebe bližšie. Už aj v minulosti na Slovensko legálne prichádzali
občania ČR, Rumunska, Ukrajiny, Poľska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín. Až do roku 2014 sem
prichádzalo viac takýchto migrantov, ako odtiaľto odchádzalo. To signalizuje skôr atraktivitu, než
neatraktivitu Slovenska pre život. Ale tento potenciál postupne slabne. Demografický problém bude
určite potrebné do budúcnosti riešiť a to propopulačnou politikou alebo i migráciou. Napríklad - podľa
vzoru iných krajín - aj podporou návratu úspešných občanov naspäť na Slovensko.
Pripravila TA Foto: EU, FMC
--Len rozumne regulovaná migrácia bude mať pre Európu ekonomický zmysel.
O schopnosti prijať migrantov rozhodujú ekonomická sila štátu, stav verejných financií a trhu práce.
Absorpčná kapacita Slovenska je 2 až 5 migrantov na 1 000 obyvateľov, teda zlomok napr. Švédska.
Bez koordinácie prílevu migrantov nastáva súťaž štátov o talenty a politika ,,vyberania čerešní".
Nepriaznivý demografický vývoj migrácia asi nevyrieši; budú potrebné aj iné opatrenia.
Ako pristupovať k migrantom
Aké opatrenia by mali prijať štáty, aby bola migrácia pre ich ekonomiku v dlhodobom horizonte
prínosom? Podľa Pavla Ochotnického najmä tieto:
1. Zabrániť pokračovaniu nelegálnej migrácie a vyhostiť tých migrantov, ktorí nepožiadali o azyl alebo im
bolo zastavené azylové konanie (napríklad pre opustenie azylových táborov).
2. Čo najskôr zistiť, ktorí zo žiadateľov o azyl sú naozaj utečencami - teda ktorí prišli do Európy, pretože
sa boja o život z dôvodu rasového, náboženského či iného násilia, resp. prenasledovania.
3. Zmapovať, ako dlho plánujú utečenci v krajinách EÚ zostať. Sú možno skupiny, ktoré sa po skončení
konfliktu rady a dobrovoľne vrátia do svojej rodnej krajiny.
4. Podrobnejšie zistiť kvalifikačnú štruktúru migrantov. Až potom totiž možno hovoriť o budúcich
ekonomických efektoch a integračných politikách.
5. Následne nechať na trh práce danej krajiny, aby ponúkol potenciálne pracovné miesta pre tých, ktorí
prejdú azylovým konaním. Pre krajinu môže byť ziskom, ak sa na jej trhu práce umiestnia ľudia, ktorých
potrebuje.
Foto:
Pavol Ochotnický je vedúci Katedry financií NHF EU
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10. Novinky na vysokých školách: nahradia profesorov ľudia z praxe?
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 12/07/2016; Správy; Jana Čunderlíková Aktuality.sk]
00:00
ilustračné foto
Ministerstvo chce upraviť pravidlá financovania vysokých škôl podľa ich kvality. Dekan Stavebnej fakulty
STU vidí väčší problém v tom, že školy produkujú mnoho absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť.
Ako sa dostane vysoká škola k lepším peniazom? Musí byť kvalitnejšia, ako ostatné. Takéto nové
pravidlo finančnej podpory zaviedlo ministerstvo školstva do praxe v tomto roku.
Minister Peter Plavčan (SNS) sľubuje na univerzitách aj ďalšie zmeny, ktoré sa dotknú pedagógov,

študentov či samotného financovania škôl.
Ficov sused z Bonaparte robil biznis so štátom. S počítačovými licenciami
Obchodný partner Ladislava Bašternáka spolupracuje s firmou, ktorá dodala štátu softvéry za desiatky...
Kozmetické úpravy nestačia
Podľa nového kľúča sa na tento rok rozdelilo 58,8 milióna eur. Čo to znamená pre univerzity? Kým
napríklad v minulom roku dostala Slovenská technická univerzita (STU) 13,7 percenta z balíka, pri novej
metodike je to 14,5 %.
Rozdiel je vyše 460 tisíc eur. Takto si polepšilo šesť univerzít, najviac Univerzita Komenského v
Bratislave. Ďalších 13 škôl si naopak pohoršilo, najviac to pocítili na Ekonomickej univerzite.
Medzi desať najlepších technických fakúlt na Slovensku patrí Stavebná fakulta STU. Jej dekan Stanislav
Unčík ale hovorí, že ak nové pravidlo prinesie iba mierne zvýhodnenie univerzít a fakúlt, tak to veľký
prínos mať nebude. Takéto pokusy tu už boli, ale kvalitnejším školám to zásadne nepomohlo.
Podľa dekana je oveľa dôležitejšie, aby sa zohľadňovalo, akých absolventov potrebuje naša ekonomika
a spoločnosť.
"Produkovať množstvo absolventov, ktorí nemôžu nájsť uplatnenie a financovať to z verejných zdrojov,
je plytvanie týmito zdrojmi. Toto považujeme za podstatnejší problém," hovorí Unčík.
Samostatné balíky peňazí
Podľa dekana Unčíka by sa mali vytvoriť samostatné balíky financií pre technické, prírodné a
spoločenské vedy.
"Na základe spoločenskej objednávky, na základe toho, aké množstvo absolventov potrebuje Slovensko
z jednotlivých odborov, podľa toho aj nastaviť spôsob financovania," vysvetľuje dekan stavebnej fakulty.
Súčasný systém podľa neho tlačí na nekvalitu. Školy berú veľa študentov bez ohľadu na ich schopnosti,
a tí si často volia ľahšie odbory.
Minister Plavčan hovorí, že sa snažia systém nastaviť tak, aby sa univerzity samé zamysleli nad tým,
aké vzdelávacie programy poskytujú a zamerali sa na kvalitu.
Nielen cez dotácie, ale aj cez granty by mohli univerzity získať viac peňazí. O granty by súťažili. Minister
hovorí, že žiada rezort financií o 350 miliónov eur navyše oproti súčasnému roku. Chce ich na reformu
vzdelávania aj platy učiteľov. Čiže na celé školstvo, nielen pre univerzity.
Garant bez titulu profesor či docent
S novinkami rezort nekončí, ďalšie sa dotknú garantov štúdijných programov. Dnes sú nimi docenti a
profesori, ktorí zodpovedajú za kvalitu a rozvoj každého programu. Zároveň sú zárukou, že študentom
na konci svojho vysokoškolského snaženia udelia titul.
Po novom by túto úlohu mohli na seba prevziať aj odborníci z praxe, najvyššie tituly k tomu potrebovať
nebudú.
Mohlo by to znamenať i generačnú obmenu, keďže viacero profesorov a docentov sa blíži k
sedemdesiatke. Mnohí ďalší dosiahnu dôchodkový vek v roku 2020.
"Bol by nový model, kde by funkčné miesta docentov a profesorov mohli obsadzovať odborníci z praxe.
Aj mladí odborníci z praxe, ktorí sú významní vedci a sú vážení vo vedeckej aj pedagogickej komunite,
by mohli garantovať štúdijné programy, respektíve štúdijné odbory," hovorí o zvažovanom modely
Plavčan.
Dekan Unčík pripúšťa, že na jednej strane môže byť takáto zmena posunom vpred. Ak dnes škola príde
o profesora, na ktorom stojí mnoho vecí, má totiž problém.
Obavy má však z toho, či to nepopustí uzdu nekvalite. "Ak sa nastavia mechanizmy tak, aby nemohol
byť garantom hocikto, aby škola musela preukázať schopnosť garantovať kvalitu vzdelávania, potom by
som to vnímal pozitívne," hovorí Unčík.

Akreditované odbory, nie programy
Minister načrtol aj ďalšiu zamýšľanú zmenu. Akreditovali by sa štúdijné odbory, nie štúdijné programy.
Školám by ubudla administratíva. Pre ilustráciu, odbor Právo sa člení na programy ako napríklad
Realitné, Európske právo a podobne. Odbor teda v sebe zahŕňa viac programov.
"Znamenalo by to, že jednotlivé štúdijné programy nebudú potrebovať taký veľký počet garantov, ako je
dnes, v podobe docentov a profesorov. Ale naopak, garantovali by sa štúdijné odbory skupinou
odborníkov, v ktorej by boli zahrnutí aj odborníci z praxe, ktorí titul docent alebo profesor nemajú,"
uviedol šéf rezortu školstva.
Nový systém akreditovania by len postupne nahrádzal ten dnešný. Novela vysokoškolského zákona by
mala byť pripravená a pravdepodobne aj schválená ešte počas tohto roka. Ak sa tak stane, nový model
by sa mal zavádzať počas nadchádzajúcich dvoch rokov.
Zmena pri prijímačkách?
Celá novelizácia vysokoškolského zákona má podľa Plavčana smerovať k vyššej kvalite. Dotkne sa to aj
študentov pri prijímacích skúškach, budú prísnejšie? "Moja predstava je, že áno, ale uvidíme čo predloží
pracovná komisia," hovorí minister.
Podľa jeho slov, by bol rád ak by sa na niektorých štúdijných programoch overovala spôsobilosť
uchádzačov, ich predpoklady na štúdium a prípadne aj na výkon budúceho povolania. Poukazuje
napríklad na pedagogiku. Budúci učitelia predsa len pracujú s deťmi.
"Podľa môjho názoru tam by to preverovanie akýchsi osobných schopností, zručností a predpokladov na
výkon tohto povolania pravdepodobne malo byť. Tak ako to bolo nakoniec aj pred rokom 1990," povedal
Plavčan.
Čo v skutočnosti robí mucha, ktorá sedí na našom jedle
Obyčajná mucha má na sebe obrovské množstvo baktérií. Jedlo, na ktoré sadne, môže byť nebezpečné.
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11. Ako môže EÚ konkurovať Číne či USA pri výrobe ocele, digitalizácii a nových
technológiách
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 19/07/2016; Z prvej ruky]
Lucia Virostková, moderátorka: "V Bratislave sa tento týždeň diskutuje o konkurencieschopnosti Európy.
Ministri hospodárstva rokovali o podpore nových technológií, dnes majú hovoriť o výskume, ale veľmi
urgentná je aj otázka tradičného oceliarskeho sektora vo vzťahu k veľkému konkurentovi Číne. To je
téma, ktorá sa priamo a už teraz týka aj pracovných miest v U.S. Steel Košice. Aké kroky sú teda v hre v
týchto oblastiach a čo môžu znamenať? Aj o tom v dnešnej špeciálnej relácii Z prvej ruky k slovenskému
predsedníctvu v Európskej únii. Pozdravuje vám Lucia Virostková. No a na telefonickej linke zdravím
profesora Petra Baláža z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dobrý deň."
Peter Baláž, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzite v Bratislave, (telefonát): "Dobrý deň prajem."
Lucia Virostková: "Pán Baláž, hoci to včera pred novinármi priamo od ministrov nezaznelo, v otázke
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu je zrejme najurgentnejšou témou čínska oceľ. Prečo je v
tomto sektore práve teraz väčší tlak aj vo vzťahu k európskym inštitúciám?"
Peter Baláž: "Samozrejme, že Čína je dodnes najväčším exportérom a hlavným producentom ocele na
svete, a z toho zhruba 1,6 miliardy ton vyrába vyše 850 miliónov, takže celkom logické tiež prebiehajú v
rámci tejto ekonomiky určité industriálne procesy a zmena štruktúry, a to samozrejme znamená, že oceľ
sa uvoľňuje, a politický pohľad na vec, miera zamestnanosti a ekonomické čísla vlastne nútia túto krajinu
vlastne tú nadprodukciu nejakým spôsobom vyvážať, čiže je celkom logické, že ona potom parkuje na
trhu a v Európe. To samozrejme pre nás vytvára mnoho súbežných problémov, ale logika veci, že
Európa vyrába asi zhruba 150 miliónov ton a Čína 850, hovorí jednoznačne o tom, že je to nepomer, a
každá tona naviac, ktorá prichádza do Európy, je oveľa citlivejšia, ako by to bolo v opačnom garde."
Lucia Virostková: "Podľa tých čísiel export Číny do Európskej únie sa v prvom štvrťroku zvýšil o 28
percent a ceny sa znížili o 30 percent, čiže aj z tých čísiel zrejme môže byť ten tlak. Čína ale v
komunikácii o tejto téme tvrdí, že 90 percent vyrobenej ocele spotrebuje doma. Je to pravdepodobné?"

Peter Baláž: "Áno, ono z tých čísiel, ktoré som použil, to v podstate vyplýva. Čo je tam podstatné, ale sú
ceny, pretože jednoducho tá čínska oceľ je veľmi zásadne konkurencieschopnejšia. Je to vygenerová
dneska výrobnými nákladmi. Je faktom, že Čína prevažnú časť koksu dováža za ceny, ktoré sú na
úrovni jednej tretiny toho, čo nakupuje vlastne európsky oceliarsky priemysel, lebo tie ceny sú v podstate
všetky dotované. Má minimálnu cenu elektrickej energie, a musí tomu samozrejme prispôsobiť aj
prepravné náklady, takže tá logika, aj obviňovanie Číny dneska z antidumpingu je a bude dokazovanie
veľmi zložité, pretože jednoducho oni sami potvrdzujú to, že majú podstatne nižšie výrobné náklady ako
zahraniční konkurenti, a to je veľmi samozrejme zložité aj z hľadiska rokovania, diskusie o prijatí Číny
medzi rozvinuté trhové ekonomiky."
Lucia Virostková: "Dá sa hovoriť v tejto konkrétnej aktuálnej situácii o priamom vplyve aj na našu košickú
oceliareň, kde nedávno došlo k prepúšťaniu zamestnancov, že teraz je tá situácia horšia, ako napríklad
pred rokom, pred dvoma rokmi?"
Peter Baláž: "Tak, v prípade U.S. Steelu je to veľmi komplikované, pretože čísla, ktoré prezentovala
firma, potvrdzujú to, že tá firma je konkurencieschopná, odborári potvrdzovali, že zisk tejto firmy je
podstatne vyšší, ako sú všetky ostatné čísla vlastne materskej spoločnosti U.S. Steel, a reálny fakt, že
požadujú vytvoriť ďalšiu nočnú zmenu v tejto firme, vlastne hovoria o tom, že pravdepodobne nie je
hospodárska pozícia U.S. Steelu na Slovensku konzistentná s hospodárskou pozíciou vlastne veľkej
materskej nadnárodnej spoločnosti. "
Lucia Virostková: "Čiže to môžu byť aj nejaké snahy aj vnútorné o nejakú vyššiu efektivitu a na druhej
strane podľa vás teda nie je to otázka nejakého tlaku aj na európske inštitúcie, aby teda niečo robili vo
vzťahu k Číne."
Peter Baláž: "Určite je, ale je to tlak aj na inštitúcie ako také, to znamená, snaha nejakým spôsobom
vytvárať lepší operačný priestor vlastne pre oceliarsky priemysel, lebo treba si uvedomiť, že oceliari v
Európe sú veľmi dobre zaplatení pracovníci, s vysokými platmi, s veľmi silnými odbormi, a majú veľmi
silný politický vplyv, a v situácii, ktorá je v podstate v Európe rozkývaná z mnohých dôvodov, tak to
samozrejme by nejaký štrajk, alebo nejaká štrajková reťaz by znamenala mnoho problém, s ktorými v
podstate by sa samotná Európska únia ťažko vysporiadala v súčasnosti."
Lucia Virostková: "Podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie by mala Európska únia do konca
decembra udeliť Číne štatút aj ekonomiky. Čo by to mohlo znamenať v praxi pre európske trhy,
napríklad aj v tom sektore oceliarskom?"
Peter Baláž: "Tak odborníci očakávajú, že uvoľnenie toho vzťahu, ktorý tu dneska je zatiaľ mnohými
opatreniami brzdený, by zvýšil objem dovozu z Číny circa o 20 až 25 percent, a keď je reálna situácia,
že každým rokom vyrába Európska únia... obchode deficit obchodný okolo 130 až 150 miliárd, tak je
samozrejmé, že nemá jednoducho čím Európa ten dlh splatiť, a toto by samozrejme ten dlh ešte
navýšilo. To značí, je samozrejme dôležité, do akej miery bude na tom participovať oceliarsky priemysel,
lebo sľúbili Číňania v podstate, aj na rokovaní OECD, aj pri poslednej návšteve americkej administratívy,
to, že je proces reštrukturalizácie veľmi silný, a že budú veľmi plánovite znižovať produkciu ocele,
očakáva sa, že by to behom piatich rokoch malo byť asi zhruba 150 miliónov ton, zhodou okolností
práve ten objem, ktorý v podstate vyvážajú na americké a európske trhy."
Lucia Virostková: "A je to podľa vás dôveryhodné, že môže dôjsť až k takej reštrukturalizácii, ktorá by
potom mala taký vplyv na vývoz v podstate?"
Peter Baláž: "Ono to je strašne komplikované, pretože Čína dneska predáva ročne 22 miliónov
osobných automobilov, prevažná časť tých automobilov je dneska vyrobených európskymi značkami, to
značí, že v konečnom dôsledku vlastne Číňania vyrábajú, povedzme, tie plechy pre európske
automobilky, európske automobilky vyrábajú dneska automobily z čínskych plechov v Európe, to značí,
že v konečnom dôsledku vlastne ten obchod je dneska tak skombinovaný a tak prepojený, že pokiaľ by
dneska prišlo k nejakým zásadným snahám, alebo rozhodnutiam v tejto oblasti, môže to automaticky
znamenať, že Čína povie, fajn, dobre, budeme dneska vyrábať autá, ale iba v Číne z čínskych plechov,
ale nebudeme dneska používať európske autá, lebo ich vlastne nepotrebujeme. A toto je dneska, by
som povedal, to najsofistikovanejšie odvetvie, ktoré v súčasnosti Európa ponúka na ázijskom trhu, takže
je otázne, kto by bol vlastne víťazom a kto by bol porazeným, keby sme to brali do dôsledku."
Lucia Virostková: "Čiže mohlo by to mať presne opačný efekt. Na druhej strane, ako ste spomínali, je
tam istý politický tlak z tohto sektoru v Európe, šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že
Európa nie je bezbranná, a že bude chrániť svoj oceliarsky priemysel. Práve zajtra má monitorovacia
skupina v Bruseli hovoriť o tejto veci. Aké stanovisko teda očakávate vzhľadom na tie argumenty a na
situáciu?"

Peter Baláž: "Ja sa obávam, že ten proces je nezvratný, a napriek tomu, že hlavne Česká republika
dneska, ale nakoniec je požadované aj od slovenských firiem, aby slovenská vláda reagovala negatívne
na tento proces, je samozrejme otázne, že či to bude koncom roku 2016, tak ako to plynie dneska z
dokumentu Európskej komisie a Svetovej obchodnej organizácie. Ten proces je nezvratný najmä preto,
že Čína má obrovské tempo, pokiaľ ide dneska o výrobu výrobkov s vysokou mierou pridanej hodnoty,
takže vysokých technológií, a pokiaľ ten proces bude taký rýchly, aký je, tak za niekoľko rokov bude
prevažnú časť týchto technológií nie Európa vyvážať do Číny, ale budeme ich naopak my dovážať z
Číny. A to znamená, že pokiaľ by tento proces neprešiel, tak tam vzniká v podstate problém, kde by bola
Európa stratová, a nie Čína."
Lucia Virostková: "Čiže v podstate to už poukazujem, aj ako sa budete pozerať na tie ochranné
opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia už v roku 2013, ktoré by mohlo umožniť uvaliť na čínske
výrobky vyššie dovozné clo, lebo členské štáty sa doteraz nevedeli na ňom dohodnúť, návrh blokovala
Británia, ale teraz sú také komentáre, že by sa to mohlo zmeniť v dôsledku Brexitu. Čiže vy si myslíte,
keby prijali členské štáty takéto opatrenie, síce by jednému sektoru možno pomohli, ale v konečnom
dôsledku by to malo skôr negatívne vplyvy."
Peter Baláž: "Tak treba si uvedomiť to, že aj participácia jednotlivých krajín Európskej únie a ich
ekonomické záujmy sú bilaterálne rozličné. Nemecko je najväčší producent a najväčší výrobca áut do
Číny a v Číne vyrobených, to značí, že diskutovať dneska na tejto platforme, že Nemecko bude proti
týmto vzťahom, je pomerne zložité. Veľká Británia mala eminentné ekonomické záujmy z bývalého
Commonweallthu, kde patrí aj Singapur, aj Hongkong, a to samozrejme znamená, že sú tam, by som
povedal, nadštandardné ekonomické, ale aj politické vzťahy na tejto platforme. Či to nejakým spôsobom
zmení vlastne Brexit, to je dneska veľmi ťažko identifikovať, pretože my nevieme samozrejme, aké budú
za tým všetkým ekonomické a politické rozhodnutia, ale ja sa obávam, že ten problém dneska spočíva v
tom, že malé krajiny, a hlavne krajiny, ktoré prišli ako nové do Európskej únie, ktoré mali vysokú
participáciu spotrebného priemyslu, dneska prakticky len prichádzajú, lebo prichádza veľmi lacný a už
stále kvalitnejší import z Číny, tak tie samozrejme budú proti tomu, naopak tí veľkí hráči, ktorí vidia
dneska Áziu ako obrovský perspektívny trh a svojho partnera, budú mať asi pravdepodobne iné
ekonomické, asi aj politické stanoviská."
Lucia Virostková: "Čiže aj tie záujmy veľkých, malých štátov v rámci Európskej únie môže byť rozličné.
Vy ste už spomínali tú reštrukturalizáciu veľkých spoločností v oceliarskom priemysle v Číne. Hovorí sa
ale o tom, že podobný proces je aj v iných sektoroch, že tam sú nejaké také "zoomby" firmy, ktoré boli
umelo udržiavané pri živote, a je možné, že sa budú nejako meniť. O aké sektory sa teda jedná z
hľadiska Číny a čo to zasa opäť znamená pre európsky obchod?"
Peter Baláž: "Je to ako vždy v prípade veľkých a štátnych firiem, ktoré sú rôznym spôsobom dotované a
boli uprednostňované, pretože Čína bola donedávna predovšetkým štátom veľkých firiem, napriek tomu,
že dneska 85 percent všetkých firiem v Číne sú súkromných, tak tá participácia veľkých štátnych firiem z
hľadiska tvorby HDP je stále dominantná. A to, že Čína si dobudovala dopravnú infraštruktúru, že majú
dneska všade diaľnice, že stavajú obrovské množstvo prepravných sietí, postavili nové letiská a
podobne, znamená, že v konečnom dôsledku tento sektor jednoducho nebude mať ten vnútorný dopyt.
Dneska je v Číne circa 12 miliónov prázdnych bytov, ktoré v podstate čakajú na svojich budúcich
majiteľov. A to znamená, že už nepotrebujú dneska, povedzme, stavebnú oceľ. Takže toto všetko je
celkom logické, že Čína prichádza na to, že nemôže ďalej touto cestou pokračovať, a samozrejme rýchla
zmena z hľadiska štruktúry ekonomiky, úplný úpadok participácie poľnohospodárstva, dneska obrovské
množstvo potravín sa dováža, znamená, že všetci tí hráči, ktorí potrebovali obrovské množstvo
elektrickej energie, to značí tým, pádom koľajnice, uhlie,... proces odchádza, dneska je Čína najväčší
producent elektrickej energie z fotovoltiky a veterných fariem, stavia tridsať nových jadrových blokov,
znamená, že všetko to, čo v konečnom dôsledku vytváralo vnútorný dopyt, končí, a keďže to potrebuje
samozrejme nejaký nábehový čas, tak ten nábehový čas prekrýva Peking práve tým, že vlastne vyváža,
lebo viete, to je aj obrovské množstvo pracovníkov, znamená v prípade, že ich prepustia, politické
nepokoje. Nepoužiteľný, nefunguje zatiaľ dobre v Číne zdravotný systém, to značí, Čína týmto
spôsobom, nejakým spôsobom rieši svoje vnútorné politické, a nejaké, by som povedal, také
transformačné problémy."
Lucia Virostková: "Na druhej strane, už ste spomenuli v úvode, že Čína začína byť veľmi silným hráčom
aj v oblasti tých nových technológií, digitalizácie, čiže v ktorých konkrétnejších oblastiach už začína byť
konkurentom Európe aj v týchto nových technológiách?"
Peter Baláž: "Toto je obrovský rozdiel medzi tým, ako vlastne pôsobí vlastne vo svete Čína, a predtým
fungovalo Japonsko, vlastne to boli dvaja vedúci hráči, pokiaľ išlo o azyl. V roku 2015 banka HSBC
potvrdila, že participácia vysokých technológií, z Číny produkovaných, na svetových je zhruba jedna
tretina, a v roku 2030 bude nad polovicu. Európska únia z toho bude mať 12 percent a Singapur, ktorý,
povedzme, tiež patril do tej enklávy, tzv.... China, bude mať okolo 5 percent, a USA iba 6,6 percenta,
Japonsko 4 percentá. To značí, že toto všetko potvrdzuje reálny fakt, že Čína v tejto oblasti obrovsky

napreduje. Vysvetlenie toho je celkom prozaické. Čína tlačí každým rokom do vzdelávania zhruba 3
percentá hrubého domáceho produktu, teda do vzdelávania a do vedy, a takéto číslo za Európsku úniou
je 1,9, Slovensko zhruba iba pol percenta, znamená to, že jednoducho cez systém vysokých škôl, aj
kvalitu, vytvárate dneska novú pracovnú silu, novú štruktúru pracovnej sily, tá je dneska vysoko
sofistikovaná, Číňania sú dneska najviac participujúcou náciou, ktorá študuje na amerických prestížnych
univerzitách, na rozdiel od iných študentov sa títo vracajú. Znamená to, že tu prichádza k obrovským
presunom, ktoré sú zatiaľ neviditeľné, a vytvára sa obrovský priestor pre to, aby proces tvorby, a
samozrejme potom exportu vysokých technológií sa stal dominantnou súčasťou čínskej ekonomiky.
Pokiaľ ide o to, že kde to vidieť, na čo siahneme, je to všade vidieť. Pozrite si dneska telefóny Huawei,
mobilné, pozrime si vojenskú techniku, kde dneska majú Číňania neviditeľné lietadlo, kde dneska
vyrábajú lietadlové lode, majú vlastného kozmonauta, pripravujú dneska výlet na Mesiac, obrovské
zmeny sú dneska v strojárenskom priemysle, dneska množstvo osobných automobilov, o ktorých
hovoríme, sa už dneska dováža do Európy a plnia v podstate z hľadiska tzv. crash testov päť
hviezdičiek, čo značí, že skutočne začínajú byť za polovičnú cenu veľmi vážnym konkurentom európskej
produkcie, to značí, Čína je obrovská krajina, je to 1,3 miliardy ľudí, z toho 900 miliónov pracuje, 25
miliónov je na vysokých školách, znamená to, že to chrlí každým rokom miliónom nových a nových
odborníkov, a tí samozrejme v oblasti technológií s vysokou mierou kreativity hľadajú pole pôsobnosti a
šancu pre svoje pracovné využitie."
Lucia Virostková: "A to všetko prioritne cez podporu štátu vzdelávaniu a výskumu, čiže to, o čom sa v
Európe dlho, dlho rozpráva, ale zatiaľ všetci máme pocit, že viac rozpráva, ako sa robí? Je to ten
prioritný faktor?"
Peter Baláž: "Áno. Ten rozdiel medzi nami, medzi Európou a medzi Čínou spočíva v tom, a ja som bol
teraz na dvoch konferenciách pred pár týždňami v Číne, že my o tom hovoríme, a oni to robia. To značí,
prídete dneska na medzinárodné konferencie do Číny, kde majú čínski doktorandi skvelú angličtinu,
majú fantastické siete, všetko majú cez matematické modely, čo na slovenských vysokých školách
stretávate skutočne ako veľmi zriedkakedy, ten proces je cieľavedomý. Oni sťahujú dneska čínskych
vedcov, aj tých, ktorí, povedzme, kedysi odišli z Taiwanu, z amerických výskumných ústavov, dneska
fungujú v Číne. Dali im obrovské platy. Keď zoberieme dneska pozíciu Hongkongu, Singapuru a
nakoniec aj Taiwanu, ktorý už dneska oficiálne označujú ako provincia Taipei, a že nie už nepriateľský
Taiwan, to sú všetko, by som povedal, nový priestor pre realizáciu ekonomických záujmov a dlhodobej
stratégie Číny. Ešte k tej stratégii by som si dovolil povedať jednu vec, čínska vláda je volená vždy na
desať rokov. Znamená to, v podstate pokrýva dva investičné cykly, takže sa to nedá povedať ako u nás,
keď sme... niekedy každý mesiac, že niekto je za niečo zodpovedný. Tá vláda je jednoducho
zodpovedná za všetko, a reálny fakt, že je chápaná dneska čínska ekonomika ako ekonomika, ktorá je
pod tlakom diktátu, tak to v tomto momente je veľká výhoda, pretože jednoducho tá vláda vie rozkázať.
Teraz je iba otázne, že koho tá vláda počúva, či počúva dneska politikov, alebo počúva lobistov, alebo
počúva dneska vedeckovýskumných odborníkov, a ja mám taký pocit, že to je tá tretia zložka."
Lucia Virostková: "Je to zaujímavé, ale to sme sa už priblížili aj ku kľúčovej téme Rady EÚ pre
konkurencieschopnosť, ktorá je odvčera v Bratislave. Ministri sa na nej sústredili práve na nové
technológie, na digitalizáciu a inovácie. Vypočujme si záznam z rozhovoru Martina Strižinca so šéfom
nášho rezortu hospodárstva Petrom Žigom."
(začiatok záznamu)
Martin Strižinec, redaktor: "Pán minister, skúsme si ešte pomenovať, vy ste mali dnes aj nejaké
konkrétne príklady toho, že ako tie inovácie vyzerajú v praxi, a kde sú ich limity momentálne v Európskej
únii."
Peter Žiga, (Smer-SD), minister hospodárstva: "My sme urobili takú netradičnú formu neformálnej rady,
a pozvali sme prezentovať aj podnikateľské subjekty, ktoré pracujú v inováciách, mali sme osem
prezentácií, kde ministri sa mohli konkrétne pýtať aj tých predstaviteľov podnikateľského sektora."
Martin Strižinec: "Čo vás najviac zaujalo?"
Peter Žiga: "My sme boli pozerať drony, slovenskú firmu, ktorá prezentuje drony a robí rôzne merania
pre poľnohospodárov, pre priemysel, pre lesy, a zistili sme napríklad, máme takú bariéru, ministri, tým by
ste sa mohli zaoberať, v každej krajine máme inú reguláciu, nikde môžme používať drony bez toho, aby
sme potrebovali akékoľvek povolenie, niekde potrebujeme pomaly letecké skúšky na malé lietadlo,
niekde potrebujeme len nejakú žiadosť dať na nejaký úrad, toto je jednotný trh, ale nefunguje ako
jednotný trh, pretože každá krajina má svoju reguláciu, a toto by sa práve tým jednotným trhom v rámci
Európskej únie dalo vyriešiť, podobne, ako to majú v Spojených štátoch amerických, alebo v Číne, tam
je jeden trh a platia tie pravidlá všade rovnako, a to jedny z bariér. Potom bol tam ďalší predstaviteľ,
ktorý prezentoval 3D skener, nie 3D tlačiareň, ale 3D skener, kde vynašli úplne jednoduchý systém
rýchleho skenovania výrokov, alebo súčiastok na identifikáciu týchto súčiastok na sklade a použitie vo

výrobnom procese, už nie človek bude dávať tie súčiastky do toho výrobného procesu, ale bude to
pomocou tohto skenera nejak robot, ale zase bude potreba ľudí na obsluhu toto skenera, alebo tohto
robota. Čiže jedny typy profesií zanikajú, nové vznikajú, ale to je úplne nová doba, a bude potrebné na to
úplne nových operátorov, nových, vzdelaných, ktorí budú mať zručnosti v rámci IT, alebo v rámci..."
Martin Strižinec: "Posledná vec. V akom sme roku, keď rozprávame o tomto?"
Peter Žiga: "Veľmi jednoducho vám to poviem, pán redaktor, pred desiatimi rokmi sme všetci používali
jednoduché tlačitkové telefóny a neboli žiadne smartfóny..."
Martin Strižinec: "Čiže príde to oveľa rýchlejšie, ako sa zdá."
Peter Žiga: "... neboli používané žiadne smartfóny a nepoužíval sa internet v telefónoch, a nepoužívali
sa sociálne siete. Keď sa pozriete ešte desať rokov dozadu, roku 96, ešte sme ani mobilné telefóny
nemali, čiže tá technická revolúcia ide šialeným tempom, a možno budeme veľmi prekvapení, ako rýchlo
nás dobehne."
(koniec záznamu)
Lucia Virostková: "Povedal nám v rozhovore minister hospodárstva Peter Žiga. Pán Baláž, minister
spomínal jeden ďalší kľúčový problém pre konkurencieschopnosť Európy, aj v týchto moderných
technológiách, a to nefungujúci jednotný trh. Dá sa hovoriť ako o zásadnej veci, čo si myslíte vy?"
Peter Baláž: "Ja trošku skonfrontujem s tou Čínou. Čína je obrovská krajina, dva razy väčšia na počet
obyvateľov, 2,5-krát ako Európska únia, a v podstate takýmto problémom netrpí. Je to samozrejme
vygenerované historicky, ale pán minister má pravdu v tom, že sú tu bariéry, ktoré nejakým spôsobom
treba riešiť. Ja by som si to dovolil ešte dostať trošku do kontextu s celkovou situáciou. Náš základný
problém dneska spočíva v tom, že pokiaľ majú byť procesy, ktoré tu pán minister pomenoval, úspešné, a
majú byť, by som povedal, reálnym východiskom aj pre transformačné procesy v rámci slovenskej
ekonomiky, tak ten základný problém spočíva v tom slovenskom školstve. A my musíme jednoducho
prestať diskutovať dneska na témy o tom, že či budeme menovať profesorov, alebo nebudeme, o tom
skrátka, že máme nejaké talenty, ktoré majú dneska vybudovať na... súkromných, alebo iných školách,
musíme jednoducho skutočne mať jednu dlhodobú stratégiu, a tá stratégia nemôže stratiť aktuálnosť
tým, že zmeníme ministra, alebo zmeníme vládu. To je jediná šanca, kde môžeme nejakým spôsobom
dohnať to, čo sme dvadsať rokov v podstate zanedbali, pretože pokiaľ budeme sa baviť o inováciách,
inovácie vznikajú náhodne. Inovácie v súčasnom období, kedy vynálezy stoja miliardy dolárov,
znamenajú dneska samozrejme zjednotenú a unifikovanú a konvergujúcu Európsku úniu, ale
samozrejme na týchto princípoch je postavený aj celý systém školstva, kvalitné školstvo produkuje
dneska kvalitných ľudí, a kvalitní ľudia môžu byť nositelia takýchto zmien. To znamená, že miera
spolupráce musí byť veľmi zásadná, a tým hlavným partnerom dneska pre to, čo pán minister povedal,
pokiaľ sa nebavíme o status quo, ale bavíme sa o budúcnosti, musí byť dneska ministerstvo školstva, a
to musí fungovať na úplne inej platforme, ako funguje dnes."
Lucia Virostková: "Áno, to je vzdelávanie, zároveň aj dnes práve majú hovoriť aj o podpore výskumu. U
nás sa ale, ako sme to spomínali, viac o tom hovorí, a vy tvrdíte teda, že aj v prípade priamo štátnej
podpory výskumu nás ázijské veľmoci totálne predbiehajú, a vidieť to."
Peter Baláž: "Tak, samozrejme, majú inú štartovaciu platformu, mnohé tie krajiny, a to nie je iba Čína,
majú ako nižšiu štartovaciu pozíciu, takže musia doháňať mnohé veci, pred dvadsiatimi rokmi to bola
ešte gamotnosť, ale ten proces jednoducho je veľmi rýchly, miera uspôsobenia a motivácie ľudí na
vysokých školách, povedzme, práve v tej Číne je nepredstaviteľná. Ja mám osobne pocit ako učiteľ, že
naši študenti stratili motiváciu, a že im ju nevieme ani nejakým spôsobom naliať. Pokiaľ ide o samotnú
vedu, tak my, by som povedal, žobráme o peniaze a rozdávame peniaze dneska na mnohé ďalšie
záležitosti, ktoré samozrejme majú pozitívne politické dopady, ale to, čo je základom budúcnosti, je
veda, výskum. Navyše veda je trošku taká prekérna záležitosť v tom, že nemôžeme očakávať, že každý
vedecký výsledok donesie konkrétne na konci nejaký vynález, nejaký patent, ktorý obráti svet hore
nohami. Je to skrátka proces určitej aktivity, určitého prístupu k tomu, čo sa vo svete nové deje, na báze
už poznaných vecí, na báze nových poznatkov, a potom samozrejme sa snažiť hľadať pre to cesty na
komerčné využitie. A ten proces musí byť dneska dlhodobý, a na to musia byť dneska pripravení ľudia,
systémy. Nemôže byť predsa dneska reálne to, že projekty VEGA, ktoré sú dneska pre vysoké školy,
dostávajú každým rokom menej a menej zdrojov napriek tomu, že hovoríme na druhej strane, že
potrebujeme neustále viac skúmať a vytvárať nejaké konkrétne návrhy pre hospodársku prax a
slovenské podniky a firmy."
Lucia Virostková: "Toľko profesor na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter
Baláž. Veľká vďaka za váš čas, aj vaše komentáre."

Peter Baláž: "Ďakujem aj ja. Prajem krásny deň."
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12. Bratislavský kraj láka čoraz viac turistov a vedie rebríček návštevnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 15:00; 20/07/2016; Správy RTVS; z domova; Marian
Kukelka]
Marian Kukelka, moderátor RTVS: "Bratislavský kraj láka čoraz viac turistov a vedie rebríček
návštevnosti. Za prvý štvrťrok zavítalo do regiónu takmer štvrť milióna turistov a zvýšil sa aj počet
prenocovaní. Podobným spôsobom sa rozhodli ísť aj v Trnavskom kraji. Oblastná organizácia Trnava
Tourism podľa Alexandra Prostináka spolupracuje aj s okolitými obcami."
Alexander Prostinák, OOCR Trnava Tourism: "Robíme sladký výlet do Smoleníc, ktorý obsahuje
návštevu zámku, návštevu múzea Molpír a ochutnávku medoviny od lokálneho výrobcu. Potom sú to
napríklad vínne cesty, kde sa navštevujú jednotlivé obce a ich vinári."
Marian Kukelka: " Za minulý rok navštívilo naše prvé kráľovské mesto okolo 60 tisíc ľudí. Za posledných
5 rokov sa počet návštevníkov zdvojnásobil. Podľa Ľudmily Novackej z Ekonomickej univerzity
v Bratislave ide o prvé výsledky zákona o podpore cestovného ruchu, jednou z podmienok získania
dotácie je aj spájanie a intenzívnejšia propagácia celého regiónu."
Ľudmila Novacká z Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Zákon ešte nie je nejako komplexne
vyhodnotený, skutočne je veľmi dôležité, aké informácie vyjdú priamo z toho terénu. Asi by bolo
potrebné skutočne urobiť komplexné porovnanie."

Späť na obsah

13. Projektu Aj ty máš šancu! dáva ďalšiu šancu Nadácia ESET
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 21/07/2016; Školský servis; TASR]
Grant umožní nielen rozšíriť prípravu na prijímacie skúšky, ale najmä sa zamerať na podporovanie
záujmu rómskych študentov a študentiek o EUBA.
Bratislava 21. júla (TASR) – Edukačno-podporný projekt Aj ty máš šancu!, ktorý pomáha rómskym
študentom dostať sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (EUBA), podporí od nového školského
roka Nadácia ESET. Informuje o tom stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré sa s
EUBA venuje projektu už tretí rok.
"Grant z nadácie nám umožní nielen rozšíriť prípravu na prijímacie skúšky, ale najmä sa zamerať na
podporovanie záujmu rómskych študentov a študentiek o EUBA," uviedla pre TASR Jarmila Lajčáková.
Vysvetlila, že práve neformálne besedy, stretnutia so študentmi a ich rodičmi môžu výrazne prispieť k
záujmu nadaných Rómov o štúdium ekonómie. "Študenti často nemajú odvahu ísť študovať do
Bratislavy, nemajú predstavu, ako je to s možnosťami získať sociálne štipendium alebo internát," dodala.
Práve CVEK sa prostredníctvom grantov stará o asistenciu pre študentov, ktorej súčasťou je napríklad
príprava administratívnych podkladov súvisiacich s prihláškou na štúdium, žiadosťou o ubytovanie či
štipendium. CVEK takisto hradil študentom ubytovanie v zariadení EUBA. Univerzita zabezpečuje
bezplatnú odbornú prípravu kandidátov na štúdium počas víkendových stretnutí v Bratislave.
V prvom roku pomohol projekt zaradiť sa medzi poslucháčov EUBA štyrom mladým Rómom. Dve
dievčatá a dvaja chlapci z okresov Michalovce, Bardejov a Komárno budú od školského roka 2016/2017
už druhákmi na Fakulte podnikového manažmentu a Fakulte hospodárskej informatiky. V
predchádzajúcom školskom roku sa do programu prihlásili štyria študenti zo súkromného gymnázia v
Kežmarku. "Vzhľadom k nedostatočnej predchádzajúcej príprave z matematiky však žiaľ v príprave
vytrvali len dvaja kandidáti a na prijímacích skúškach uspela iba jedna študentka," informovala
Lajčáková. "Na druhej strane, ide po prvýkrát o študentku z marginalizovaného prostredia, ktorá navyše
prijímacie skúšky urobila veľmi slušne, takže je to veľký úspech," zhodnotila zástupkyňa CVEK-u.
Lajčáková takisto ocenila dobrovoľnú pomoc iránskeho učiteľa angličtiny Masouda Motlagha, ktorý žije
so svojou rodinou na Slovensku. Motlagh pomáhal doučovať rómskych študentov, ktorí nastúpili na
EUBA. "Študentov učil bezplatne, pretože podľa jeho vyjadrenia považuje Slovensko za svoj druhý
domov a chce prispieť komunite, v ktorej žije," uviedla Lajčáková.

Späť na obsah

14. Projektu Aj ty máš šancu! dáva ďalšiu šancu Nadácia ESET
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 21/07/2016; Kultúra; Teraz.sk, TASR]
Ilustračná snímka.
Bratislava 21. júla (TASR) – Edukačno-podporný projekt Aj ty máš šancu!, ktorý pomáha rómskym
študentom dostať sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave (EUBA), podporí od nového školského
roka Nadácia ESET. Informuje o tom stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré sa s
EUBA venuje projektu už tretí rok.
"Grant z nadácie nám umožní nielen rozšíriť prípravu na prijímacie skúšky, ale najmä sa zamerať na
podporovanie záujmu rómskych študentov a študentiek o EUBA," uviedla pre TASR Jarmila Lajčáková.
Vysvetlila, že práve neformálne besedy, stretnutia so študentmi a ich rodičmi môžu výrazne prispieť k
záujmu nadaných Rómov o štúdium ekonómie. "Študenti často nemajú odvahu ísť študovať do
Bratislavy, nemajú predstavu, ako je to s možnosťami získať sociálne štipendium alebo internát," dodala.
Práve CVEK sa prostredníctvom grantov stará o asistenciu pre študentov, ktorej súčasťou je napríklad
príprava administratívnych podkladov súvisiacich s prihláškou na štúdium, žiadosťou o ubytovanie či
štipendium. CVEK takisto hradil študentom ubytovanie v zariadení EUBA. Univerzita zabezpečuje
bezplatnú odbornú prípravu kandidátov na štúdium počas víkendových stretnutí v Bratislave.
V prvom roku pomohol projekt zaradiť sa medzi poslucháčov EUBA štyrom mladým Rómom. Dve
dievčatá a dvaja chlapci z okresov Michalovce, Bardejov a Komárno budú od školského roka 2016/2017
už druhákmi na Fakulte podnikového manažmentu a Fakulte hospodárskej informatiky. V
predchádzajúcom školskom roku sa do programu prihlásili štyria študenti zo súkromného gymnázia v
Kežmarku. "Vzhľadom k nedostatočnej predchádzajúcej príprave z matematiky však žiaľ v príprave
vytrvali len dvaja kandidáti a na prijímacích skúškach uspela iba jedna študentka," informovala
Lajčáková. "Na druhej strane, ide po prvýkrát o študentku z marginalizovaného prostredia, ktorá navyše
prijímacie skúšky urobila veľmi slušne, takže je to veľký úspech," zhodnotila zástupkyňa CVEK-u.
Lajčáková takisto ocenila dobrovoľnú pomoc iránskeho učiteľa angličtiny Masouda Motlagha, ktorý žije
so svojou rodinou na Slovensku. Motlagh pomáhal doučovať rómskych študentov, ktorí nastúpili na
EUBA. "Študentov učil bezplatne, pretože podľa jeho vyjadrenia považuje Slovensko za svoj druhý
domov a chce prispieť komunite, v ktorej žije," uviedla Lajčáková.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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15. Bratislavský kraj láka čoraz viac turistov a vedie rebríček návštevnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 21/07/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Martina Gapčová]
Juraj Jedinák, moderátor: "Bratislavský kraj láka čoraz viac turistov a vedie rebríček návštevnosti. Za
prvý štvrťrok zavítalo do regiónu takmer štvrť milióna turistov a zvýšil sa aj počet prenocovaní. Podľa
odborníka sa tak stalo najmä vďaka intenzívnejšej propagácii miest a obcí regiónu. Podobným
spôsobom sa rozhodli ísť aj v Trnavskom kraji, kam tiež zavítalo viac ľudí."
Martina Gapčová, redaktorka: "V Bratislavskom kraji stúpol počet návštevníkov aj prenocovaní za prvé
štyri mesiace tohto roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka o štvrtinu. Najviac turistov bolo
z Česka, Nemecka, Rakúska, Talianska či z USA. Župan Pavol Frešo."
Pavol Frešo, predseda BSK: "Najväčším rekordérom boli doteraz trochu zanedbávané Záhorie a okres
Malacky. Skoro 40-percentný nárast týchto ukazovateľov."
Martina Gapčová: "Za pozitívnymi číslami je podľa župy intenzívna propagácia miest a obcí. Príkladom
by mohol byť aj nový projekt Kráľovstvo husaciny, ktorý má prilákať turistov do okolia Slovenského
Grobu. Hovorí Lukáš Dobrocký."
Lukáš Dobrocký, riaditeľ KOCR Bratislava Region Tourism: "Cieľom bude ukázať ľuďom, že Kráľovstvo
husaciny nie je len o husi, ale je to priestor na zotrvanie. Je tam možnosť prepojiť návštevu
s ochutnávkou vína v blízkych mestách ako je Modra, Pezinok, Svätý Jur."

Martina Gapčová: "Podobným spôsobom sa vydali aj v Trnavskom kraji. Oblastná organizácia Trnava
Tourism podľa Alexandra Prostináka spolupracuje aj s okolitými obcami."
Alexander Prostinák, Trnava Tourism: "Robíme sladký výlet do Smoleníc, ktorý obsahuje návštevu
zámku, múzea Molpír, ochutnávku medoviny od lokálneho výrobcu. Potom sú to napríklad vínne cesty,
kde sa navštevujú jednotlivé obce a ich vinári."
Martina Gapčová: "Za minulý rok navštívilo naše prvé kráľovské mesto okolo 60-tisíc ľudí. Za
posledných päť rokov sa počet návštevníkov zdvojnásobil. Podľa Ľudmily Novackej z Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ide o prvé výsledky zákona o podpore cestovného ruchu. Jednou z podmienok
získania dotácie je aj spájanie a intenzívnejšia propagácia celého regiónu."
Ľudmila Novacká, Ekonomická univerzita Bratislava: "Skutočne je veľmi dôležité, aké informácie idú
priamo z toho terénu. Asi by bolo potrebné skutočne urobiť komplexné porovnanie."
Martina Gapčová: "Dodáva, že výsledky závisia aj od podmienok v regióne, najmä od ubytovacích
kapacít."
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16. Kde sú najväčší slovenskí ekonómovia? V zahraničí
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 21/07/2016; 29/2016,30/2016; s.: 34,35,36; Ekonomika,
Slovenská veda; Michal Lehuta]
Muži niečo po štyridsiatke, ktorí pôsobia najmä za hranicami a podporujú reformu ,,hodnota za peniaze".
Najúspešnejší akademickí ekonómovia narodení na Slovensku
Michal Lehuta / lehuta@trend.sk
Keď ešte v roku 2008 Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vydala štúdiu o
najúspešnejších vedcoch pôsobiacich na Slovensku, v kategórii ekonómia v nej nefiguroval nikto.
Odvtedy sa síce veľa zmenilo, ale množstvo problémov zostáva rovnakých. Napríklad ten, že špičkoví
ekonómovia na Slovensku až na výnimky nepôsobia. TREND ich hľadal v rebríčku medzinárodného
projektu RePEc (Research Papers in Economics), v ktorom hodnotenie vedcov zahŕňa analýzu citácií ich
jednotlivých štúdií, ako aj ich sťahovanie z webu. Z tohto rebríčka vytŕča šesť mien top ekonómov
narodených na Slovensku. V krajine z nich prevažne pôsobí len jeden. Ostatní sú v USA, v Kanade,
Británii, v Nemecku a v Prahe.
Čiastočný návrat domov
Dvaja z top šestky sa zapájajú aj do najvyššieho politického a ekonomického diania na Slovensku. Vlani
prijal ponuku externého členstva v Bankovej rade Národnej banky Slovenska Ľuboš Pástor. Inak naďalej
učí financie na prestížnej University of Chicago. Tam pôsobí už od roku 1999 a vo svojom výskume sa
venuje najmä finančným trhom, v súčasnosti napríklad vplyvom politickej neistoty na ceny aktív.
Ekonómia ho podľa vlastných slov zaujala najmä preto, že poskytuje logický pohľad na spoločenské
dianie a pomáha ľuďom robiť lepšie rozhodnutia. Spoločenské dianie Ľ. Pástora nadchlo po páde
komunizmu v roku 1989, keď mal pätnásť rokov. Jeho najcitovanejšou prácou je článok o vplyve
likviditného rizika na ceny akcií. ,,Ukazujeme, že likvidita sa z trhu občas vyparí, ako napríklad počas
finančnej krízy. Toto riziko nie je možné diverzifikovať, je však možné ho merať. Zistili sme, že investori
za toto riziko požadujú prémiu, teda vyšší výnos," hovorí zrejme najvplyvnejší slovenský ekonóm.
Politikom by odporúčal najmä podporu podnikateľského prostredia - menej byrokracie, atraktívnejšie
daňové podmienky pre biznis, ale aj reformu súdnictva, vládne investície do infraštruktúry a z
dlhodobého hľadiska aj kvalitnejší vzdelávací systém. ,,Lepšie podnikateľské prostredie by viedlo k
novým investíciám, domácim i zahraničným, a k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu. Pomohlo by vyriešiť
problém dlhodobej regionálnej nezamestnanosti a takisto by viedlo k rýchlejšiemu rastu reálnych miezd,"
hovorí pre TREND Ľ. Pástor. Problémom je však podľa neho krátkodobý horizont, ktorý pri svojom
pôsobení politici zvažujú. Teda obdobie maximálne niekoľkých rokov dopredu - do ďalších volieb.
,,Ekonómovia sa zvyknú dívať viac do budúcnosti. Takže reformy, ktoré sú dlhodobo prospešné, ale
krátkodobo bolestivé, sa viac páčia ekonómom ako politikom," dodáva. Iniciatívu nebohého Martina
Filka, Ľudovíta Ódora a Štefana Kišša s názvom ,,hodnota za peniaze", ktorá by mala viesť k
efektívnejšiemu míňaniu verejných prostriedkov, Ľ. Pástor podporuje. ,,Musíme si akurát dať pozor na to,
aby novozaložené analytické jednotky na ministerstvách neboli politicky manipulovateľné, aby ich práca
bola objektívna," hovorí o budovaní personálnych kapacít jednotlivých rezortov, ktoré je súčasťou
reformy.
Šéf vládnych analytikov

Druhým významným ekonómom, ktorý pôsobí v zahraničí, ale začal sa angažovať aj doma, je Jan
Fidrmuc. Okrem vyučovania na londýnskej Brunelovej univerzite od vlaňajška vedie aj vládny analytický
Inštitút pre stratégie a analýzy. Jan začínal štúdiom účtovníctva, až neskôr presedlal na ekonómiu: kvôli
ekonomickým reformám začiatku 90. rokov. Teda diskusii, ako zmeniť pôvodne socialistický
hospodársky systém k lepšiemu či ako sa vyhnúť neúspechom reforiem, ako sú rast populizmu a
nacionalizmu. Do zahraničia, najprv do USA a potom do holandského Tilburgu, odišiel študovať preto,
lebo krajiny na východ od železnej opony boli v spoločenských vedách tvrdo poznačené ideologickým
dedičstvom komunizmu. O ekonomických reformách hovorí, že kľúčová je ich politická podpora. Vo
svojom výskume sa preto zaoberal aj volebnou podporou pre antireformné strany v postkomunistických
krajinách. V jednom z najnovších článkov sa venuje vplyvu eurofondov na ekonomiky členských krajín
Európskej únie vrátane Slovenska. V ňom významný vplyv na rast HDP nových štátov dvadsaťosmičky
nenašiel. Ak by mal tú moc, bojoval by najmä proti korupcii a nehospodárnym rozhodnutiam v štátnej
správe, ,,pretože daňoví poplatníci si za svoje dane zaslúžia vyššiu kvalitu verejných služieb. Aj preto, že
už je rok 2016 a nie 90. roky," dodáva. ,,Verejné obstarávanie by malo používať takzvaný benchmarking.
Je absurdné, aby štátne inštitúcie platili vyššie ceny, ako sú na trhu bežné, len preto, že tak dopadla
verejná súťaž," hovorí otvorene o fungovaní štátu. Ako top ekonóm pracujúci pre vládu má veľkú
zodpovednosť - myšlienku ,,hodnoty za peniaze" presadiť do života. Súčasťou potrebných zmien by
podľa J. Fidrmuca mala byť osobná zodpovednosť úradníkov, ochrana takzvaných whistleblowerov, teda
nahlasovateľov nekalých praktík, ale tiež vyššie platy a prepojenie odmeňovania s výsledkami.
Studená voda v Bodensee
Jan má o tri roky staršieho brata Jarka, ktorý je tiež významným ekonómom. Jarko Fidrmuc využil
otvorené hranice hneď v roku 1990, keď sa na doktorandské štúdium presunul z Bratislavy do Viedne.
Tam ostal pôsobiť, keď sa neskôr zamestnal v miestnom Inštitúte postgraduálnych štúdií i v rakúskej
národnej banke. Rakúske kontakty mu potom umožnili získať profesúru v Mníchove a od roku 2011 na
Zeppelinovej univerzite vo Friedrichshafene. Tá sa nachádza na brehu Bodamského jazera. ,,Alpská
voda je studená, ale ak je dobré počasie, dá sa kúpať od konca mája do začiatku októbra," hovorí
ekonóm. Okrem výskumu či učenia ho baví cestovanie, ktoré sa s kariérou vedca navštevujúceho
konferencie po celom svete tiež úzko spája. Momentálne je napríklad na výskumnom pobyte v Číne. Vo
výskume sa zaoberá hlavne ekonomickou integráciou a globalizáciou, ktoré sú napriek kritike výrazným
prínosom pre hospodársky rozvoj. Azda aj preto sa podľa neho na Slovensku nedostatočne venuje
pozornosť európskym témam. ,,Je tendencia protestovať proti európskym opatreniam namiesto toho,
aby sa slovenskí politici spolupodieľali na ich príprave," vraví. O medzinárodnej migrácii si podľa neho
nemáme klásť otázku, či je dobrá alebo zlá, ale skôr ako na ňu môžeme najlepšie reagovať. ,,Politika
odkladania problému na ďalšie roky a krajiny, vytláčanie migrantov do ilegality nie sú dobrými riešeniami,
a to nielen z ekonomického hľadiska," myslí si Jarko Fidrmuc s ohľadom na dlhodobý pokles počtu
obyvateľov Slovenska v produktívnom veku.
Až v kanadskom Ontáriu
Ďaleko od rodnej hrudy pôsobí Ján Zábojník, ktorý vyučuje na kanadskej Queen's University. Tá pre
zmenu leží na brehu jazera Ontário. J. Zábojník sa k ekonómii dostal pomerne neskoro, a to náhodou.
Vyštudoval totiž strojarinu ešte v osemdesiatych rokoch, potom pracoval v zahraničnom obchode. Len
náhodou natrafil na inzerát dnešnej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského,
ktorá hľadala učiteľa ekonómie. Keďže všetci odborníci boli dovtedy vychovaní na marxizme, povedal si,
že je rovnako kvalifikovaný, a do konkurzu sa prihlásil. ,,Oni asi ozaj nikoho lepšieho nenašli, lebo ma
vzali," hovorí dnes s humorom. Keďže však skoro zistil, že na zdokonalenie sa v odbore bude musieť
vycestovať, doktorát si urobil na Cornellovej univerzite v USA. Na toto postgraduálne štúdium ho prijali aj
bez toho, aby ekonómiu predtým študoval. Vraví, že prostredie a podmienky na severoamerických
školách mu vyhovovali viac ako slovenské, a preto tam už zostal. Jeho najcitovanejšia práca sa týka
odmeňovania vrcholových manažérov, ktoré v posledných dekádach rýchlo rástlo. ,,Veľa ľudí to
interpretovalo ako dôkaz, že ich platy neurčuje trh, že sa šéfovia obohacujú na úkor akcionárov. My sme
vypracovali alternatívnu teóriu. Všimli sme si, že za to isté obdobie sa tiež výrazne zvýšilo percento
manažérov, ktorí boli najímaní z iných firiem," vysvetľuje. Podľa tejto teórie je rast platov CEOs
spôsobený nárastom dôležitého ,,všeobecného" ľudského kapitálu, ktorý získali prácou pre iné firmy.
Podobne ako iní si myslí, že pre podnikanie sú zlé nadmerné regulácie a obmedzenia, nevymožiteľnosť
práva či časté a nepredvídateľné zmeny zákonov. Bol by tiež za návrat k rovnej dani. Okrem ekonómie
sa J. Zábojník venuje hudbe, prírode, ale aj lukostreľ be. ,,Ešte na Cornelli som absolvoval kurz
lukostreľby a lovu zveri lukom, takže nejaké základy mám. Ale na staršiu dcéru sa už nechytám,"
dodáva.
Čech s láskou k Slovensku
Významným ekonómom narodeným na Slovensku je aj Roman Horváth pôsobiaci na Karlovej univerzite
v Prahe. Aj keď sa narodil v Lučenci, na Slovensku vychodil len prvú triedu základnej školy. Presťahoval

sa do Čiech a podľa vlastných slov sa považuje skôr za Čecha s veľkou láskou pre Slovensko. Keďže
má rád hory, väčšinu tých slovenských má prechodenú. Na miestnych odborných konferenciách ho síce
veľmi nevidno, no na jeseň plánuje učiť doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave:
výskumné metódy a aplikovanú ekonometriu. Z top šestky ekonómov narodených na Slovensku
vybranej TRENDOM je R. Horváth najmladší, má len 37 rokov. Napriek tomu už stihol pracovať pre
Českú národnú banku, byť predsedom Českej ekonomickej spoločnosti i členom panelu menových
expertov Európskeho parlamentu. Aj on potvrdzuje, že vzťah k ekonómii zvykne mať rodinné korene.
Romanov otec Július je tiež profesorom: učí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a dlhé roky
predsedal slovenskej komisii akreditujúcej ekonomické študijné programy. R. Horváth podľa vlastných
slov v mladosti koketoval aj s filozofiou, históriou a biológiou, no bol to práve vplyv otca, ktorý ho
presvedčil, že táto veda je zaujímavá i dostatočne intelektuálne náročná. Využívanie zložitých
matematických modelov v modernej ekonómii preňho nie je problémom, ale skôr výhodou: ,,Zveľaďuje
myslenie a učí nás presnosti v uvažovaní i argumentovaní," hovorí. Vo výskume vedca zaujíma to, ako
vznikajú nerovnováhy na finančných trhoch a do akej miery sú centrálne banky schopné tieto problémy
riešiť. A to nielen priamymi finančnými operáciami, akými sú napríklad súčasné nákupy cenných
papierov Európskou centrálnou bankou, ale aj svojou komunikáciou a transparentnosťou. Aj R. Horváth
by v teo retickej najvyššej výkonnej role krajiny najradšej zlepšoval podnikateľské prostredie.
Zaujíma ho trh práce
Jediný ekonóm z výberu TRENDU pôsobiaci na Slovensku na plný úväzok je Martin Kahanec. Ten
začínal s láskou k matematike, avšak skoro začal hľadať aj jej praktické uplatnenie. To mu ponúkla
práve ekonómia, ktorú vyštudoval na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a neskôr v holandskom
Tilburgu. ,,Tilburskú univerzitu možno na Slovensku pozná málo ľudí, ale podľa hodnotenia Európskej
ekonomickej spoločnosti je jej ekonomická fakulta na starom kontinente najlepšia," chváli svoju alma
mater. Tam vznikol aj ekonómov záujem o trh práce, napríklad o zamestnávanie marginalizovaných
skupín a neskôr aj o migráciu. ,,Mobilita pracovných síl je kľúčová pre riešenie ekonomických a
demografických výziev, v Európe práve v čase ekonomických turbulencií, keď stabilizuje menovú úniu,"
vysvetľuje. ,,Migranti nie sú zväčša hnaní prísľubom sociálnych dávok, ale idú do krajín a odvetví, kde
ich zručnosti a schopnosti najviac chýbajú," hovorí. Týmto témam sa pracovne venoval v nemeckom
inštitúte pre výskum práce IZA. V roku 2008 podobnú výskumnú organizáciu spoločne s manželkou
založil v Bratislave. Od politikov by očakával menej macošské správanie k strategickému sektoru
vzdelávania a vedy. ,,Tento sektor produkuje nových ľudí, ktorí určia, ako bude naša ekonomika a
spoločnosť vyzerať o pár rokov. Cieľom by malo byť zabezpečiť, aby získali zručnosti potrebné pre prax,
ale aj to, aby z nich boli dobrí a angažovaní občania," myslí si M. Kahanec. Od vlaňajška vedec učí aj na
Ekonomickej univerzite a od júna predsedá Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Andrej Svorenčík,
ekonóm, ktorý pôsobí na Univerzite v Mannheime, to považuje za nasledovaniahodnú zmenu.
,,Pozitívne zmeny na Ekonomickej univerzite priniesol nový dekan Mikuláš Ľuptáčik, ktorý dlhodobo
pôsobil vo Viedni," spresňuje. ,,Samotný návrat kvalitných ľudí zo zahraničia však nestačí, na kvalitnú
vedu treba aj financie," dodáva. Slovenské výskumné granty sú podľa neho príliš malé a európske zasa
veľmi súťaživé - vyžadujú výbornú publikačnú činnosť. ,,Slovenskej ekonómii by tiež pomohlo, ak by
lepšie fungoval Štatistický úrad," hovorí o práci s dátami.
Zo šiestich slovenských ekonómov z rebríčka RePEc pôsobí prevažne na Slovensku len jeden
634. Najvýznamnejším slovenským ekonómom je podľa rankingu RePEc Ľuboš Pástor, ktorý je vo
svetovom rebríčku na 634. mieste
Zo šiestich slovenských ekonómov z rebríčka RePEc pôsobí prevažne na Slovensku len jeden
Návrat kvalitných ľudí zo zahraničia nestačí, na kvalitnú vedu treba aj financie
Najvplyvnejší slovenskí ekonómovia
Vek Pôsobisko IDEAS ranking Citácie v Google Scholar h-index* Najcitovanejšia publikácia
Ľuboš Pástor 42 University of Chicago, USA, NBS 634. 9 124 23 Likviditné riziko a očakávané výnosy
akcií
Roman Horváth 37 Karlova univerzita, ČR 1 623. 1 235 20 Teória optimálnych menových zón
Jarko Fidrmuc 48 Zeppelin University, Nemecko 2 062. 3 408 26 Endogénnosť kritérií optimálnych
menových zón
Jan Fidrmuc 45 Brunel University, Británia, Top 7 % 2 192 21 Hospodárske reformy, demokracia
Ján Zábojník 52 Queen's University, Kanada Top 9 % 1 716 14 Odmeny a menovanie CEOs
Martin Kahanec 39 CELSI, Bratislava Top SK 1 081 17 Trhy práce EÚ po migrácii z nových členských
krajín
h-index 23 znamená, že vedec má 23 publikácií, ktoré boli citované aspoň 23-krát
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17. Zmeny v II. pilieri
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 29/07/2016; Hlavné správy; Andrej Horváth]
Natália Fónod Babincová, moderátorka: "Fungovanie druhého piliera sa bude opäť meniť, rezort práce
chce znížiť hranicu, od ktorej sa budú dôchodcovia slobodne rozhodovať, ako použijú svoje nasporené
peniaze v druhom pilieri. Zmena sa týka približne polovice sporiteľov. Odborník sa obáva, že ľudia si
budú ľahkovážne míňať svoje celoživotné úspory."
Andrej Horváth, reportér TA 3: "Prvé dôchodky z druhého piliera mnohých ľudí nemilo prekvapili, suma,
ktorú im ponúkli životné poisťovne, bola podstatne nižšia ako očakávali. Rezort práce chce preto znížiť
hranicu, od ktorej sa sporitelia budú môcť slobodne rozhodovať o použití svojich peňazí a nebudú tak
odkázaní na vyplácanie renty od poisťovne."
Ivan Švejna, štátny tajomník ministerstva práce: "Občan sporiteľ, keď bude mať už dôchodok, doživotný
dôchodok z dvojpilierového systému vo výške, orientačne, 430 euro, tak s tými zvyšnými peniazmi bude
môcť naložiť podľa vlastného uváženia."
Andrej Horváth: "Dnes sa hranica starobného dôchodku, pri ktorej si môžu ľudia vybrať peniaze z
druhého piliera, pohybuje okolo 800 eur. K svojim nasporeným peniazom sa tak po novom bude môcť
okamžite dostať až polovica dôchodcov. To podľa ekonóma predstavuje riziko."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Budú čo najskôr chcieť tie peniaze získať v
hotovosti, akonáhle ich získajú, tak vlastne sa ochudobnia v budúcnosti o príjem a nikto nevie, ako,
koľko rokov bude žiť a tak ďalej. Aká je stredná dĺžka života, sa stále predlžuje na Slovensku a náklady
na sociálnu, zdravotnú starostlivosť stále stúpajú a oveľa vyšším tempom rastu cien v tejto oblasti ako je
priemerná inflácia."
Andrej Horváth: "Rezort práce argumentuje tým, že sporitelia si nemusia vybrať celé svoje úspory, môžu
si ich napríklad ďalej zhodnocovať, nechať si peniaze posielať posielať postupne, alebo financie použiť
na liečbu či operáciu."
Ivan Švejna: "Pokiaľ ľudia už majú doživotný dôchodok, ten druhý pilier je zásluhový, to znamená
odvádza tu peniaze, tak nie je dôvod, aby si nemohli naložiť s tými peniazmi ako chcú, sú to jednoducho
ich vlastníctvo, ich slobodná voľba."
Andrej Horváth: "Novela zákona smeruje o medzirezortného pripomienkového konania, účinnosť by
mala nadobudnúť od začiatku budúceho roka."

Späť na obsah

18. Zmena v 2. pilieri
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:30; 29/07/2016; Ekonomika]
Marek Mašura, moderátor: "Druhý pilier opäť čakajú zmeny. Rezort práce pripravuje novelu zákona,
ktorá zníži hranicu, od ktorej sa budú môcť dôchodcovia slobodne rozhodovať, ako použijú svoje
nasporené peniaze. Zmena sa týka približne polovice sporiteľov.

Slobodné rozhodovanie o tom, ako so svojimi úsporami v druhom pilieri naložíte pri odchode do
dôchodku, sa bude týkať výrazne viac sporiteľov ako doteraz, stačí totiž, aby mal dôchodca z prvého a
druhého piliera doživotné zabezpečenie najmenej na úrovni priemerného starobného dôchodku, teda
približne 430 eur. Potom je už iba na ňom, či si za zvyšok svojich úspor kúpi vyšší doživotný dôchodok,
bude si ich čerpať postupne, alebo s týmito peniazmi naloží podľa vlastného uváženia."
Ivan Švejna, (Most-Híd), štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: "Mení sa
zásadným spôsobom hranica, od ktorej sa bude môcť občan - sporiteľ rozhodnúť, ako naloží so svojimi
prostriedkami v dôchodku, to znamená, ako použije, či už použije tieto peniaze na nákup dodatočného
vyššieho dôchodku, alebo si tieto peniaze vyčerpá postupným krokom, alebo si odloží to čerpanie na
horšie časy, keď bude potrebovať tie peniaze."
Marek Mašura: "O pripravovaných zmenách v druhom pilieri sa budem teraz rozprávať s Ľubošom
Pavelkom, odborníkom z Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pán Pavelka,
prajem príjemný dobrý deň, vitajte u nás."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave, (hosť v štúdiu): "Dobrá deň prajem."
Marek Mašura: "Pán Pavelka, povedzme si na začiatok viac o tom, aká je situácia dnes, na základe
akých kritérií sa dôchodcovia, alebo sporitelia dostanú k svojim úsporám v druhom pilieri, kedy si ich
môžeme vybrať všetky?"
Ľuboš Pavelka: "Všetky peniaze nasporené v druhom pilieri si sporiteľ prakticky nemôže vybrať vôbec,
resp. môže si vybrať len prostriedky, ktoré prevyšujú nákup doživotnej renty, ktorá kumulatívne spoločne
s dôchodkom z prvého piliera by prevýšila 800 eur. Táto hranica je samozrejme veľmi vysoká, týka sa
len veľmi malého počtu percenta poistencov, sporiteľov druhého piliera, a prakticky len ľudia
vysokopríjmoví, s nadštandardnými príjmami si dnes môžu dovoliť takýto luxus, že by im bolo
umožnené, aby si všetky prostriedky vybrali naraz, alebo v rámci programového výberu sa rozhodli pre
nejakú dočasnú doplnkovú rentu."
Marek Mašura: "Čiže inými slovami väčšina dôchodcov si musí kúpiť doživotnú rentu v životnej
poisťovni, ale odborníci hovoria, že ľudia tieto ponuky poisťovní väčšinou neakceptujú, lebo sú
nevýhodné. Je to naozaj tak?"
Ľuboš Pavelka: "Je to naozaj tak. Dôvodov pre takéto reakcie, takúto racionálnu ekonomickú reakciu
jednotlivcov je samozrejme viacero, hlavný dôvod je ten, že ten poistný trh je veľmi malý, to znamená, že
nemôžu byť využité tzv. úspory z rozsahu, ktoré by znamenali, že pri veľa poistencom sa znižujú tie
režijné paušálne výdavky tých poisťovní, a tým pádom by to bolo lacnejšie z hľadiska poplatkov, druhá
vec je, že v súčasnom období tzv. kvantitatívneho uvoľňovania, to, čo sa deje na medzinárodných
trhoch, sa peniaze veľmi ťažko zhodnocujú, dlhopisy, štátne dlhopisy predovšetkým, to znamená
konzervatívne investície dosahujú dokonca záporné výnosy, a prakticky nie je kde ani tie peniaze príliš
zhodnocovať, takže tých dôvodov je viacero, a plus sú tam pomerne vysoké poplatky jednorazové pri
zakúpení tej životnej poisťovne, to znamená, že napriek tomu, že by mal sporiteľ aj pomerne dosť
peňazí usporených, tak tá životná renta bude možno len takou almužnou, ktorú získa ako vlastne
plnenie z toho druhého piliera."
Marek Mašura: "Je vôbec, teoretická otázka, nejaký spôsob, ako zabezpečiť možno v budúcnosti väčšiu
rentu z týchto životných poisťovní?"
Ľuboš Pavelka: "No, ako som už spomenul, u nás chýbajú tie úspory z rozsahu, lebo trh je veľmi malý a
Slovensko je krajina, ktorá má necelých 5,4 milióna obyvateľov. Pokiaľ by ten trh bol liberalizovaný, a ten
sporiteľ by si mohol kúpiť rentu za podobných, myslím, podmienok legislatívnych, alebo technických v
zahraničí, v niektorej vyspelej krajine, tak pri prehľade, alebo pri kliknutí na internete zistíme, že z
nasporených, dajme tomu, 20-tisíc eur sa dá zakúpiť výrazne výhodnejšia renta, to znamená, viac by
som mesačne dostával rentu doživotnú, ako keby to bolo v prípade slovenských podmienok."
Marek Mašura: "Povedzme v Rakúsku, alebo o ktorých krajinách hovoríte?"
Ľuboš Pavelka: "Napríklad Nemecko, alebo Holandsko, atď., možno aj Rakúsko."
Marek Mašura: "Dobre. Poďme sa posunúť ďalej už k tým zmenám, s ktorými prišlo ministerstvo práce.
Ako ich vnímate? Teda, že viac ľudí si bude môcť vybrať svoje úspory v druhom pilieri, že sa teda tá
hranica z tých 800 eur toho dôchodku z prvého a druhého piliera zníži na približne 430 eur?"
Ľuboš Pavelka: "No teraz to bude, tie posledné informácie hovoria o tom, že sa budú brať do úvahy už aj
ďalšie skutočnosti, to znamená dôchodok zo zahraničia a výsluhový dôchodok. Inak povedané, na tú

kôpku vypočítaného dôchodku sa priložia všetky tie čiastkové dôchodky. Prvý pilier, to, čo by mu vyšlo
hypoteticky z prvého piliera, to, čo by získal v zahraničí, keď odpracoval nejaké obdobie v zahraničí, lebo
máme voľný pracovný trh, veľa ľudí pracuje v zahraničí, máme výsluhové dôchodky silových rezortov,
toto všetko sa spočíta dohromady a pokiaľ by mu vyšlo viac, ako je priemerný dôchodok na Slovensku,
dajme tomu tých 430 eur, tak v rámci tých pripravovaných legislatívnych zmien by mohol sa rozhodnúť,
čo ako naloží so zvyškom tých nasporených peňazí, ten účastník toho druhého piliera, ten sporiteľ v
druhom pilieri. Lenže tuná je jeden veľký problém, že tých 430 eur sa na prvý pohľad zdá, že to
predstavuje priemerný dôchodok na Slovensku, a je to tá hranica, je postačujúca. Jednoznačne je
stanovená príliš nízko, to znamená, že bude motivovať ľudí, aby si nechali len minimum, aby sa teda
posunuli naozaj k tejto hranici, a všetko, čo tam majú nasporené, čo najskôr získali do vlastných rúk. To
znamená, nebudú chcieť ani dočasné, doživotné, alebo doplnkové renty, ktorú ponúka inak aj tretí pilier,
napríklad doplnkové dôchodkové sporenie, nebudú chcieť z toho si prikúpiť nejaké plnenie cez životnú
poisťovňu, lebo sme povedali, prečo je to nevýhodné, to znamená, budú čo najskôr chcieť tie peniaze
získať v hotovosti, akonáhle ich získajú, tak vlastne sa ochudobnia v budúcnosti o príjem, a nikto nevie,
koľko rokov bude žiť, atď., aká je, stredná dĺžka života sa stále predlžuje na Slovensku, a náklady na
sociálnu, zdravotnú starostlivosť stále stúpajú, a oveľa vyšším tempom rastu cien v tejto oblasti, ako je
priemerná inflácia. To znamená, tých 430 eur súčasného dôchodku ako hranica, nad ktorú si už všetko
môžem vybrať a môžem si za to kúpiť trebárs kuchynskú linku, alebo nové auto, alebo dovolenku, alebo
si to nechať vyplácať v podobe päťročnej renty, to je všetko nepostačujúce, pretože päť rokov rýchlo
uplynie a práve potom človek začne, zisťuje, že potrebuje oveľa viac peňazí vydávať na niečo, čo
predtým vôbec z hľadiska svojich životných potrieb, osobných potrieb nepotreboval. To znamená
sociálna, opatrovateľská služba, zdravotná starostlivosť. Veď dneska za 430 eur nedostanete penzión.
To znamená, my tu hovoríme o 430 eur priemerného dôchodku, a navyše v tých priemerných
dôchodkoch sú zahrnutí starodôchodcovia, ktorí mali vypočítané dôchodky za starých podmienok, to
znamená, že vlastne, inak povedané, ten priemerný dôchodok je príliš nízko nastavená hranica, skôr by
to malo byť upravené tak, keby to aj prešlo tento legislatívny návrh, že by tam mal byť vypočítané
novopriznávané priemerné dôchodky. To slovo som si tam v tom návrhu nevšimol, to znamená, keby sa
jednalo o novopriznávané priemerné dôchodky, tam už by sa potom dalo zvažovať aj nad racionálnosťou
toho opatrenia. V opačnom prípade to musíme považovať doslova za spoločenský hazard a je to len
plnenie takých populistických predvolebných sľubov."
Marek Mašura: "Pán Pavelka, ja teraz budem trošku hovoriť aj o argumentoch ministerstva práve, a
samozrejme zaujíma ma aj vaša reakcia. Keďže ministerstvo hovorí o väčších možnostiach pre
sporiteľov, v prípade takéhoto kroku o akejsi liberalizácii, alebo teda väčšej slobode, môžu si úspory
nechať ďalej zhodnocovať, čiže nemusia si ich všetky vybrať a minút, a takisto je tu aj tá možnosť, že
našetrené prostriedky môžu použiť na liečbu, alebo operáciu, ktorú práve títo dôchodcovia môžu
potrebovať, tak ako vnímate tento argument?"
Ľuboš Pavelka: "Tento argument má racio, ale práve v tom poslednom bode, dajme tomu, nevyhnutný
nejaký lekársky zákrok, kde je potrebná finančná spolúčasť pacienta a podobne, tam by to svoje
opodstatnenie malo, ale v týchto opačných prípadoch je to dosť také iluzórne, navyše si musíme
uvedomiť, že sa jedná o výplatu nezdanených peňazí, ktoré v minulosti, keď sporiteľ pracoval a bol
zárobkovo činný, patril medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo, neplatil z týchto peňažných prostriedkov
žiadne dane, a zrazu má dostať peniaze, nezdanené na ruku, alebo postupne, alebo si môže za ne
niečo kúpiť, alebo si vyplácať v podobe doplnkovej renty, a pritom zas iný účastník, napríklad ja, ktorý
nie som v druhom pilieri, tak ja som diskriminovaný, pretože ja zo všetkých peňazí, ktoré zarobím,
musíme zaplatiť aj odvody, aj dane, a tento daňovník vlastne z toho, čo odvádzal do druhého piliera,
žiadne dane neplatil."
Marek Mašura: "Čiže čo teda navrhujete, daň v akej výške?"
Ľuboš Pavelka: "Ten, kto si to nechá jednorazovo vyplatiť, to znamená, len čisto táto kategória
daňovníkov, resp. sporiteľov v druhom pilieri, by mali zaplatiť zo všetkých peňazí, ktorí si nechajú v
hotovosti vyplatiť, to znamená, že nepôjde ani o rentu, dajme tomu 15-ročnú, alebo 10-, 15-ročnú rentu
dočasnú, ale že v hotovosti to vyplatia po vzniku nároku na výplatu toho zvyšku nasporených peňazí po
výpočte minimálnej tej životnej poistky, a podobne, malo by to podliehať, celé to plnenie, to znamená,
nazvem to vrátane istiny, pokiaľ to tak môžme nazvať, zrážkovej danie 19 percent, ako máme daň z
kapitálových výnosov, z úrokov banky, alebo z dlhopisov a podobne."
Marek Mašura: "A v takomto prípade by ste s tými zmenami v programovom výbere, s ktorými prišlo
ministerstvo práce, súhlasili, keby sa tam aj toto doplnilo, keby sa aj toto doplnilo, tie dane?"
Ľuboš Pavelka: "V plnom rozsahu aj tak nie, tá hranica by mala vypočítavaná z novopriznávaných
priemerných dôchodkov, a nie z priemerných dôchodkov ako takých. To znamená, že tá hranica by mala
byť, tá latka by mala byť nastavená trošku vyššie, určite vyššie, pretože základ, by som povedal, my sa
tuná hráme s ohňom, pretože do budúcna tým vznikne veľké spoločenské napätie v súvislosti s
financovaním sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá sčasti ide na ťarchu, stojí na pleciach

samospráv, na vyšších územných celkoch miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi tých penziónov, domovov
sociálnych služieb, alebo financujú čiastočne tú opatrovateľskú službu, a tieto náklady budú čoraz vyššie
aj v súvislosti s tým, ako sa zvyšuje cena práca, ako sa zvyšujú náklady na sociálnu, zdravotnú
starostlivosti vo všeobecnosti v celej Európskej únii."
Marek Mašura: "Pán Pavelka, mal som ešte pripravené ďalšie otázky pre vás, ale v tejto chvíli, bohužiaľ,
čas na náš rozhovor vypršal. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas."
Ľuboš Pavelka: "Ďakujem pekne. Dovidenia."
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19. So srdcom zanieteného podnikateľa
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 22/07/2016; 07/2016,08/2016; s.: 66,67;
ZASIELATEĽSTVO A LOGISTIKA; A. Sotník]
Spoločnosť METRANS (Danubia), a.s. v Dunajskej Strede je najväčším terminálom kombinovanej
prepravy na Slovensku. Po niekoľkých rokoch úspešnej činnosti sa toto súkromné prekladisko
vyprofilovalo do úlohy významného stredoeurópskeho hubu. V súčasnosti plní aj funkciu kontinentálnej
prepravy. O jeho výstavbu sa veľkou mierou zaslúžil Peter Kiss, generálny riaditeľ spoločnosti
METRANS (Danubia). V prestížnej čitateľskej ankete TOP SLOVAKIA 2016 dostal nedávno ocenenie
,,Osobnosť logistiky v roku 2016."
Popri zamestnaní vyštudoval v roku 2000 Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v
Bratislave v odbore financií a bankovníctva. Od roku 1995 pracoval na pozícii disponenta v spoločnosti
WienCont Bratislava, s.r.o. Postupne prešiel viacerými funkciami od prevádzky, cez fakturáciu, obchod a
kontakt so zákazníkmi. V roku 1999 nastúpil do spoločnosti METRANS (Danubia), a. s. , kde sa stal
generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. Od roku 2008 je zároveň aj členom predstavenstva
materskej spoločnosti METRANS, a.s. Praha. Pod jeho vedením sa úspešne rozvíjal METRANS na
Slovensku, v Maďarsku a neskôr i v ďalších krajinách strednej, východnej a južnej Európy. Je konateľ
spoločnosti METRANS v Maďarsku, Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a v Turecku.
Hovoríte, že Vaša súčasná práca je pre Vás hobby. Podobné klišé používajú mnohí manažéri...
Hoci to vyznieva trochu frázovito, u mňa to platí v plnej miere. Málo ľudí môže povedať, že práca, ktorú
vykonáva, je vlastne aj jeho koníčkom. Keď je práca potešením, život je šťastím. S pribúdajúcim vekom
však začínam mať aj iné záľuby. Veľmi rád čítam. Inokedy si vychutnávam pokoj v kruhu rodiny alebo
pohodu s priateľmi. Čoraz radšej cestujem, nielen služobne, ale najmä súkromne. Som vlastne
cestovateľ - opakovateľ. Keď sa mi totiž niekde zapáči, vraciam sa tam aj niekoľkokrát za sebou. Niektorí
spolucestovatelia sa mi čudujú. Často vravia: ,,Veď ťa tu už poznajú aj po mene".
Kedy vznikla myšlienka založiť spoločnosť METRANS (Danubia)? Čo tomu predchádzalo?
Bolo to vlastne v roku 1999, keď sme premenovali Slovenský kontajnerový servis, a.s. pôsobiaci v
Ružomberku, a jeho sídlo sme následne preložili do Dunajskej Stredy, kde sme otvorili terminál. Cieľom
bolo nájsť riešenie pre západné Slovensko, ako aj pre Maďarsko. Hlavnou ideou bolo, ponúknuť
servisné služby METRANS-u na Slovensku a v Maďarsku a rozvinúť v týchto krajinách nový spôsob
kombinovanej dopravy.
Čo všetko bolo treba v Dunajskej Strede urobiť pre zdarný štart spoločnosti METRANS (Danubia)?
Prvoradou úlohou bolo nájsť miesto pre nový terminál. Dostali sme ho do vienka od môjho šéfa Jiřího
Sameka. S maximálnou mierou dôvery ma poveril, aby som rozbehol METRANS v Dunajskej Strede.
Začínali sme najprv dvaja, s kolegom Petrom Aufrichtom, ktorý dodnes, ako člen predstavenstva,
spravuje technické oddelenie, pod ktoré patria všetky žeriavy, prekladače a ostatná technika. Aj vďaka
jeho podpore sa METRANS (Danubia) stal jedným z hlavných hráčov a rozvíjateľov kombinovanej
dopravy tak na Slovensku, ako aj v regiónoch, ktoré spadajú pod METRANS (Danubia), a.s. Dnes má
METRANS na Slovensku takmer 500 zamestnancov. Vďaka spolupráci s kolegami sa nám podarilo v
2005 spustiť stavbu nového terminálu v Dunajskej Strede. Dodnes je jedným z najmodernejších
terminálov strednej a východnej Európe. V súčasnosti má najväčší obrat kontajnerov.
Podarilo sa Vám spustiť aj zákaznícke centrum.
Kolegovia v ňom prijímajú a spracovávajú objednávky od našich zákazníkov. Je to hlavne zásluha
kolegu Miloša Mervarta, ktorý ho vedie. Zákazník je informovaný modernými reportmi o pohybe svojej
zásielky. Ide o koncept, ktorý manažment skupiny METRANS vždy presadzoval. Jeho výhodou je fakt,

že zákazník je v kontakte iba s jednou spoločnosťou a nemusí sa dohovárať zvlášť so železničnou
prepravou, so zabezpečovateľom terminálových prác, colných procedúr k zásielke, s dodávateľom
ťahačov a pod. Takisto môžeme byť hrdí na našu železničnú spoločnosť na Slovensku, pod vedením
pána Mateja Franca, ktorá musela vzniknúť takmer zo dňa na deň a prebrať prepravy METRANS-u. Keď
si na to spomínam, práce bolo veľmi veľa. Samozrejme, nešlo by to bez podpory kolegov tak vo vedení,
ako aj v dozornej rade. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzdvihnúť každého kolegu, ktorý pracuje pre
METRANS, pričom je jedno, na ktorej je pozícii a na ktorom terminále.
Ako sa uplatňuje METRANS na trhu kombinovanej dopravy v rámci Európy v súčasnosti?
Kombinovaná doprava prežíva turbulentné časy. Na Slovensku stále bojuje s tým istým problémom, ako
pred mnohými rokmi. Kombinovaná doprava má veľkú konkurenciu. Sú ňou kamióny. Dodnes sme
konfrontovaní s tým, že kamión je lacnejší. Práve to sa musí zmeniť. Stále hovoríme o potrebe presunu
tovarov z cesty na železnicu. Niekedy je to lepšie, niekedy horšie. Jedna krajina má pozitívnejší prístup,
druhá menej. Chcelo by to jedno rázne ,,buchnutie do stola". EÚ sa dožaduje harmonizácie cestnej a
železničnej dopravy. Keď sa dopracujeme k tomu, že cesta bude rovnako drahá ako železnica, resp.
železnica bude rovnako lacná ako cesta, problém sa vyrieši. V Nemecku, v Rakúsku a v niektorých
ďalších štátoch Európy prispieva štát prevádzkovateľovi kombinovanej dopravy slušnou sumou. Každý
kontajner prepravený po železnici sa totiž neobjaví na ceste, pričom štátu klesnú náklady na opravu
ciest a ďalších vecí. Vývoj by mal aj naďalej pokračovať týmto smerom.
Niektorí odborníci predpovedajú veľkú budúcnosť preprave tovarov v kontajneroch. Aký je váš názor?
Chceme docieliť stiahnutie čo najväčšieho počtu nákladných áut z ciest. Cestná preprava totiž prináša
množstvo problémov: vybavovanie povoleniek, nepriazeň počasia, straty a krádeže tovaru, fantómových
dopravcov. Ideálnou alternatívou je kontajner. Ide o bezpečnú prepravu za priaznivú cenu. Myslím si, že
servis tohto druhu má budúcnosť. Dokáže totiž na seba viazať ďalšie služby. V súčasnosti METRANS
prevádzkuje flotilu takmer 500 kontajnerov, pre náš turecký projekt - železničné spojenie do Istanbulu.
Ich výhodou je, že do nich možno naložiť rovnaký objem nákladu ako do klasického kamiónového
návesu. METRANS poskytuje služby na neutrálnej báze špeditérom, zasielateľom a lodiarom.
V oblasti kombinovanej dopravy ste sa stali aj kontinentálnym prepravcom.
Štyrikrát do týždňa prevádzkuje METRANS ucelené vlaky z Dunajskej Stredy do tureckého Istanbulu.
Kombinovaná doprava v Európe je stále vo vývoji. Ak je možnosť postaviť intermodálny terminál a je
dostatok tovarových tokov, robí sa tak. Staviame terminály v Čechách a na Slovensku z vlastných
finančných prostriedkov, pričom si budujeme vlastnú sieť. Okrem toho, prostredníctvom nášho Duisburg
servisu a Rotterdam kontinentálneho servisu sa kontajnery dostávajú do Británie a do Škandinávie.
Vďaka znalosti maďarčiny sa venujete aj kombinovanej doprave v Maďarsku.
Maďarsko bola prvá krajina, kde sa METRANS (Danubia), a.s. etablovala. V súčasnosti je to už aj
Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Turecko. Maďarský trh bol pre nás prvý zahraničný trh, kam
sme z Dunajskej Stredy vozili kontajnery. Bolo to ešte v časoch bez Schengenu, keď nám kamióny a
vlaky stáli na hraniciach. Nuž, pekné spomienky. V oblasti kombinovanej doprave v zahraničí sa
venujeme po obchodnej stránke širokou paletou služieb na nových trhoch. Vytvárame nové produkty,
spolupracujeme s lokálnymi úradmi, v prípade záujmu spolupracujeme aj na tvorbe lokálnej legislatívy.
Najaktuálnejším príkladom je SOLAS, váženie kontajnerov v exporte pred príchodom na loď, kde sme
ako METRANS, spolu s kolegami tvorili jednotlivé vykonávacie pokyny.
Čo treba zlepšiť v rámci kombinovanej dopravy na Slovensku?
Pri tejto otázke sa budem zrejme opakovať. Kombinovaná doprava potrebuje takú podporu, aby mala
lepšiu východiskovú pozíciu ako kamiónová preprava. Podpora ba mala byť pre všetkých rovnaká a
transparentná. Na to potrebujeme len a len dobré podmienky pri určení ceny za dopravnú cestu po
železnici. Nič viac.
Aká je vízia spoločnosti METRANS (Danubia) v budúcnosti?
Budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Naším cieľom sú nielen spokojní zákazníci, ale aj kolegovia,
ktorí budú radi pracovať pod hlavičkou METRANS-u. Našim zákazníkom, ako i všetkým ostatným
kolegom sa chcem poďakovať za podporu, ktorú od nich už roky-rokúce mám, pretože bez nich by sme
asi nehovorili o ocenení, ktoré som dostal. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu a spoločné
zážitky.
A. Sotník

,,Budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Naším cieľom sú nielen spokojní zákazníci, ale aj kolegovia,
ktorí budú radi pracovať pod hlavičkou METRANS-u."
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20. Zažite víkend v znamení francúzskeho šansónu, spanilej jazdy kamiónov či
dobrovoľníctva
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislava.dnes24.sk; 29/07/2016; Bratislava; Dnes24.sk]
Využite príjemné víkendové počasie a vybehnite do mesta zažiť jedinečné akcie a kultúru.
Staromestská fiesta
Zabavte sa každý druhý piatok a sobotu priamo v historickom centre. Tri stanovištia, tri tanečné štýly v
rovnakom čase. Každé z troch 25 minútových tanečných vystúpení sa predstaví na každom stanovišti.
Cieľom je zabaviť, roztancovať a priniesť medzi ľudí dobrú náladu.
Viac TU
piatok – sobota / 20.30 hod. / v historickom centre Starého Mesta – Michalská- Ventúrska, Ventúrska –
Panská, Laurinská pri Čumilovi
Zraz kamiónov Slovakia Ring
Truck aréna je festival ťahačov a veľkých áut, ktorý jednoducho treba zažiť. Je to sviatok nielen pre
"truckerov", ale pre celú motoristickú verejnosť. Bonbónikom bude spanilá jazda po okolí, ako aj na
samotnej rýchlostnej dráhe SLOVAKIA RINGU.
Viac TU
piatok – nedeľa / Orechová Potôň / Slovakia Ring / vstup 10 eur – platí v pi, so a ne
LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI 2016
Nepremeškajte 16. ročník letného open air festivalu LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI 2016.
Tento víkend je na programe OTHELLO. Príbeh žiarlivého Maura, jeho milujúcej ženy Desdemony i
zradného našepkávača Jaga, divákov aj tvorcov vzrušuje dodnes.
Viac TU
piatok – nedeľa / 20.30 hod. / Bratislavský hrad / voľné sedenie 11 eur, miestenka 33 eur
SpotFix – zastávky Ekonomická univerzita
Ďalší SpotFix bude zameraný na autobusové zastávky Ekonomická univerzita, ktoré sú polepené
plagátmi a zanesené odpadkami. Tento víkend máte možnosť pomôcť zmeniť to. Plagáty postupne
zoškriabeme, miesta zatrieme červenou farbou a nanesieme antiplagátový náter.
Viac TU
sobota / od 9.30 do 17.00 hod. / zastávky MHD Ekonomická univerzita
HUDBA VŠADE – SAXOPHONE SYNCOPATORS
Saxophone Syncopators hrajú veľmi veselý, uchulahodiaci a hravý ragtime v úprave pre štyri saxofóny.
V repertoári majú však aj diela klasikov.
Viac TU
sobota / 17.00 hod. / Sad Janka Kráľa / vstup voľný
BikeRide to Jamaica
Flight to Jamaica v spolupráci so svojím dvorným zvukom DUB Settlers HiFi, Cyklo Kuchyňa a kulturnospoločenským stánkom JAMAICA pre Vás pripravila dalšiu zo série svojich soundsystémových sessions.

Pre cyklistov je pripravený bikeride z Tyršovho nábrežia, ktorým spríjemní cestu pojazdný Hura
SoundSystem, ktorý zároveň bude tvoriť druhý stage na akcii.
Viac TU
sobota – nedeľa / 9.00 hod. / pod Starým mostom
Vozenie detí na poníkoch pod Hradom Devín
V nádhernom prostredí sútoku riek Dunaj a Morava priamo pod bralom hradu Devín sa môžu Vaše deti
povoziť na poníkoch počas víkendov a sviatkov bez objednávania.
Viac TU
sobota – nedeľa / 10.00 – 19.00 hod. / Hrad Devín / cena 1 jazdy je 2 eurá (2 veľké okruhy na lúke)
Festivalu Viva Musica!
Víťazi súťaže slovenských konzervatórií a držitelia ocenenia Grand Prix sa v nedeľu predstavia v
Pálfiovskom kaštieli v Malackách. Predvedú hru na zaujímavých hudobných nástrojoch ako lesný roh,
vibrafón či saxofón. Koncerty sa konajú počas prázdninových víkendov, Malacky sú po Svätom Jure a
Závode tretím miestom takéhoto podujatia.
nedeľa / 18.00 hod. / Pálfiovský kaštieľ v Malackách / vstup voľný
Fontánu "rozospieva" Andrea Zimányiová
V Ružinove vystúpi známa šansonierka Andrea Zimányiová. Jej pódiom bude fontána v Parku Andreja
Hlinku. Koncert sa uskutoční v rámci Kultúrneho leta v Ružinove, ktoré pripravila mestská časť Ružinov
a spoločnosť Cultus Ružinov, a. s.
Andrea Zimányiová je úspešnou slovenskou multižánrovou speváčkou, ktorá svoje umelecké kvality
potvrdila na mnohých svetových súťažiach. V repertoári Andrei Zimányiovej nechýba okrem iného ani
súčasná tvorba francúzskeho šansónu. Nevyhýba sa multižánrovým prieťahom k ostatným žánrom, ako
sú muzikálové árie, filmová hudba alebo hudba vzdialeného argentínskeho tanga v tvorbe Astora
Piazzollu.
nedeľa / 18.00 hod. / fontána v Parku Andreja Hlinku / vstup voľný
Ilustračný obrázok
Zdroj - Dnes24.sk
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Marián Vitkovič: Bodaj by to bolo už zajtra, že sa tu bude politika definovať úplne nanovo
Nepatrí medzi klasických uhladených ekonómov, ktorých poznáte z televíznych obrazoviek. Je povestný
tým, že rozpráva to, čo v danej chvíli cíti. Na prvý pohľad pôsobí sebavedomo, miestami ako drsný
chlap. Neskôr zistíte, že má aj zmysel pre humor. Prvopočiatočné zimomriavky vám však ostanú najmä
z toho, čo rozpráva, lebo viete, že má pravdu. Patrí medzi absolventov Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Časť svojho života prežil na stážach a štúdiách v Nemecku a
Holandsku. Po štúdiách sa zaoberal makroekonómiou, finančnou vedou a menovou politikou ako
vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. Pracoval na ministerstvách financií a hospodárstva,
zastupoval Slovensko v OECD. Marián Vitkovič.
TEXT LENKA EREMIÁŠOVÁ * FOTO JANA BIROŠOVÁ
Dlhodobo kritizujete EÚ a hovoríte, že Slovensko je slabý hráč v tomto pakte. Dnes predsedáme EÚ. Čo
to pre Slovensko znamená?
Absolútne nič. Výhoda je, že sa opravili cesty v Bratislave. Utrpí kultúra, pretože predsedníctvo na pol

roka obsadilo Redutu. Predsednícka krajina má formálne administratívny dohľad nad agendou, ktorá už
prebieha z minulosti. Slovensko ani nemá aké témy nastoliť. Považujem za absurdné, aby niekto
argumentoval, že musí pokračovať vláda Roberta Fica pre zachovanie politického pokoja. Úsmevne
vyznieva aj argument, že musíme dať EU novú víziu, zatraktívniť ju pre mladých ľudí. To sú placebo
frázy, pretože v tejto fáze sa nedá nastoliť nijaká optimistická vízia.
Na Slovensku sa však pravidelne stretávajú jednotliví ministri EÚ a o nejakých témach rokujú...
Všímal som si jednotlivé špecializované stretnutia, napríklad o energetike. Bola to neskutočná komédia,
eurokomisár a podpredseda pre energetickú úniu Marián Sefcovič tvrdil, že musíme vyriešiť rozpor
medzi obrovskými nákladmi ekologizácie energetiky, ktoré sú zaťažujúce pre štáty s vysokými cenami
energií. Slovenskí podnikatelia sa dlhodobo sťažujú, že polovicu ceny tvoria len poplatky systému,
tranzitu, jadrovému fondu, rezervy a ekologické náklady, ktoré znášajú podniky i spotrebitelia. Máme
drahšie energie ako v Nemecku, kde spolková vláda odpúšťa najväčším podnikom celé poplatky za
ekológiu, čo znamená, že platia o pätinu menej oproti našim podnikom. Keby bol Maroš Šefčovič
rigorózny, povie, že celý ekologický program je nezmysel, zaťažuje malé krajiny na úkor veľkých,
znevýhodňuje priemysel a výrobu týchto štátov.
Znamená to, že náš eurokomisár nezvláda svoju agendu?
Eurokomisár by sa mal zamyslieť nad energetickou kostrou únie. Hovorme o Nordstreame. Ak vznikne
prednostná línia Nemecko - Rusko, čo budeme robiť na Slovensku? Prídeme o tranzit? Odber plynu
bude pre Slovákov drahší, pretože Rusom sa aj pre Ukrajinu neoplatí tlačiť plyn cez Slovensko. Ak áno,
budú po roku 2019 žiadať väčšie fixné náklady. Toto by mala byť agenda eurokomisára s národnou
orientáciou.
Má vôbec Slovensko v EÚ nejaký ťah na bránku?
Slovensko nemôže mať v EÚ nijaký hlas mimo stanovených kvót poslancov v EP a postov v komisii.
Veľké krajiny konajú autonómne a potom to ex-post nechávajú formálne schvaľovať malým štátom.
Jedine Maďarsko si s tým sčasti poradilo, pretože Viktor Orbán dokázal bezškrupuľovou politikou chrániť
národné záujmy. Jediná možnosť, ako niečo v únii presadiť, je správať sa partizánsky.
Aké sú reálne čisla, koľko prispievame do európskeho rozpočtu a koľko naozaj dostávame?
Podľa účtovnej stránky sme od nášho vstupu do EÚ v pluse zhruba 9 miliárd eur. Reálna, ekonomická
stránka je však úplne iná - čoho sme sa vzdali, čo z týchto peňazí môžeme reálne použiť. Vzdali sme sa
suverenity v celej hospodárskej oblasti vo fiškálnej, priemyselnej i colnej politike. Ešte v deväťdesiatych
rokoch sme vstupom do MMF umožnili voľný prístup kapitálu a novým pravidlám. Spôsob, akým sem
západný kapitál prišiel a nakombinoval tu lacnú prácu bez vlastnej hospodárskej a menovej politiky, nám
nevyhovuje a je neefektívny. Nehovoriac o tom, že každý rok umožňujeme vývoz minimálne štyroch
miliárd dividend oficiálne a ďalšie 3-4 miliardy cez transferové ceny.
Tlačila nás do tejto situácie a prijatia pravidiel EÚ?
Nemôžeme viniť úniu, ale domácu politiku. Podmienky, za akých sme vstúpili, čo sme si pýtali, predložili,
čo sa schválilo a zároveň sa aj rozkradlo, o tom sa rozhodlo doma. EÚ nie je dobre skonštruovaná, ale
domáca politika transformáciu hospodárstva vôbec nezvládla.
V roku 2020 sa končí čerpanie eurofondov. Je na to slovenská ekonomika pripravená?
V roku 2019 možno prídeme o tranzit plynu, v roku 2020 sa skončí čerpanie eurofondov. Rast HDP na
Slovensku poskočil a udržiaval sa najmä čerpaním eurofondov. Ekonomický rast sa jednoznačne
výrazne spomalí, pretože eurofondy ho umelo udržiavali. V takejto malej krajine je efekt navonok veľký.
Eurofondy sú extra zdroje, je to danajský dar. Nastane prepad investícií, čo je najdôležitejšia zložka
HDP. V roku 2020 sa uzavrie jedna kapitola slovenskej transformácie. Tí, čo dnes v slovenskej politike
ešte hrajú nejakú rolu, po roku 2020 radšej odídu.
Čiže v roku 2020 bude opäť ležať politická moc na ulici?
Neviem si predstaviť, kto by chcel po roku 2020 prebrať politickú zodpovednosť za Slovensko. Skončia
sa eurofondy a tranzit plynu. Predtým však nastane ešte množstvo geopolitických kríz a udalostí.
Politická moc na ulici môže ležať aj skôr ako v roku 2020. Obávam sa však, že ju nebude mať kto
zdvihnúť.
Vláda, ktorá vzišla z ostatných parlamentných volieb, nepotrvá štyri roky?

Súvisí to s geopolitickým vývojom. Celý vývoj od konca minulého roka je len znak toho, že samotná
vláda netrvá na tom, že bude vládou na štyri roky. V prípade, že dôjde k nejakému neočakávanému
vonkajšiemu zvratu, tak je ochotná zahrať divadlo na volebnú rekombináciu, pretože si uvedomuje
zodpovednosť a v mnohom si v minulosti sama zviazala ruky. Ak sa domoce do roku 2020, čo bude
robiť? Pre tento typ vlády niet agendy.
V roku 2013 ste povedali, že EÚ sa nakoniec rozpadne, dnes prišiel brexit. Rozhodli sa Angličania
správne?
Veľká Británia sa rozhodla demokraticky s vysokou účasťou a výsledok je jasný. Rozhodli tam socioekonomické faktory, ľudia sa nemajú lepšie ako pred 15-20 rokmi. V Anglicku prišlo k rozbitiu priemyslu
z hľadiska globalizácie. Rozhodovali sa podľa svojho záujmu a reálnej objektívnej situácie, porovnávali,
čo mali a majú. Británia na brexit nedoplatí.
Po brexite klesla libra o desať percent...
Pokles považujem za absolútne rigorózny, pretože libra bola nadhodnotená oproti vlastnej produktivite.
Briti nie sú schopní udržať takú drahú libru. Budú trochu menej dovážať, viac vyvážať, mzdy budú
stagnovať, ale ceny nepôjdu hore, dokonca ceny nehnuteľností najmä v Londýne môžu klesať. Z
hľadiska ekonómie brexit zmizol dva dni po tom, čo sa začal.
Anglická premiérka Theresa Mayová povedala, že neaktivuje článok 50 do konca roka, čím nezačne
proces vystúpenia Británie z EÚ. V čom je problém brexitu?
Vystúpenie možno zrealizovať za pár mesiacov, navyše nie sú v menovej únii. Nechápem, čo chcú riešiť
dva roky. Úradníci to musia dohodnúť za pár dní, vyhodnotiť, čo treba doplatiť, alebo naopak, čo im
treba vrátiť a hotovo. Obidve strany bez ohľadu na to mali voľné pole argumentácie. Vidíme, že EÚ
nevie, čo má robiť, nevie dať štruktúram jasný pokyn.
Predpokladáte, že brexit bude motivovať na vystúpenie z EÚ aj iné krajiny?
Predpokladám, že áno, ale to závisí od, postoja Nemecka. Ak Nemecko začne v súvislosti s
parlamentnými voľbami v roku 2017 sledovať len vlastné záujmy v rámci EÚ, čo už napokon bez škrupúľ
aj robí, tak sa exity časom stanú rutinou.
Má eurozóna šancu prežiť?
Nie. Menová politika je sama osebe nebezpečná zbraň, lebo je to výsada monopolu emisie peňazí, tá je,
bohužiaľ, až príliš nezávislá oproti minulosti a rozhoduje autonómne a často v prospech iných záujmov
než štátov. Ak sa niečo rozpadne, tak najprv menová únia.
Svet je v ekonomickej oblasti prepojený. Ako vnímate sankcie EÚ proti Rusku?
Sankcie doteraz stáli európsku ekonomiku asi 67 miliárd eur. Paradox je, že najväčší výpadok nie je v
tých položkách, ktoré sú explicitne sankcionované, ale v iných. Sankcie poškodzujú omnoho viac
európsku ako ruskú ekonomiku, vo všetkom a plošne. Dôsledky sú najviac viditeľné v ekonomikách
Francúzska a Nemecka.
Slovensko nevlastní nijaké závody, strategické podniky. Ako môže fungovať štát?
Uplynulo takmer tridsať rokov od zmeny systému na Slovensku. Zmena bola politicky kabaretná, riadená
a v skutočnosti išlo iba o zmenu vlastníckych vzťahov. Očakávam, bodaj by to bolo už zajtra, že sa tu
bude politika definovať úplne nanovo. Všetko, čo tu bolo, odíde, o dva roky možno nebudete vedieť, kto
bol Hrušovský či Mikloško, pretože toto už len dochádza na nejakej vyčvachtanej pneumatike bez
brzdovej kvapaliny. Postupne dokvapká infúzia v podobe eurofondov a súčasní politici nemajú
predstavu, čo so štátom ďalej. Navyše im chýba intelektuálna úroveň.
Navonok to tak nevyzerá...
Robertovi Ficovi pred voľbami veľkí podnikatelia a zástupcovia nadnárodných korporácií sľúbili, že
nebudú prepúšťať. Štát je finančne a ekonomicky napätý. Svet očakávajú globálne maléry. Pýtam sa, čo
v tejto situácii môže vláda robiť? Dôjde k rozpadu menovej únie, rozpadávaniu EÚ a globálnym zmenám
vo svete?
Príde chaos a anarchia?
Na zabránenie anarchii potrebujte tri veci: musíte mať aspoň víziu do budúcnosti, nastaviť vládnutie inak,

musíte to formalizovať a prejsť na ručné riadenie. Na to však musia byť v štáte schopní ľudia. Niektorí si
dnes myslia, že sa najeme z ideí, alebo že nás bude kŕmiť EÚ. Ľudia budú musieť normálne pracovať a
štát musí zabezpečiť životné istoty a najmä adekvátne odmeny za prácu reálnej produktivity, lebo tie
dnes nemajú. Skôr či neskôr prídu veľké zmeny a prídu práve z menších štátov, v ktorých sa napätie
stupňuje stále viac.
Politická strana ĽSNS iniciovala petíciu za vystúpenie SR z EÚ a NATO. Veríte v úspech?
Podpisy sa im podarí vyzbierať, to som si istý. Či vláda vyhlási referendum, neviem. Myslím si však, že
referendum nebude úspešné. Väčšina ľudí chce byť v EÚ, lebo nevedia, čo iné by mali očakávať. ĽSNS
stačí taktizovať. Marianovi Kotlebovi vraj bude vyzbieranie podpisov trvať dva roky, ale medzi nami, keby
Kotleba chcel, vyzbieral by ich za tri mesiace. Budú mať podpisy a budú čakať. Je to len otázka
načasovania.
Vezmime si to prakticky - Slovensko vystúpi z EÚ, aký by bol ten proces?
Nič sa nedeje. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je ísť do Frankfurtu nad Mohanom do Európskej centrálnej
banky a za Angelou Merkelovou opýtať sa, ako máme dobrovoľne vystúpiť z európskej menovej únie.
Vypleštili by na nás oči a na chvíľu by sme boli na prvých stránkach vo všetkých európskych médiách.
Exit ktorýkoľvek štát posunie ďalej. Bolo by nevyhnutné zaviesť národnú menu, a to nepovažujem za
nijaký problém. Ostatné veci by sa vrátili na úroveň asociačných dohôd a colnej únie z rokov 1994 1996. Niektoré záležitosti by sa museli aktualizovať. Tieto okolnosti by mohli Slovensku pomôcť
prehodnotiť celé množstvo bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv. Bola by to nová politická situácia, ktorá
by znamenala výzvu riešiť veci racionálne ručne a technokraticky odborne. Kto na to však bude
pripravený? Spoliehať sa na súčasnú politickú scénu sa nedá. Tá už musí už len dožiť.
Štát pre občana nerobí takmer nič a pracujúci Slovák je potrebný len na platenie daní...
Reálne dokáže tento štát ľudí len dusiť. Vždy som bol zástancom verejného sektora. Treba šetriť tam,
kde sa šetriť dá. Niektoré náklady sú duplicitné. Naozaj nám treba toľko škôl? Po roku 1989 sme,
bohužiaľ, prešli na taktiku všetko je možné, všetko je múdre, všetko je užitočné. Hlavne, že to štát platí.
Rozkvitli tu tisíce kvetov, ale nikto nevie, načo, keď sme na tom lane mali pestovať iba pšenicu.
Nevravím, že treba ísť cestou znárodnenia... Aj keď treba znárodniť siete a strategické podniky, prestať
s investičnými stimulmi a dať veci do poriadku, netreba sa báť, že podniky zbalia kufre a pôjdu inam. V
ekonomike treba robiť tvrdé reformy a v prvom rade uťať zlodejské peňazovody.
Veríte v zmenu? Veď ľudí deň čo deň médiá masírujú, že sa máme dobre...
Slovensko i svet je postavený na každodennom hejte ľudí - migranti, vojny, teroristi... Táto taktika je tu
od polovice 70. rokov minulého storočia. Odtiahnuť ľudí od podstatných vecí, doviesť ich k
neangažovanosti a politiku urobiť totálne nepolitickou. Cieľom je zrušiť ideológie, pravicu, ľavicu a
nechať to v rukách bláznov všetkého druhu ako zástupných šašov tohto oligarchického systému, ktorý
vyrába a platí umelú opozíciu. Prečo pred komplexom Bonaparte stoja truľovia Igor Matovič a Richard
Sulík? No aby tam nestál niekto reálny, kto by mohol v štáte niečo skutočne zmeniť. Demonštráciami nič
nevyriešia. Prečo dodnes nik nepodal trestné oznámenie? Pri prvom väčšom globálnom otrase sa
systém zosype a vzdá sa sám. V tej chvíli treba byť pripravený.
Vidíte alternatívu na vládnutie?
Momentálne nie a nešokuje ma to. Vznikne to odspodu. Najprv príde zo sveta taký osempercentný
ekonomický otras, potom slabší, štvorpercentný a veci sa pohnú vpred. Vnútri systému neexistujú
riešenia. Po otrasoch a silných tlakoch sa priestor začne čistiť a tí, čo sa dnes zdajú ako neodvolateľní,
začnú padať ako hrušky.
Znamená to totálny reštart?
Hlavne netreba mať veľké oči, že sa zo zlodejov podarí vytrieskať to, čo ukradli, lebo to už stihli aj
prežrať. Ak niekto dostal 200-miliónové eurofondy, stovku z toho s kamarátmi preflákal, päťdesiat vyhodil
na hlúposti a za päťdesiat si postavil haciendu pod Slavínom, to už my nevieme monetarizovať naspäť.
Príde k prevratu a nik nebude niesť zodpovednosť?
Bude to prevrat, ktorý bude reagovať na to, ako okolitý svet prevzal ručné riadenie, ako sa svet
deglobalizuje, štáty sa opäť dostanú tam, kde boli v roku 1985. Potrebujete mať normálne bývanie pre
mladých ľudí, prácu, aby sa tu rodili deti a ľudia žili poctivým a otvoreným životom. Momentálne je
systém zablokovaný, nedá sa v ňom pohnúť - štátne kompetencie, funkčné obdobia, Ústavný súd SR,
NKÚ, generálna prokuratúra - priam ideál totálnej bezprávnosti dosiahnutý účelovými novelami od roku

1989. Všetko sa bude musieť vybudovať nanovo.
Od roku 1989 sme mali niekoľko volieb a zmeny vlád...
Principiálne sme pyramídová a polomafistická spoločnosť. Tak sme sa vyprofilovali, všetky kauzy idú
kontinuálne naprieč vládami a meniacimi sa kandidátkami. Nemá to nič spoločné s ideologickými a už
vôbec nie etickými postojmi. Je to kontinuálny prúd fekálií. Každých päť rokov sme do niečoho skočili a
integrovali sa. Dnes už nebudú nijaké stupne integrácie, práve naopak. Nastúpi dezintegrácia, pretože v
tejto kapacitne prekonanej pyramíde sa už zlodeji potkýnajú sami o seba a bonzujú na seba navzájom.
Je riešením pre Slovensko pokračovanie kapitalistického zriadenia v národnom
štáte?
Kapitalizmus v čistej podobe je nezmysel. Ak by ste uznávali vlastnícke práva v čistej podobe, tak by tí
istí boli stále bohatší a chudobní chudobnejší. Kapitál sa musí korigovať politicky alebo redistribúciou,
čiže vyrovnávaním príležitostí. Západ sa k tomuto nevie dostať, skončí sa to kataklizmou. Nebudú to
klasické revolúcie typu francúzskej alebo boľševickej. Rozpad integračných procesov nahradia
samostatné národné štáty. Prvý príde nacionalizmus v dobrom aj zlom. Potom príde riadená forma
kapitalizmu v bipolarite. Otázka je, či zomrie prvý oligarchokapitalizmus alebo liberálna demokracia.
Najlepšie by bolo, keby to zomrelo naraz, potom by ste mohli znova urobiť priam učebnicovú boľševickú
revolúciu. (smiech)
Svet predsa niekto riadi...
Najmúdrejší ľudia nevedia, čo so sebou, politika je vyprázdnená, svet riadi niekoľko tisíc najbohatších
ľudí, štáty niekoľkostočlenné tradičné alebo menej tradičné oligarchicko-mafistické skupiny. Vytvárajú
politickú ponuku. Voľby nie sú o výbere, sú o tom, ako nakombinovať ponuku, aby to dopadlo tak, ako
potrebujete.
Ľudia volia, čo im dopredu predpíšu?
Voľby sú vždy zmanipulované a sfalšované. A čím ďalej, tým sa budú aj viac falšovať. Slovenský vývoj
bude rýchlejší. Národný program, ktorý je dnes u nás, je len šaškáreň. Podľa mňa Smer-SD veľmi
uvažoval, či chce tieto voľby vyhrať, už potreboval oddychový čas.
Prečo sa to teda nestalo?
Každá politická strana má svojho kmotra a kmotri ich presvedčili a povedali: ,,Nie chlapci, nejde o vás,
my ešte nie sme pripravení, ešte sme nestihli všetko predať, nechce sa nám odtiaľto utekať... A potom,
Robo, keď budeme pripravení a uvidíš, že už nič s tým, tak si ľahneš a hodíš sa definitívne akože na
maródku a povieš: Vážení spoluobčania, už to nejde ďalej.
Teraz vážne, čo čaká Slovensko?
Slováci musia zachovať pokoj. Kríza sa neskončila, ešte nám ukáže minimálne raz také silné zuby ako v
roku 2008. Nebude to znamenať koniec sveta, ale definitívne sa to vyčistí od falošných hier. Prebieha
deglobalizácia a dezintegrácia. Slováci sa musia vrátiť k tradíciám, myslieť, ako prežili ich predkovia.
Bolo to vďaka obnove technologicko-priemyselnej zručnosti a synergiám, kvalitnému jednotnému
prísnemu, no meritokratickému vzdelaniu a napokon i pôde, ktorá je ešte cenovo podhodnotená oproti
cenám inde a najpomalšie sa obnovuje. Najvyššiu hodnotu má zem pod nohami, len tak sa bude dať
prežiť, začať úplne od začiatku. A ešte väčšiu hodnotu má nemyslieť len na seba, vážiť si všetko, lebo
nič nedostávame zadarmo, uvedomovať si konečnosť tohto jediného života, byť otvorený, no korektný v
argumentoch a mať hoci len tichú radosť, keď sa krajine či spoločnosti skutočne dobre vedie ako celku.
---Politická moc na ulici môže ležať aj skôr ako v roku 2020.
Treba znárodniť siete a strategické podniky a prestať s investičnými stimulmi.
Principiálne sme pyramídová a polomafistická spoločnosť.
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1. Na Ekonomickej univerzite sa začali učiť deti
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 05/07/2016; Petržalka; SITA]
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila štvrtý ročník detskej
univerzity.
Leto využijú na štúdium. (Zdroj - ILUSTRAČNÉ - Gabriel Kuchta)
BRATISLAVA. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už štvrtý
ročník detskej univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do 14 rokov svet ekonómie.
Informovala o tom Ekonomická univerzita v Bratislave.
Pedagógovia a odborníci z praxe vysvetlia deťom na prednáškach napríklad základné ekonomické
pojmy či aktuálne ekonomické témy. Deti absolvujú prednášku aj o cestovnom ruchu, súčasťou detskej
univerzity budú aj tvorivé aktivity v Kunsthalle Bratislava, návšteva ZOO s kvalifikovaným výkladom či
kurz prvej pomoci hravou formou.
Privítal ich rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a zároveň si prevzali indexy.
Detská univerzita bude trvať do 15. júla.
Bratislavská Business School je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie.
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Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila už štvrtý ročník detskej
univerzity. Cieľom je priblížiť deťom od deväť do 14 rokov svet ekonómie. Informovala o tom
Ekonomická univerzita v Bratislave na svojej internetovej stránke.
Pedagógovia a odborníci z praxe vysvetlia deťom na prednáškach napríklad základné ekonomické
pojmy či aktuálne ekonomické témy. Deti absolvujú prednášku aj o cestovnom ruchu, súčasťou detskej
univerzity budú aj tvorivé aktivity v Kunsthalle Bratislava, návšteva ZOO s kvalifikovaným výkladom či
kurz prvej pomoci hravou formou. Dnes ich privítal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a zároveň si
prevzali indexy. Detská univerzita bude trvať do 15. júla.
Bratislavská Business School je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie.
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