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1. Až polovicu prvákov vyradí matematika
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 03/05/2016; Z domova; Jarmila Horáková]
Nižší záujem o štúdium technických smerov spôsobil, že vysoké školy prijímajú maturantov bez skúšok.
Maturanti majú na vysokých školách s matematikou problémy. (Zdroj - SME - JÁN KROŠLÁK)
BRATISLAVA. V minulom a predminulom akademickom roku odišlo z niektorých fakúlt Žilinskej
univerzity 30 až 50 percent zapísaných prvákov. Na univerzite, kam sa väčšina dostala bez prijímacích

pohovorov, sa zohriali len semester či dva.
Peter Hockicko, prodekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, povedal, že ide o vysoké čísla.
Keď podpisuje žiadosti o ukončenie štúdia, tak odchádzajúci študenti ako najčastejší dôvod uvádzajú
náročnosť štúdia a jeho nezvládnutie.
Problémy im robia najmä matematika a fyzika. Nevedia základné veci, bez ktorých sa nedá zvládnuť
vysokoškolská matematika či fyzika.
Hockicko hovorí, že spomedzi študentov Žilinskej univerzity je okolo 80 až 90 percent takých, ktorí
nematurovali z fyziky a asi 60 percent študentov na niektorých fakultách si pri maturite nezvolilo ani
matematiku.
Podobná je situácia na väčšine technických fakúlt na Slovensku. Tie nepožadujú ako podmienku na
prijatie na štúdium absolvovanie maturitnej skúšky z matematiky, a tak stredoškoláci volia ľahšiu cestu a
pri výbere ich uprednostnia.
Prodekan Hockicko však zdôrazňuje, že ten, kto maturoval z matematiky, má lepšie predispozície, aby
vysokú školu úspešne absolvoval.
Za pravdu mu dáva aj Peter Struk z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dodáva, že gymnazisti na ich fakulte sú o niečo lepšie
pripravení ako študenti zo stredných odborných škôl.
Už nie je výber, ale nábor
Súčasná zlá politika financovania vysokých škôl podľa počtu študentov núti prijímať maturantov bez
prijímacích pohovorov.
V praxi to potom vyzerá tak, že technické či prírodovedné fakulty umožňujú prijať na štúdium všetkých
uchádzačov, ktorí ukončia štúdium na strednej škole maturitou. Stačí, aby splnili kritériá prospechu,
ktoré nie sú nijako zvlášť náročné.
Peter Struk na odbornom seminári o matematickom vzdelávaní povedal, že vysoké školy nerobia v tejto
situácii výber uchádzačov, ale ich nábor.
Prodekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Peter Makýš prijímanie
uchádzačov bez prijímacích pohovorov obhajuje tým, že slabé vedomosti uchádzačov z matematiky sú
často spôsobené objektívnymi faktormi, napríklad prispôsobovaním výučby matematiky slabým
študentom v triede alebo absenciou schopného učiteľa matematiky, a nie neschopnosťou uchádzača.
"Študijné výsledky sledujeme cez celkové koncoročné priemery, na základe ktorých sa zostavujú
poradovníky na prijatie na jednotlivé študijné programy," vysvetľuje Makýš.
Ak si chce stavebná fakulta, podobne ako ostatné technické fakulty, udržať študentov, robia nadprácu,
suplujú stredné školy a v prvom ročníku sa snažia vysokoškolákov doučiť to, čo si mali z matematiky
osvojiť ešte pred maturitou.
Stredoškoláci vedia iba tretinu
Monitorovacie testy z matematiky, ktoré fakulty využívajú na začiatku zimného semestra na zistenie
vedomostí prvákov, ich netešia.
Monitorovací test stavbárov napríklad pred dvoma rokmi ukázal, že ho na začiatku zvládla iba tretina
spomedzi 664 študentov prvého ročníka. Úspešnejší boli gymnazisti. Čiastočne sa to zlepšilo až po
absolvovaní matematického kurzu.
Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity vlani zistili, že ich prváci ovládajú stredoškolskú látku z
fyziky priemerne na 26 percent.
Fakulta preto zaviedla pre prvákov povinný predmet Úvod do fyziky. Prodekan Peter Hockicko je však
zaskočený nízkou účasťou. "Z 270 prvákov sa na ňom aktívne zúčastňuje len 50. Ako keby nechceli
dohnať zameškané."
Matematiku by mala nahradiť logika
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave prijímacie skúšky zachovali a neplánujú ich zrušiť. Chcú ich

však pozmeniť – prijímačky z matematiky pravdepodobne nahradia skúškou z logiky.
Zuzana Kubaščíková, prodekanka Fakulty hospodárskej informatiky, hovorí, že v rámci prijímačiek sa
snažia testovať vedomosti študentov.
A keďže vo vedomostiach študentov z matematiky sú veľké rozdiely aj v závislosti od absolvovanej
strednej školy, učitelia katedry matematiky a aktuárstva pred začiatkom semestra ponúkajú študentom
zadarmo prípravný kurz matematiky zameraný na opakovanie učiva zo strednej školy.
Čo podľa vysokých škôl nevedia maturanti z matematiky
Vysokoškolskí učitelia hovoria, že stredoškoláci nie sú z prírodovedných predmetov dostatočne
pripravení na univerzitné štúdium. Pri matematike im chýbajú vedomosti aj remeselná zručnosť.
Peter Struk, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity Bratislava: "Mnohí prichádzajúci študenti nevedia pracovať so zlomkami, používať zátvorky,
nepoznajú pravidlá na počítanie s mocninami, nevedia odmocniť, krátiť zlomky či zjednodušovať výrazy,
čo sú základné predpoklady na to, aby mohli vyriešiť rovnicu či nerovnicu.
Často nepoznajú elementárne funkcie, nevedia si predstaviť a načrtnúť ich grafy, a teda ani ich využiť na
zistenie ich vlastností, ktoré by mohli použiť pri riešení úloh. To sú základné zručnosti, nástroje, bez
ktorých sa nedá v matematike na vysokej škole prežiť."
Lucia Csachová, Katedra matematiky Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku: "Ako
jeden z najväčších problémov nedostatočnej pripravenosti na štúdium matematiky u našich prvákov
chápeme znížený počet hodín matematiky na základných a stredných školách. Zníženie počtu hodín
viedlo k zúženiu obsahu matematiky, presunutiu tematických celkov do vyšších ročníkov, prípadne k ich
úplnému vyradeniu.
Študentom tak mnohé vedomosti a zručnosti chýbajú alebo sú veľmi plytké, a tak nemajú na čom stavať
ďalšie poznatky. Ale v rámci vysokoškolskej matematiky si nemôžeme dovoliť niečo vynechať či znížiť
požiadavky kladené na študentov. Možno aj preto sa znižuje záujem o štúdium učiteľstva matematiky.
Výrazné rozdiely v ich úrovni vnímame v tom, z akého typu strednej školy študent prichádza. To aj
určuje, s akými problémami sa stretáva a aký je úspešný v štúdiu."
Gabriela Pavlovičová, vedúca Katedry matematiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre: "Na našej fakulte sa stretávame s tým, že mnohí zo študentov, ktorí sú prijatí na štúdium
matematiky v kombinácii s iným predmetom, majú na začiatku štúdia problém so zvládnutím
predpísaného učiva. Na štúdium sú prijímaní absolventi gymnázií a stredných odborných škôl bez
prijímacích pohovorov a ich nadobudnuté matematické kompetencie nie sú na vzájomne porovnateľnej
úrovni. Pozorujeme nižšiu úroveň matematických vedomostí u študentov, ktorí nematurovali z
matematiky, nerobili sme však hlbšiu analýzu kvôli malým počtom študentov.
Vo výsledkoch vstupných testov, ktoré robíme, sa prejavili problémy v dôslednosti a presnosti riešení
úloh, študenti nemajú dostatočne upevnené vzťahy a vzorce, s ktorými v minulosti nemali až taký
výrazný problém. Pozorujeme aj problém v odhadovaní výsledkov riešenia úloh a v základných
numerických zručnostiach.
Rovnako im chýba návyk systematicky pracovať. Slabou stránkou sú vedomosti a zručnosti z oblasti
geometrie, predovšetkým z vektorovej algebry, analytickej geometrie, polohových a metrických vlastností
útvarov v priestore, vo vlastnostiach voľného rovnobežného premietania, kvadratických útvaroch. Veľmi
úzko je to prepojené so slabým rozvíjaním priestorovej predstavivosti počas stredoškolského štúdia."
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2. Nájdi si svoju vysnívanú stáž v Európe s WorkSpace Europe
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 03/05/2016; PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ; mpp]
Ivonka absolvovala psychológiu na Univerzite Komenského a dnes pracuje ako psychologička vo
výchovnom ústave v Brne. Ondrej vyštudoval verejnú správu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave,
následne strávil tri mesiace na Úrade vlády v Českej republike a v súčasnosti úspešne pôsobí vo
verejnej správe na Slovensku. Barbora sa ako absolventka Medzinárodných vzťahov uchytila na
oddelení ľudských zdrojov v talianskej IT firme. Nikoleta, ktorá vyštudovala ekonometriu rovnako na
Ekonomickej univerzite, vyvíja modely pre klientske účty v bankovom holdingu vo Viedni.
Týchto mladých ľudí na prvý pohľad študijne a profesne takmer nič nespája. Vyštudovali na rôznych

vysokých školách, majú odlišné zamerania a na sebarealizáciu si vybrali rozličné krajiny. Ich príbehy sa
však prelínajú v jednom kľúčovom bode – všetci z nich vyskúšali Erasmus+ absolventskú stáž, s ktorou
im pomohlo občianske združenie WorkSpace Europe.
Princíp Erasmus+ absolventskej pracovnej stáže spočíva vo vycestovaní čerstvého absolventa VŠ do
organizácie v rámci krajín EÚ, kde absolvuje prax úzko prepojenú s vyštudovaným odborom. Získa
pritom finančný príspevok zo zdrojov EÚ, ktorý slúži na pokrytie časti výdavkov spojených s
vycestovaním a pobytom v zahraničí.
WorkSpace Europe je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium vysokých škôl pre Erasmus+
zahraničné pracovné stáže. V súčasnosti združuje jedenásť vysokých škôl, pričom medzi tie najväčšie
patrí napríklad Univerzita Komenského či Ekonomická univerzita v Bratislave.
WorkSpace Europe ako koordinátor konzorcia zodpovedá za realizáciu, administráciu a financovanie
mobilít študentov a absolventov členských VŠ, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na
ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.
Záujemcovia si prijímajúce organizácie pre svoju stáž hľadajú buď samostatne alebo sa môžu prihlásiť
na niektorú z pozícii v zahraničných partnerských organizáciách konzorcia WorkSpace Europe. Aktuálnu
ponuku stáží nájdete tu.
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3. Slnečné hodiny oslavujú 1. výročie svojho znovuzrodenia s prekvapením!
[Téma: Ekonomická univerzita; sjz.sk; 05/05/2016; Zaujímavosti; CUBE agency, Foto: CUBE agency]
Čo sa bude diať? Všetci priaznivci a nadšenci adrenalínových a outdoorových športov pozor!
Zrekonštruované Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite v Bratislave oslavujú prvé výročie od
úspešného zrealizovania projektu ,,Lezecká stena Slnečných hodín". Aj tento rok môžeš zabojovať o titul
Majstra Slnečných hodín v boulderingu. Tak sa pridaj k nám!
Prešiel už rok, odkedy členovia občianskeho združenia Na hrane zrekonštruovali umelecké dielo
Slnečné hodiny v bratislavskej Petržalke na lezeckú stenu. Toto miesto sa stalo obľúbeným areálom pre
rozvoj športu, relaxu, ale aj súčasťou spoznávania nových ľudí.
Ako sami uviedli: "Sme hrdí, že toľko ľudí ocenilo našu myšlienku ako sa dá zo zabudnutej pamiatky
vytvoriť miesto s nádychom histórie, prepojené s možnosťou športových aktivít. Tento rok nás už
nečakali náročné chvíle strávené zveľaďovaním schátraných Slnečných hodín a ich okolia. Napriek tomu
si chceme pripomenúť aká neľahká a zdĺhavá cesta nás viedla k úspešnej realizácie projektu a osláviť
spolu s ľuďmi prvé výročie."
Opäť je tu výzva zúčastniť sa bouldrových pretekov a získať tak v poradí už druhý titul Majstra
Slnečných hodín. Možno to budeš práve TY, tak sa nezabudni zaregistrovať na climb.sk alebo priamo na
mieste. Vidíme sa v sobotu, 07.05.2016, v areály Ekonomickej univerzity v Bratislave. Viac informácií
nájdeš v evente Majster slnečných hodín 2016.
Aká by to však bola oslava výročia bez bohatého sprievodného programu? Okrem super atmosféry,
súťaží a hudby v podaní DJ Volike sa môžete tešiť aj na šikovných chlapcov z Čiech, ktorí svoje
športové nadšenie prenesú do dych vyrážajúcich slackline trikov.
Na záver to najlepšie. Členovia oz Na hrane si pre vás prichystali prekvapenie. V areáli Lezeckej steny
Slnečných hodín pokrstia novú workout preliezku a nový finger board chalani zo Street-Workout
Locomotiva! Tohtoročného Majstra Slnečných hodín si jednoducho nemôžete nechať ujsť. Tešíme sa na
vás.
Link na fotogalériu: https://goo.gl/photos/85DyRN2Lj8Cfbmob9

Späť na obsah

4. Stránka ĽSNS roky posiela Rómov do plynu, polícia to nerieši
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/05/2016; Z domova; Roman Cuprik]
Od roku 2012 súdy vydali 105 rozhodnutí, ktoré sa týkali extrémizmu a rasovej neznášanlivosti.

Súdy počas minulých rokov trestali aj za neonacistické tetovania. (Zdroj - Ján Krošlák)
BRATISLAVA. Keď v marci 2015 český extrémista Adam Benjamin Bartoš nechal pri hrobe Anežky
Hrůzovej tabuľku s nápisom "Židovská otázka nebola doteraz uspokojivo vyriešená", dostal
podmienečný trest na rok, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Extrémisti o Anežke šíria mýtus, že ju zavraždil
židovský mladík.
Líder nemeckej extrémistickej strany Pegida Lutz Bachmann o utečencoch písal ako o dobytku a
spodine. V máji dostal pokutu 9600 eur.
Členovia a priaznivci strany Mariana Kotlebu používajú podobné vyjadrenia už niekoľko rokov, zatiaľ
takmer beztrestne.
(zdroj: Ján Benčík/Facebook)
Anonymný administrátor facebookovej stránky Ľudová strana Naše Slovensko-Bardejov koncom mája
2011 napísal pod článkom o Rómoch: "Do plynu s nimi!!!" Keď na to minulý týždeň upozornil bloger Ján
Benčík, bardejovská stránka zo siete zmizla.
Na stránke sa tiež napríklad písalo, že možno očakávať príchod slovenskej verzie jednotiek
Einssatzgrupen, aké za druhej svetovej vojny po-pravovali židovských obyvateľov okupovaných krajín.
Či sa stránkou polícia zaoberá, hovorca policajného prezídia Michal Slivka nepovedal. Spomenul iba, že
stránka neexistuje a že polícia venuje pozornosť každému protiprávnemu správaniu, o ktorom sa dozvie.
Bezpečnostné zložky a najmä tajné služby dlhodobo nereagovali na šírene textov nenávistných
komentárov až po otvorenú propagáciu neonacizmu, hoci materiálu na preverovanie majú dosť, tvrdí
Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. "Na to sme mali oveľa výraznejšie
reagovať. Keď sme im pustili prst, tak si zobrali celú ruku," povedal.
Nenávisť šíria aj ďalší
Svoj profil na sociálnych sieťach zrušil aj Kotlebov poslanec Milan Mazurek. Keď v parlamente nahradil
trestne stíhaného Andreja Medveckého, v médiách sa objavili jeho výroky, ktorými popieral holokaust a
velebil Adolfa Hitlera. O utečencoch hovoril ako o "pliage" a "primitívnych cudzincoch".
Poslanec Peter Krupa, ktorý prišiel do parlamentu so zbraňou, o novinároch na sociálnych sieťach v
marci 2012 hovoril ako o "smradlavých židákoch".
(zdroj: Ján Benčík/Fcebook)
Kotlebov ďalší muž na kandidátke Štefan Jurík sa zase na svojich plagátoch chválil, že je jediný kandidát
nevolený Rómami. V súčasnosti sa na sociálnych sieťach chváli tým, že je členom Kotlebových hliadok
vo vlakoch.
Polícia ctí súkromie
Či polícia výroky Kotlebových ľudí prešetrovala, napríklad pre podozrenie z trestného činu šírenia
nenávisti, nevedno, lebo policajti sa odvolávajú na právne zásady ochrany súkromia.
Daniel Džobanik z prešovského riaditeľstva polície však potvrdil, že polícia preveruje Mazurekove
vyjadrenia na internete.
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko ašla okrem Medveckého medzi
obžalovanými v trestných pojednávaniach 15 mien ľudí, ktorí boli na volebnej kandidátke ĽSNS. Štyroch
z nich súdili za extrémizmus, piatich za výtržníctvo. Potvrdiť, že ide naozaj o členov Kotlebovej strany a
nie ich menovcov, sa nepodarilo.
SIS má výhovorku
"Polícia v spolupráci s tajnými službami mala proti takýmto prejavom už dávno zakročiť," tvrdí Naď.
Keďže sa tak nestalo, extrémisti podľa neho vedia, že si môžu napríklad dovoliť oslavovať narodeniny
nacistického predáka na futbalovom štadióne a nič sa im nestane.
Spravodajská služba SIS tvrdí, že sa venuje problematike extrémizmu tak, ako jej ukladá zákon a o
svojich zisteniach informuje zo zákona určených príjemcov.

Mimo operatívnej spolupráce s políciou bolo za obdobie od roku 2012 k problematike extrémizmu
zákonným príjemcom odstúpených takmer sto spravodajských informácií. Sú tam aj informácie týkajúce
sa extrémistických prejavov na internete a v prostredí sociálnych sietí, tvrdí hovorca SIS Branislav
Zvara.
"Ešte by sme radi uviedli, že efektívnosť a rýchlosť našej práce môžu objektívne zhodnotiť len zo zákona
určení príjemcovia našej spravodajskej produkcie a zo zákona určené kontrolné orgány Národnej rady,"
povedal Zvara.
Zo štatistík ministerstva spravodlivosti vyplýva, že od roku 2012 súdy vydali 105 rozhodnutí, ktoré sa
týkali extrémizmu a rasovej neznášanlivosti.
Právoplatne odsúdení boli zväčša ľudia, ktorí šírili extrémistické symboly na internete, ale aj výtržníci z
ulice, ktorí slovne a fyzicky zaútočili na Rómov či pokrikovali nacistické heslá.
Dostali sa k internetu
Aktivity extrémistov na sociálnych sieťach čiastočne spôsobili, že v posledných rokoch začalo byť pre
mladých módou sympatizovať s takýmito hnutiami, tvrdí politológ Tomáš Nociar.
Fakt, že na sociálnych sieťach sa beztrestne objavujú rasistické komentáre, ľudí povzbudzuje k
podobným prejavom, tvrdí Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Štefančík spolupracoval na štúdii o vzťahu mládeže k pravicovému extrémizmu
na Slovensku.
Človek sa totiž do spoločnosti podľa neho začleňuje postupne v hraniciach noriem, ktoré si spoločnosť
zadefinovala.
"Ak sa stane pravidlom, že časť spoločnosti bude akceptovať odmietanie súčasných noriem a
presadzovať tie antidemokratické, existuje predpoklad, že počet týchto ľudí bude rásť," povedal.

Späť na obsah

5. Nenávisť poslanci šíria beztrestne
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 09/05/2016; 107/2016; s.: 10; SLOVENSKO/KORZOVANIE;
ROMAN CUPRIK]
ZA ÚTOKY NA RÓMOV A ŽIDOV ČLENOVIA ĽSNS ZATIAĽ NEBÝVAJÚ POTRESTANÍ
Výroky, za aké v zahraničí dostali extrémisti podmienku či pokutu, majú bežne aj členovia parlamentnej
ĽSNS.
BRATISLAVA. Keď v marci 2015 český extrémista Adam Benjamin Bartoš nechal pri hrobe Anežky
Hrůzovej tabuľku s nápisom "Židovská otázka nebola doteraz uspokojivo vyriešená", dostal
podmienečný trest na rok, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Extrémisti o Anežke šíria mýtus, že ju zavraždil
židovský mladík. Líder nemeckej extrémistickej strany Pegida Lutz Bachmann o utečencoch písal ako o
dobytku a spodine. V máji dostal pokutu 9600 eur. Členovia a priaznivci strany Mariana Kotlebu
používajú podobné vyjadrenia už niekoľko rokov, zatiaľ takmer beztrestne.
Ak treba vymažú
Anonymný administrátor facebookovej stránky Ľudová strana Naše Slovensko -Bardejov koncom mája
2011 napísal pod článkom o Rómoch: "Do plynu s nimi!!!" Keď na to minulý týždeň upozornil bloger Ján
Benčík, bardejovská stránka zo siete zmizla. Na stránke sa tiež napríklad písalo, že možno očakávať
príchod slovenskej verzie jednotiek Einssatzgrupen, aké za druhej svetovej vojny popravovali židovských
obyvateľov okupovaných krajín. Či sa stránkou polícia zaoberá, hovorca policajného prezídia Michal
Slivka nepovedal. Spomenul iba, že stránka neexistuje a že polícia venuje pozornosť každému
protiprávnemu správaniu, o ktorom sa dozvie. Bezpečnostné zložky a najmä tajné služby dlhodobo
nereagovali na šírene textov nenávistných komentárov až po otvorenú propagáciu neonacizmu, hoci
materiálu na preverovanie majú dosť, tvrdí Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú
politiku. "Na to sme mali oveľa výraznejšie reagovať. Keď sme im pustili prst, tak si zobrali celú ruku,"
povedal. Svoj profil na sociálnych sieťach zrušil aj Kotlebov poslanec Milan Mazurek. Keď v parlamente
nahradil trestne stíhaného Andreja Medveckého, v médiách sa objavili jeho výroky, ktorými popieral
holokaust a velebil Adolfa Hitlera. O utečencoch hovoril ako o "pliage" a "primitívnych cudzincoch".
Poslanec Peter Krupa, ktorý prišiel do parlamentu so zbraňou, o novinároch na sociálnych sieťach v
marci 2012 hovoril ako o "smradlavých židákoch". Kotlebov ďalší muž na kandidátke Štefan Jurík sa

zase na svojich plagátoch chválil, že je jediný kandidát nevolený Rómami. V súčasnosti sa na sociálnych
sieťach chváli tým, že je členom Kotlebových hliadok vo vlakoch.
Polícia ctí súkromie
Či polícia výroky Kotlebových ľudí prešetrovala, napríklad pre podozrenie z trestného činu šírenia
nenávisti, nevedno, lebo policajti sa odvolávajú na právne zásady ochrany súkromia. Daniel Džobanik z
prešovského riaditeľstva polície však potvrdil, že polícia preveruje Mazurekove vyjadrenia na internete.
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko našla okrem Medveckého medzi
obžalovanými v trestných pojednávaniach 15 mien ľudí, ktorí boli na volebnej kandidátke ĽSNS. Štyroch
z nich súdili za extrémizmus, piatich za výtržníctvo. Potvrdiť, že ide naozaj o členov Kotlebovej strany a
nie ich menovcov, sa nepodarilo.
SIS má výhovorku
"Polícia v spolupráci s tajnými službami mala proti takýmto prejavom už dávno zakročiť," tvrdí Naď.
Keďže sa tak nestalo, extrémisti podľa neho vedia, že si môžu napríklad dovoliť oslavovať narodeniny
nacistického predáka na futbalovom štadióne a nič sa im nestane. Spravodajská služba SIS tvrdí, že sa
venuje problematike extrémizmu tak, ako jej ukladá zákon a o svojich zisteniach informuje zo zákona
určených príjemcov. Mimo operatívnej spolupráce s políciou bolo za obdobie od roku 2012 k
problematike extrémizmu zákonným príjemcom odstúpených takmer sto spravodajských informácií. Sú
tam aj informácie týkajúce sa extrémistických prejavov na internete a v prostredí sociálnych sietí, tvrdí
hovorca SIS Branislav Zvara. "Ešte by sme radi uviedli, že efektívnosť a rýchlosť našej práce môžu
objektívne zhodnotiť len zo zákona určení príjemcovia našej spravodajskej produkcie a zo zákona
určené kontrolné orgány Národnej rady," povedal Zvara. Zo štatistík ministerstva spravodlivosti vyplýva,
že od roku 2012 súdy vydali 105 rozhodnutí, ktoré sa týkali extrémizmu a rasovej neznášanlivosti.
Právoplatne odsúdení boli zväčša ľudia, ktorí šírili extrémistické symboly na internete, ale aj výtržníci z
ulice, ktorí slovne a fyzicky zaútočili na Rómov či pokrikovali nacistické heslá.
Dostali sa k internetu
Aktivity extrémistov na sociálnych sieťach čiastočne spôsobili, že v posledných rokoch začalo byť pre
mladých módou sympatizovať s takýmito hnutiami, tvrdí politológ Tomáš Nociar. Fakt, že na sociálnych
sieťach sa beztrestne objavujú rasistické komentáre, ľudí povzbudzuje k podobným prejavom, tvrdí
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Štefančík spolupracoval na štúdii o vzťahu mládeže k pravicovému extrémizmu na Slovensku. "Ak sa
stane pravidlom, že časť spoločnosti bude akceptovať odmietanie súčasných noriem a presadzovať tie
antidemokratické, existuje predpoklad, že počet týchto ľudí bude rásť," povedal. ROMAN CUPRIK
Foto:
Výroky poslancov Poslanec za ĽSNS Peter Krupa (vľavo) novinárov označil za smradľavých židov. Milan
Mazurek (vpravo) písal o utečencoch ako o pliage.
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6. Nenávisť poslanci šíria beztrestne
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 09/05/2016; 107/2016; s.: 2; Spravodajstvo; Roman Cuprik]
Za útoky na Rómov a Židov členovia ĽSNS zatiaľ nebývajú potrestaní. Odpoveď štátu je slabá
Výroky, za aké v zahraničí dostali extrémisti podmienku či pokutu, majú bežne aj členovia parlamentnej
ĽSNS.
BRATISLAVA. Keď v marci 2015 český extrémista Adam Benjamin Bartoš nechal pri hrobe Anežky
Hrůzovej tabuľku s nápisom "Židovská otázka nebola doteraz uspokojivo vyriešená", dostal
podmienečný trest na rok, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Extrémisti o Anežke šíria mýtus, že ju zavraždil
židovský mladík. Líder nemeckej extrémistickej strany Pegida Lutz Bachmann o utečencoch písal ako o
dobytku a spodine. V máji dostal pokutu 9600 eur. Členovia a priaznivci strany Mariana Kotlebu
používajú podobné vyjadrenia už niekoľko rokov, zatiaľ takmer beztrestne.
Ak treba vymažú
Anonymný administrátor facebookovej stránky Ľudová strana Naše SlovenskoBardejov koncom mája
2011 napísal pod článkom o Rómoch: "Do plynu s nimi!!!" Keď na to minulý týždeň upozornil bloger Ján
Benčík, bardejovská stránka zo siete zmizla. Na stránke sa tiež napríklad písalo, že možno očakávať

príchod slovenskej verzie jednotiek Einssatzgrupen, aké za druhej svetovej vojny popravovali židovských
obyvateľov okupovaných krajín. Či sa stránkou polícia zaoberá, hovorca policajného prezídia Michal
Slivka nepovedal. Spomenul iba, že stránka neexistuje a že polícia venuje pozornosť každému
protiprávnemu správaniu, o ktorom sa dozvie. Bezpečnostné zložky a najmä tajné služby dlhodobo
nereagovali na šírene textov nenávistných komentárov až po otvorenú propagáciu neonacizmu, hoci
materiálu na preverovanie majú dosť, tvrdí Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú
politiku. "Na to sme mali oveľa výraznejšie reagovať. Keď sme im pustili prst, tak si zobrali celú ruku,"
povedal. Svoj profil na sociálnych sieťach zrušil aj Kotlebov poslanec Milan Mazurek. Keď v parlamente
nahradil trestne stíhaného Andreja Medveckého, v médiách sa objavili jeho výroky, ktorými popieral
holokaust a velebil Adolfa Hitlera. O utečencoch hovoril ako o "pliage" a "primitívnych cudzincoch".
Poslanec Peter Krupa, ktorý prišiel do parlamentu so zbraňou, o novinároch na sociálnych sieťach v
marci 2012 hovoril ako o "smradlavých židákoch". Kotlebov ďalší muž na kandidátke Štefan Jurík sa
zase na svojich plagátoch chválil, že je jediný kandidát nevolený Rómami. V súčasnosti sa na sociálnych
sieťach chváli tým, že je členom Kotlebových hliadok vo vlakoch.
Polícia ctí súkromie
Či polícia výroky Kotlebových ľudí prešetrovala, napríklad pre podozrenie z trestného činu šírenia
nenávisti, nevedno, lebo policajti sa odvolávajú na právne zásady ochrany súkromia. Daniel Džobanik z
prešovského riaditeľstva polície však potvrdil, že polícia preveruje Mazurekove vyjadrenia na internete.
Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko našla okrem Medveckého medzi
obžalovanými v trestných pojednávaniach 15 mien ľudí, ktorí boli na volebnej kandidátke ĽSNS. Štyroch
z nich súdili za extrémizmus, piatich za výtržníctvo. Potvrdiť, že ide naozaj o členov Kotlebovej strany a
nie ich menovcov, sa nepodarilo.
SIS má výhovorku
"Polícia v spolupráci s tajnými službami mala proti takýmto prejavom už dávno zakročiť," tvrdí Naď.
Keďže sa tak nestalo, extrémisti podľa neho vedia, že si môžu napríklad dovoliť oslavovať narodeniny
nacistického predáka na futbalovom štadióne a nič sa im nestane. Spravodajská služba SIS tvrdí, že sa
venuje problematike extrémizmu tak, ako jej ukladá zákon a o svojich zisteniach informuje zo zákona
určených príjemcov. Mimo operatívnej spolupráce s políciou bolo za obdobie od roku 2012 k
problematike extrémizmu zákonným príjemcom odstúpených takmer sto spravodajských informácií. Sú
tam aj informácie týkajúce sa extrémistických prejavov na internete a v prostredí sociálnych sietí, tvrdí
hovorca SIS Branislav Zvara. "Ešte by sme radi uviedli, že efektívnosť a rýchlosť našej práce môžu
objektívne zhodnotiť len zo zákona určení príjemcovia našej spravodajskej produkcie a zo zákona
určené kontrolné orgány Národnej rady," povedal Zvara. Zo štatistík ministerstva spravodlivosti vyplýva,
že od roku 2012 súdy vydali 105 rozhodnutí, ktoré sa týkali extrémizmu a rasovej neznášanlivosti.
Právoplatne odsúdení boli zväčša ľudia, ktorí šírili extrémistické symboly na internete, ale aj výtržníci z
ulice, ktorí slovne a fyzicky zaútočili na Rómov či pokrikovali nacistické heslá.
Dostali sa k internetu
Aktivity extrémistov na sociálnych sieťach čiastočne spôsobili, že v posledných rokoch začalo byť pre
mladých módou sympatizovať s takýmito hnutiami, tvrdí politológ Tomáš Nociar. Fakt, že na sociálnych
sieťach sa beztrestne objavujú rasistické komentáre, ľudí povzbudzuje k podobným prejavom, tvrdí
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Štefančík spolupracoval na štúdii o vzťahu mládeže k pravicovému extrémizmu na Slovensku. "Ak sa
stane pravidlom, že časť spoločnosti bude akceptovať odmietanie súčasných noriem a presadzovať tie
antidemokratické, existuje predpoklad, že počet týchto ľudí bude rásť," povedal. Roman Cuprik © SME
Foto:
Poslanec za ĽSNS Peter Krupa (hore) novinárov označil za smradľavých židov. Milan Mazurek písal o
utečencoch ako o pliage.

Späť na obsah

7. Do Bratislavy zavíta Mexiko. V Dúbravke chystajú Dni mexickej kultúry
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislava.dnes24.sk; 11/05/2016; Bratislava; TASR]
Slávnostným otvorením výstavy Mexiko v modernom dizajne a večerom mexických piesní a tancov s
názvom Čarovné Mexiko v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave sa vo štvrtok 26. mája začne 18. ročník
Dní mexickej kultúry na Slovensku.
Už tradične toto podujatie organizujú občianske združenie Priatelia Mexika, súbor Magisterial, ktorý dlhé

roky interpretuje na Slovensku mexické tance, v spolupráci s Veľvyslanectvom Mexika v SR so sídlom
vo Viedni, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ďalšími inštitúciami.
"V tomto roku program Dní mexickej kultúry na Slovensku charakterizuje prepojenie tradičného folklóru
so súčasným umením. Súbor Magisterial uvedie ukážky typických tancov z mexických štátov Oaxaca,
Jalisco a ďalších. Vôbec po prvý raz súbor predstaví aj mexický moderný tanec La Quebradita,"
povedala Danka Pašteková, členka združenia Priatelia Mexika, zakladateľka a umelecká vedúca súboru
Magisterial.
Ako ďalej informovala, aj v tomto roku bude účinkovať hudobná zložka Magisterialu – El caminante. Jej
hosťom bude tentoraz akordeonista Marián Veselský. Členovia tejto hudobnej skupiny uvedú ľudové
piesne z rôznych regiónov Mexika. Novinkou bude blok mexických revolučných piesní z obdobia
revolúcie v rokoch 1910–1911.
Po prvý raz zaznejú aj ukážky aztéckej poézie v podaní Petra Rúfusa. Hosťom večera Čarovné Mexiko,
ktorý sa začne o 18.00 h, bude v tomto roku tanečná skupina Latino Flash Miguela Méndeza, pôsobiaca
v Bratislave od roku 1990.
Podujatie budú moderovať Danka Pašteková a Peter Rúfus. Programu Čarovné Mexiko bude
predchádzať o 17.00 h vernisáž výstavy Mexiko v modernom dizajne vo výstavnej sieni Galeria Villa
Rustica v Dome kultúry Dúbravka. Pripravujú ju mexické výtvarníčky žijúce vo Viedni Maribel Santos a
Dalila León. Budú sa na nej prezentovať mladí mexickí dizajnéri.
Výstava bude verejnosti prístupná do 5. júna.
Čítajte tiež: Viete kam si ísť oddýchnuť po práci? Mesto ponúka zaujímavý program
Zdroj - TASR
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8. Systém vzdelávania angličtinárov je nefunkčný
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/05/2016; Školský servis; Školský servis]
Školácke chyby robia často aj skúsení učitelia.
Bratislava 11. mája (SkolskyServis.sk) - Systém vzdelávania učiteľov anglického jazyka je nefunkčný,
čomu je priamo úmerná aj ich kvalita. V súvislosti so šiestym ročníkom konferencie pre angličtinárov ELT
FORUM to uviedla Klaudia Bednárová, predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR, ktorá je hlavným
organizátorom konferencie.
Na akcii, ktorá sa koná 10. a 11. júna na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, vystúpia svetoví
metodici výučby, ako napríklad Guy Brook-Hart, Dave Spencer či Robert Smith.
"Za vzdelávanie sa sčasti dajú považovať semináre a workshopy, ktoré organizujú v rámci
marketingových aktivít vydavatelia a distribútori učebníc," hovorí Bednárová a dodáva, že tieto aktivity sú
z hľadiska dlhodobého smerovania a formovania učiteľov nedostatočné. Aj to bol dôvod, pre ktorý si
samotní angličtinári v roku 2011 založili konferenciu ELT FORUM.
Najjednoduchšou cestou rastu učiteľov sa stáva, aj vzhľadom k ich finančným možnostiam,
samovzdelávanie. "Šťastím je, že angličtinári majú vytvorenú silnú medzinárodnú komunitu, ktorá si
vymieňa skúsenosti cez rôzne online platformy," vysvetľuje predsedníčka asociácie.
"Je nemilé, že s bežnými chybami sa - ako riaditeľka jazykovej škola - na pohovoroch stretávam aj u
učiteľov s dlhoročnými skúsenosťami. Najhoršie však je, že veľa z nich ani nevidí dôvod, prečo sa
vzdelávať. Systém ich totiž za lepšiu prácu lepšie neohodnotí, čo ich nenúti rásť," uzatvára Bednárová.
Viac informácií o konferencii ELT FORUM nájdete na stránke www.eltforum.sk.
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9. EKOLOGICKÁ DAŇ AKO ALTERNATÍVA PRÍSPEVKU DO ROZPOČTU EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 12/05/2016; 05/2016; s.: 36; Nezaradene; Kolektív]

Kolektív
Slovensko by sa počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) v druhom polroku 2016 mohlo
zaoberať aj tým, ako získať do rozpočtu únie nové zdroje, ktoré by nahradili príspevky členských krajín.
O takzvanej ekologickej dani ako jednom z možných riešení diskutovali odborníci na pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave v rámci konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.
Europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) upozornil, že niektoré štáty ako Francúzsko, Taliansko či
Grécko si neplnia svoje záväzky. ,,Preto to EÚ musí riešiť inak a vytvoriť príjem rozpočtu tak, aby
nezávisel od dobrej vôle alebo ekonomickej situácie štátov. Nájdime spôsob, aby nezaťažil občanov ani
firmy nejakou daňou, ale aby priniesol zdroje a nebudeme pýtať od členských štátov. Členské štáty
ušetria peniaze a môžu investovať v rámci svojich krajín," vysvetlil.
Slovensko preto prišlo s iniciatívou zdanenia výrobkov z tretích krajín, napríklad z Číny, ktoré sa
vyrábajú neekologickým spôsobom. ,,Keby sme to zdanili, slovenské a európske firmy budú viac
konkurencieschopné voči tým, čo vyrábajú nečistým spôsobom a vytláčajú nás z trhu. Zdaňme tieto
neefektívne a neekologicky vyrábané výrobky a touto daňou financujme rozpočet EÚ," zdôraznil Maňka.
Dnes prispievajú členské štáty do európskeho rozpočtu každoročne asi 1 % hrubého národného
dôchodku (HND). ,,Príspevky by sme mohli nahradiť ekologickým poplatkom za cudzie výrobky, ktoré
poškodzujú našich výrobcov, a donútime výrobcov v ázijských krajinách a inde, aby vyrábali čistejšie,
ekologickejšie," doplnil Maňka.
Viliam Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) hovoril o kompenzácii v
prospech ľudí. ,,Ak by sa zaviedol takýto poplatok alebo daň, národné rozpočty by tieto prostriedky
ušetrili a bolo by namieste, aby členské krajiny znížili nejaké iné dane a poplatky, aby to bolo spravodlivé
voči občanom. My navrhujeme, aby znížili dane zo mzdy," priblížil. Ako dodal, vďaka tomu by stúpol
hospodársky rast a zamestnanosť Slovenska aj celej únie.
Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) je presvedčený, že témy pre slovenské predsedníctvo v EÚ určí
júnové britské referendum. ,,V prípade, že sa občania Veľkej Británie rozhodnú pre nie a budú chcieť
vystúpiť z únie, tak, samozrejme, slovenské predsedníctvo sa tým bude musieť zaoberať a obávam sa,
že to prehluší všetky ostatné témy," domnieva sa. V opačnom prípade bude podľa neho priestor venovať
sa aj spoločnému digitálnemu trhu, Energetickej únii, podpore zamestnanosti či malých a stredných
firiem.
Zdroj - TASR

Späť na obsah

10. Alexandra Beljajevová: Bez neúspechu nemôže byť ani úspech
[Téma: Ekonomická univerzita; Playboy; 11/05/2016; 05/2016; s.: 58,59; INTERVIEW; Richard Cedzo]
Je mladá, atraktívna, úspešná, v rozhovore však skromná. Cítiť z nej svedomitosť a pracovitosť.
Neženieju smäd po úspechu, ale chcela by v živote niečo dokázaťa sama. Výsledky hovoria, že sa jej to
darí. O podnikaní sme sa porozprávali s Alexandrou Beljajevovou, majiteľkou fitness centier Golem Club.
Text - Richard Cedzo Foto: XYZ
Ste majiteľkou najväčšej siete fitness centier na Slovensku - Golem Club. je to podnikanie, ktoré je vám
blízke?
K športu mám blízko, v mladosti som hrávala tenis. Veľmi ma to bavilo. Na druhej strane som skončila
ekonomickú školu na Slovensku aj v zahraničí, a to určilo aj moje profesijné zameranie. Povedala by
som, že Golemu sa venujem na 50 % a zvyšných 50 % sa venujem niečomu inému.
A prečo sa venujete práve Golemu?
Nikdy som za tým nešla cielene, jednoducho som dostala možnosť. Golem je, pravdupovediac, rodinný
podnik a ja som dostala možnosť ho riadiť. Tú ponuku som s potešením prijala a začala sa mu venovať.
Veľa som sa pritom naučila. Pracujem tu už šesť rokov a naozaj veľa som sa naučila. Keď som Golem
prevzala, mal štyri prevádzky, mne sa podarilo otvoriť ďalších päť a pripravujeme na otvorenie ďalšie
prevádzky. S ich narastajúcim počtom nám stúpol aj počet zamestnancov - v súčasnosti ich máme od
150 do 180. Golem Club už je, skrátka, väčšia firma a vyžaduje si čoraz viac času, úsilia, ale aj
obetovania sa. Musím sa však priznať, že ma to nesmierne baví.

V jednom bratislavskom nákupnom centre sme otvorili fitness centrum v kombinácii s bazénom a tento
model sa nám skutočne osvedčil, preto pripravujeme tento koncept v ďalších nákupných centrách.
Ste podnikavá odmalička?
Nie je tajomstvom, že pochádzam z obchodníckej rodiny. Obaja moji rodičia sú obchodníci a celkom
pochopiteľne ma moje najbližšie prostredie formovalo. Keď teda prišla voľba, na ktorú vysokú školu sa
mám prihlásiť, vyšiel z toho ekonomický smer. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a
v Ženeve.
Narážate v podnikaní na nejaké prekážky, alebo riadite takmer bezchybne fungujúci podnik?
V Goleme je to práca pre ľudí a o ľuďoch, máme obrovské množstvo zákazníkov a vyhovieť každému je
takmer nemožné, naším cieľom je preto poskytovať čo možno najlepšie služby čo možno najväčšiemu
množstvu ľudí. A aby sme si ich udržali, ustavične musíme na sebe pracovať.
Čísla vám prezrádzajú, že ste v tom dobrí?
Áno, zatiaľ sa nám darí a môžem povedať, že sme spokojní.
Cítite sa byť úspešná?
Dovolím si tvrdiť, že áno. Za ten čas, čo Golem vediem, sme zvýšili obrat, tržby a podobne, čo mi
dovoľuje o sebe povedať, že sa mi darí.
Čím sa v podnikaní riadite?
V prvom rade musíte mať jasný cieľ, čo chcete robiť. Potom sa musíte obklopiť ,,správnymi" ľuďmi, dať
im šancu, aby ukázali svoj potenciál, preniesť na nich zodpovednosť a vedieť sa na nich spoľahnúť.
Aké máte najbližšie plány?
Chceli by sme otvoriť bazén v najnovšom bratislavskom nákupnom centre a tento koncept rozbehnúť aj
v Košiciach, kde je, podobne ako v Bratislave, veľký nedostatok plaveckých bazénov.
V Bratislave sa chystá prebudovanie autobusovej stanice na Mlynských Nivách a dostali sme ponuku na
otvorenie fitness centra aj tam. Okrem toho ideme otvoriť fitness centrum čisto zamestnaneckého
charakteru pre väčší podnik a zdá sa, že tento koncept by sme mohli ďalej rozvíjať.
Ďalej sondujeme príležitosti v ďalších mestách - v Martine, v Banskej Bystrici či v Prešove.
Ste typ človeka, ktorý ma všetko v živote spočítané?
Určite nie, neviem, čo sa stane zajtra, preto k životu podľa toho aj pristupujem. Na druhej strane nie som
ten typ človeka, ktorý žije zo dňa na deň, ale snažím sa mnohé veci plánovať. Keď sa však situácia
zmení, tak sa jej pomerne rýchlo prispôsobím. Pochopiteľne, že nie všetko mi vychádza, dokonca moja
cesta k úspechu je dláždena aj neúspechmi a jedno bez druhého ani nie je možné.
Cítite sa byť dieťaťom šťasteny?
Určite nie, mnohé veci v živote som si tvrdo odpracovala. Na druhej strane si uvedomujem, že som v
živote dostala príležitosti, ktoré sa iným nedostali, ale v zásade som nič nedostala zadarmo a som za to
vďačná.
Radíte sa s niekým?
Našťastie mám doma podporu, takže sa radím s mojimi najbližšími. Rodičia aj partner poznajú
problematiku, ktorej sa venujem a naozaj mi vedia dobre poradiť. Okrem toho si nechám poradiť aj od
finančných poradcov. Nie som typ, ktorý si ide tvrdohlavo svojou cestou.
Ste manažérsky typ?
Kľúčových ľudí si vyberám, snažím sa stáť mimo operatívy, ale niekedy si neviem pomôcť a zasahujem
do riadenia. Dalo by sa povedať, že koketujem s operatívou. Určite sa však nerozhodujem autokraticky,
naše rozhodnutia sú výsledkom konsenzu.
Nájdete si porpri práci čas aj na voľnočasové aktivity?

Áno, behávam. Dokonca behávam súťažne, lebo ma to nesmierne baví. Beh je pre mňa forma relaxu aj
úniku pred stresom či problémami.
Čomu sa okrem práci venujete?
Mám malého syna, takže jednoznačne sa venujem rodine. So synom a partnerom sa usilujem tráviť čo
najviac času.
Ktoré ďalšie aktivity rozvíjate?
Vlastním zopár kaviarní a pracujem v jednej špedičnej firme, ktorá sa zaoberá dopravou po železnici. Aj
táto práca ma dosť baví. Pracujem tam na kontrolingu.
O čom v živote snívate?
Ja som šťastná s tým, ako momentálne žijem. Čiže ak po niečom túžim, je to zdravie mojej rodiny a
spokojnosť.
Čo okrem rodiny považujete za najvyššie hodnoty v živote?
Mám rada, keď ľudia dodržujú slovo. Je to teda férovosť. A mám rada aj lojálnosť.
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11. POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA STREDNOM SLOVENSKU - V
BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 12/05/2016; 05/2016; s.: 28,29,30,31,32,33; Nezaradene; Ing.
Martin Bosák, PhD.]
Ing. Martin Bosák, PhD.*
ABSTRAKT
V tomto príspevku je spracovaná analýza výšky miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v kraji s najväčšou rozlohou na Slovensku, teda v Banskobystrickom kraji (BB-SK).
Výška poplatkov je analyzovaná za roky 2014 - 2015 v závislosti od vopred zvolených parametrov:
okres, štatút mesta, počet obyvateľov a firma, ktorá realizuje zber odpadu v obci. Tento príspevok
nadväzuje na článok uverejnený v časopise Odpady 3/2016 o poplatkoch za komunálne odpady v
Žilinskom kraji a uceľuje tak analýzu poplatkov v oblasti stredného Slovenska.
1. ANALÝZA SYSTÉMU SEPAROVANÉHO ZBERU V RÁMCI BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Banskobystrický kraj tvorí 13 okresov, v ktorých sa nachádza 24 miest a 492 obcí. Aj keď je to kraj s
najväčšou rozlohou na Slovensku, s počtom cca 660 000 obyvateľov sa radí až na piate miesto.
V roku 2013 bolo v Banskobystrickom kraji vyprodukovaných 171 532 ton komunálnych odpadov, čo
predstavuje 261 kg odpadov na jedného obyvateľa. Najväčší 79 % podiel tvoril zmesový komunálny
odpad, na vytriedený odpad pripadlo 11 %. Na vyhodnotenie údajov sa využili informácie zo všetkých 24
miest a z 294 obcí kraja, teda zo 65 % z celkového počtu obcí v kraji.
Analýza poplatku za komunálny odpad v mestách a obciach Banskobystrického kraja je rozdelená na
štyri časti:
- Analýza výšky poplatku v okresoch
- Analýza výšky poplatku v mestách
- Analýza výšky poplatku v obciach
- Analýza výšky poplatku podľa firmy zodpovednej za nakladanie s odpadom
1.1. ANALÝZA VÝŠKY POPLATKU V OKRESOCH
Analýzu výšky poplatku v rámci okresov Banskobystrického kraja zachytáva tab. 1, a to v členení

najnižší, najvyšší a priemerný poplatok. Najvyšší poplatok vo výške 28,00 eur/obyvateľ/rok je stanovený
v okrese Zvolen a najnižší poplatok vo výške 3,50 eur/obyvateľ/rok je v okresoch Veľký Krtíš a Rimavská
Sobota.
Priemerné poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 9,82 eur/osoba/rok po 17,01 eur/osoba/rok, čo
predstavuje variačné rozpätie priemerného poplatku v okresoch vo výške 7,19 eur/osoba/rok. Okresy v
tabuľke sú zoradené podľa priemernej výšky poplatku.
Na obr. 2 je zobrazené farebné odlíšenie poplatkov za odpad v jednotlivých okresoch Banskobystrického
kraja, pričom čím je farba tmavšia, tým je poplatok za odpad vyšší. Z grafu je vidieť, že priemerný
poplatok v rámci okresov narastá smerom na severozápad, kde sú príjmy obyvateľstva vyššie, a klesá
smerom na juhovýchod kraja, kde je vyššia miera nezamestnanosti.
1.2. ANALÝZA VÝŠKY POPLATKU V MESTÁCH
V Banskobystrickom kraji sa nachádza spolu 24 miest, z toho v 23 mestách je poplatok stanovený
paušálne, teda v eurách na osobu a kalendárny rok. Najvyšší poplatok je stanovený v meste Hnúšťa (7
700 obyv.) vo výške 35,04 eur/obyvateľ/rok a najnižší poplatok je určený v meste Rimavská Sobota (24
300 obyv.) vo výške 8,63 eur/obyvateľ/rok. Zo získaných údajov je priemerný poplatok za odpad na
obyvateľa v meste vo výške 19,64 eur/obyvateľ/rok. Variačné rozpätie najvyššieho a najnižšieho
poplatku je teda 26,41 eur/obyvateľ/rok.
Analýza výšky poplatku na obyvateľa a rok v eurách je v nasledujúcej tab. 2.
Priemerný poplatok miest Banskobystrického kraja, ktorý je vo výške 19,64 eur/obyvateľ/rok, je graficky
znázornený na obr. 3.
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené najnižšie, najvyššie a priemerné poplatky v mestách s paušálnym
poplatkom spracované podľa počtu obyvateľov a rozdelené do troch intervalov. Mesto Banská Bystrica s
počtom 79 368 obyvateľov je najväčším mestom kraja (s podielom 24,07 % na celkovom počte
obyvateľov v kraji), najmenším je mestečko Dudince s počtom 1 458 obyvateľov (0,44 % z celkového
počtu obyvateľov miest v kraji).
V okresnom meste Žiar nad Hronom s počtom 19 647 obyvateľov platia poplatky podľa množstva
vyprodukovaného odpadu. Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,023 eur za liter odpadov, t.j. za
jeden vývoz 110 litrovej KUKÁ nádoby zaplatí poplatník 2,53 eur. Ročný poplatok sa vypočíta ako súčin
sadzby poplatku a objemu používanej nádoby následne vynásobený frekvenciou vývozov. Výška tohto
poplatku je teda ovplyvňovaná frekvenciou vývozu odpadov. Zber a zvoz odpadu v meste zabezpečuje
spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom.
1.3. ANALÝZA VÝŠKY POPLATKU V OBCIACH
V Banskobystrickom kraji bolo analyzovaných 281 obcí so zavedeným paušálnym spôsobom platby za
odpad - od obce Michalková Liešno s najnižším počtom (38 obyv., okres Zvolen) až po Čierny Balog
(5206 obyv., okres Brezno) s najvyšším počtom obyvateľov obce.
V tab. 4 sú jednotlivé obce zatriedené do 6 intervalov podľa počtu obyvateľov.
Priemerný poplatok všetkých analyzovaných obcí je vo výške 13,67 eur/obyvateľ/rok. Najnižší poplatok
vo výške 3,50 eur/obyvateľ/rok majú tri obce: Malé Straciny (134 obyv., okres Veľký Krtíš), Nová Ves
(407 obyv., okres Veľký Krtíš) a Barca (534 obyv., okres Rimavská Sobota). Najvyšší poplatok vo výške
28,00 eur/obyvateľ/rok platia občania obce Lieskovec (1440 obyv., okres Zvolen). Najväčšie variačné
rozpätie poplatkov (vo výške 24,00 eur/obyvateľ/rok) sa nachádza v intervale od 1 001 do 1 500
obyvateľov.
Zo získaných informácií sme zistili, že v 13 obciach Banskobystrického kraja je zavedený množstvový
zber. Základné sadzby poplatkov v obciach so zavedeným množstvovým zberom sú uvedené v
nasledujúcom obr. 5. Sadzba poplatku sa pohybuje v rozmedzí od 0,0088 eur/l po 0,050 eur/l. Priemerný
poplatok za množstvový zber v týchto obciach je vo výške 0,0210 eur za liter odpadov. Pri 110 1 KUKA
nádobe je najnižší poplatok 0,97 eur za jeden vývoz nádoby v obci Trebeľovce (okres Lučenec) a
najvyšší poplatok 5,50 eur za jeden vývoz v obci Baláže (okres Banská Bystrica). Sadzby poplatkov sú
zobrazené v nasledujúcom obrázku.
1.4. ANALÝZA VÝŠKY POPLATKU PODĽA SUBJEKTU ZODPOVEDNÉHO ZA NAKLADANIE S
ODPADOM
Výšku poplatku za odpady môže ovplyvňovať aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje nakladanie s odpadmi v

mestách a obciach Banskobystrického kraja. V kraji zabezpečuje odvoz a zber odpadov 22 spoločností.
Zber komunálnych odpadov v mestách a obciach vykonávajú najčastejšie technické služby, resp.
mestské podniky služieb, ktoré sú spojené do jednej skupiny TS a MPS. Tieto spoločnosti väčšinou
vykonávajú zber a zvoz odpadov v obciach okresov, pod ktoré spadajú, prípadne v obciach z blízkeho
okolia. Združenie HONT, s. r. o., Dudince a Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár sú taktiež
spojené do jednej skupiny Združenia.
V tab. 5 a na obr. 7 sú uvedené spoločnosti, ktoré zabezpečujú nakladanie s odpadmi v obciach so
zavedeným paušálnym spôsobom platby. Zároveň zobrazujú spoločnosti, ktoré zabezpečujú odvoz
odpadu aspoň v jedenástich obciach kraja. Spoločnosti sú zoradené podľa počtu obcí, v ktorých
vykonávajú zber.
Z analýzy vyplýva, že najvyšší stanovený poplatok vo výške 28,00 eur/obyvateľ/rok je v obciach, kde je
zber a vývoz odpadov zabezpečený spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., a najnižší poplatok vo výške
3,50 eur/obyvateľ/rok je v obciach, kde je zber a vývoz odpadov zabezpečený spoločnosťami Brantner
Gemer, s. r. o. a Marius Pedersen, a. s. Najčastejším subjektom vykonávajúcim zber a odvoz odpadov je
spoločnosť Brantner Gemer, s. r. o., ktorej priemerný poplatok za osobu na rok je vo výške 10,53
eur/obyvateľ/rok.
Najväčšie variačné rozpätie vo výške 24,50 eur/obyvateľ/rok je v obciach, kde zber a zvoz odpadov
zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s., a najnižšie vo výške 6,83 eur/obyvateľ/rok v obciach,
kde sa o odpady stará spoločnosť Združenie HONT, s. r. o., Dudince.
Z obcí, z ktorých sme získali informácie, sme zistili, že v siedmich prípadoch je za nakladanie s odpadmi
zodpovedná sama obec. Tieto obce disponujú vlastným vozidlom na zber a vývoz odpadu a
zamestnávajú ľudí, ktorí sa starajú o celkové nakladanie s odpadmi. K týmto obciam patria: Brusno,
Lúčky, Tekovská Breznica, Dolná Strehová, Horná Lehota, Štiavnické Bane a obec Telgárt. Priemerný
poplatok je vo výške 11,64 eur/obyvateľ/rok, najvyšší poplatok platia občania obce Brusno vo výške
16,06 eur/obyvateľ/rok a najnižší poplatok je v obci Lúčky, kde občania platia 8,50 eur/obyvateľ/rok.
V 13 obciach, v ktorých je zavedený množstvový zber, je za nakladanie s odpadmi zodpovedných 6
spoločností. V nasledujúcom obr. 8 sú zobrazené obce s množstvovým zberom a farebne sú odlíšené
spoločnosti, ktoré realizujú odvoz odpadov v týchto obciach.
Z grafu na obr. 8 je vidieť, že najvyššie poplatky za liter komunálnych odpadov platia občania v obci
Baláže, kde nakladanie s odpadmi zabezpečuje spoločnosť SITA Slovensko, a. s., a najnižšie poplatky
sú v obci Trebeľovce, kde s odpadmi nakladá spoločnosť Mepos s. r. o.
Najväčšie variačné rozpätie poplatkov je v obciach, kde zber odpadu zabezpečuje spoločnosť SITA
Slovensko, a. s., keď rozdiel v sadzbe za vývoz 110 1 KUKA nádoby dosahuje až 3,30 eur za jeden
vývoz. A naopak, najmenšie variačné rozpätie poplatkov je v obciach, kde zber odpadu zabezpečujú
Technické služby Žiar nad Hronom, keď rozdiel pri 110 l KUKA nádobe je vo výške 0,50 eur za jeden
vývoz.
2. VYHODNOTENIE VÝŠKY POPLATKOV
V nasledujúcich tabuľkách sú porovnané údaje Prešovského (PO-SK), Košického (KE-SK), Žilinského
(ZA-SK) a Banskobystrického (BB-SK) samosprávneho kraja, ktoré patria do východného a stredného
Slovenska.
Z údajov uvedených v tab. 7 vidieť, že so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov v obciach sa vo
všeobecnosti zvyšuje aj priemerná výška poplatkov v krajoch. Pri rovnakých intervaloch počtu
obyvateľstva sa zvyšuje poplatok v poradí Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj, t.j. v
smere na západ Slovenska, aj keď v niektorých intervaloch je priemerná výška poplatkov v
Banskobystrickom kraji nižšia ako v Žilinskom. Výnimku tvoria obce nad 2000 obyvateľov v Košickom
kraji, kde rovnako vysoký poplatok v meste Košice a v priľahlých obciach dvíha priemer v daných
intervaloch. Priemerná výška poplatkov vyjadrená v eur/obyvateľ/rok je v mestách Prešovského kraja o
takmer 8,00 eur/obyvateľ/rok vyššia ako v obciach. V Košickom kraji je rozdiel medzi mestami a obcami
takmer 7,00 eur/obyvateľ/ rok, v Žilinskom a Banskobystrickom kraji je ten rozdiel ešte menší - pod 6,00
eur/obyvateľ/rok.
Na výšku poplatku za komunálny odpad má vplyv nielen štatút mesta, počet obyvateľov a firma, ktorá
zber odpadu realizuje, ale aj kraj, v ktorom sa obec nachádza. Z uvedených výsledkov je možné
konštatovať, že priemerná výška poplatku za komunálny odpad kopíruje priemernú úroveň výšky príjmu
v domácnostiach v uvádzaných krajoch.
Literatúra:

1. Bosák, M.; Náklady na komunálny odpad, Košice, 2013, 82 s., ISBN 978-80-8165-005-5
2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
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3. Zákon č. 79/2015 Z.z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
---* Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach,
Tajovského 13, 041 30 Košice
Tab. 1: Analýza výšky poplatku v okresoch BB-SK
Okres Obce Poplatok v obciach (eur/osoba/rok)
spolu info najnižší najvyšší priemer
Veľký Krtíš 69 37 3,50 17,01 9,82
Lučenec 55 27 5,48 15,99 9,87
Rimavská Sobota 104 43 3,50 18,25 10,14
Revúca 39 20 6,00 15,15 10,74
Poltár 21 16 8,00 21,29 11,91
Krupina 34 24 7,70 18,25 11,96
Banská Štiavnica 14 8 5,99 21,90 12,61
Detva 13 6 10,00 20,00 13,37
Brezno 29 19 3,65 25,55 13,43
Žarnovica 16 12 11,64 19,42 14,50
Žiar nad Hronom 33 27 5,31 20,81 14,77
Zvolen 24 20 12,00 28,00 16,05
Banská Bystrica 41 22 12,00 25,19 17,01
Tab. 2: Poplatok za komunálny odpad v mestách
Mesto Počet obyvateľov Poplatok (eur/osoba/rok) Firma
Banská Bystrica 79 368 29,20 ICEKO-ONYX, s. r. o., Banská Bystrica
Zvolen 43 100 25,00 Marius Pedersen, a. s., Trenčín
Lučenec 28 335 21,90 SPOOL a. s., Lučenec
Rimavská Sobota 24 322 8,63 Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota
Brezno 21 534 21,02 Technické služby Brezno
Detva 15 024 18,62 Technické služby mesta Detva s.r.o.
Revúca 12 696 20,62 Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota
Veľký Krtíš 12 608 18,25 Marius Pedersen a. s., prevádzka Veľký Krtíš
Fiľakovo 10 772 19,38 Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Banská Štiavnica 10 259 23,00 Technické služby, m. p. Banská Štiavnica
Krupina 8 010 20,00 Marius Pedersen a. s., pobočka Zvolen
Hnúšťa 7 721 35,04 Technické služby mesta Hnúšťa
Hriňová 7 696 15,99 Marius Pedersen, a. s., Trenčín
Nová Baňa 7 567 19,97 Technické služby mesta Nová Baňa
Tornaľa 7 415 20,95 AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o.
Žarnovica 6 431 20,69 Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
Poltár 5 772 18,25 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
Kremnica 5 528 19,89 T+T, a. s., Žilina
Sliač 5 025 20,08 SITA Slovensko, a. s., Bratislava
Tisovec 4 253 15,70 Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota
Jelšava 3 189 14,60 Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota
Modrý Kameň 1 594 15,00 Marius Pedersen, a. s., Trenčín
Dudince 1 458 10,00 Združenie HONT s. r. o. Dudince
Tab. 3 Poplatok za komunálny odpad - mestá
Počet obyvateľov Mestá Poplatok v mestách (eur/osoba/rok)
spolu info najnižší najvyšší Priemer
0 - 10000 13 13 10,00 35,04 18,93
10001 - 25000 6 6 18,25 23,00 20,15

25000 a viac 4 4 8,63 29,20 21,18
min. = 8,63 max. = 35,04 O= 19,64
Tab. 4: Analýza výšky poplatku v obciach
Počet obyvateľov Obce Poplatok v obci (eur/osoba/rok)
spolu info najnižší najvyšší priemer
0 - 500 274 130 3,50 25,19 12,66
501 - 1000 130 83 3,50 20,81 12,25
1001 - 1500 47 37 4,00 28,00 13,80
1501 - 2000 19 14 6,02 25,55 13,21
2001 - 2500 11 9 9,01 18,25 14,14
2501 a viac 11 8 3,65 21,90 15,99
spolu: 492 spolu: 281 min. = 3,50 max. = 28,00 O = 13,67
Tab. 5: Analýza poplatkov podľa zodpovedného subjektu za nakladanie s odpadom
Subjekt Počet odberateľov Poplatok v obciach (eur/osoba/rok)
najnižší najvyšší priemer
Brantner Gemer, s. r.o ., Rimavská Sobota 69 3,50 21,90 10,53
Marius Pedersen, a. s., Trenčín 62 3,50 28,00 11,92
TS a MPS 46 5,31 21,9 14,28
Mepos s.r.o., Lučenec 27 5,48 15,99 10,18
Združenia 21 8,00 21,29 11,72
SITA Slovensko, a. s., Bratislava 19 12,01 25,19 16,72
Barthová Danka - Profax, Nemecká 11 12,52 25,55 17,66
Tab. 6: Porovnanie štatistických údajov uvedených krajov
Parameter PO-SK KE-SK ZA-SK BB-SK
Počet obyvateľov 819.000 793.000 690.000 660.000
Počet okresov 13 11 11 13
Počet miest 23 17 18 24
Počet obcí 666 440 296 492
Tab. 7: Porovnanie priemerných poplatkov v obciach
Počet obyvateľov PO-SK KE-SK ZA-SK BB-SK
do 500 7,70 10,55 13,54 12,66
501 - 1000 8,95 10,84 13,74 12,25
1001 - 1500 9,34 13,17 13,28 13,80
1501 - 2000 9,57 13,59 13,94 13,21
2001 - 2500 9,08 15,11 13,43 14,14
nad 2500 9,86 19,45 14,46 15,99
Tab. 8: Porovnanie priemerných poplatkov miest a obcí
priemer PO-SK KE-SK ZA-SK BB-SK
mestá 16,37 17,91 19,13 19,64
obce 8,52 10,94 13,73 13,67
FOTO:
Obr. 1: Paušálne poplatky v okresoch Banskobystrického kraja
Obr. 2: Mapa okresov Banskobystrického kraja s rastúcim priemerným poplatkom
Obr. 3: Výška poplatku v mestách BB-SK
Obr. 4: Výška priemerného poplatku v obciach
Obr. 5: Výška priemerného poplatku v obciach
Obr. 6: Sadzba poplatku v obciach s množstvovým zberom
Obr. 7: Poplatky v obciach podľa spoločností zabezpečujúcich nakladanie s odpadom

Obr. 8: Firmy zabezpečujúce nakladanie s odpadom v obciach s množstvovým zberom
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12. Richard Sulík odstúpi z funkcie predsedu SaS
[Téma: Ekonomická univerzita; konzervativnyvyber.sk; 16/05/2016; Slovensko; KV]
Sulík zvolá mimoriadny kongres SaS a bude znova kandidovať na predsedu, aby získal silný mandát na
ďalšie štyri roky.
ilustračné foto TASR
Richard Sulík nechce traumatizovať a obťažovať svojich voličov vnútrostraníckym bojom. To, že Jozef
Mihál ohlásil svoju kandidatúru, je podľa neho v poriadku, ale diskusia by sa tiahla ešte rok až do
ďalšieho kongresu kedy by sa volilo nové vedenie. Preto sa Richard Sulík rozhodol konať a zvoláva
mimoriadny kongres, kde bude možné všetko vydiskutovať a zvoliť nové vedenie.
Na tomto kongrese sa Sulík vzdá funkcie predsedu SaS ale bude opätovne kandidovať na predsedu,
aby získal pevný mandát na ďalšie štyri roky. Kongres sa uskutoční 11. júna. Členovia strany tam budú
môcť prezentovať svoje programové vízie a názory na budúcnosť strany.
Odporúčame tiež Richter chce zvýšiť dôchodky od budúceho roku o 8 eur Exekútori odmietajú opozičný
návrh na úpravu ich odmien alebo Poslanec Rajtár podáva trestné oznámenie pre daňové podvody
Profil predsedu strany SaS Richarda Sulíka
Richard Sulík sa narodil 13. januára 1968 v Bratislave. Po emigrácii rodiny do západného Nemecka
študoval fyziku na Technickej univerzite v Mníchove (1987-1989) a ekonómiu so zameraním na
podnikovú ekonómiu na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove (1989-1992). V rokoch 1998-2003
bol Richard Sulík študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odboru
dane a daňové poradenstvo. Názov jeho diplomovej práce znel: Daňová reforma SR.
Založil a viedol akciovú spoločnosť Fax and Copy s neskorším názvom FaxCopy (1991-2001). V rokoch
2002-2003 bol na Ministerstve financií SR poradcom pre daňovú reformu ministra financií a do roku
2006 potom členom kolégia ministra financií SR. V rokoch 2004-2006 zastával funkciu riaditeľa
zodpovedného za reštrukturalizáciu spoločnosti OLO, a. s., mestskej organizácie pre odvoz a likvidáciu
odpadu v Bratislave. Roky 2005-2006 strávil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako
poradca ministerky a potom bol opäť poradcom ministra financií (2006-2007).
Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR ako nový politický subjekt 27.
februára 2009, jej ustanovujúci kongres sa uskutočnil v Bratislave 28. marca 2009. Svoj zámer založiť
nový politický subjekt na Slovensku avizoval ekonóm Richard Sulík ešte v novembri 2008. Dodnes je jej
predsedom.
V parlamentných voľbách 12. júna 2010 získala strana 22 poslaneckých mandátov. Poslanci na
ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR zvolili 8. júla 2010 Richarda Sulíka, nominanta SaS, za
predsedu NR SR na nasledujúce volebné obdobie.
Pre chýbajúce hlasy poslancov SaS, troch poslancov z OKS a troch z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽaNO) nebol 11. októbra 2011 schválený dočasný euroval, a tým padla vláda SR, pretože
neúspešné hlasovanie bolo spojené s hlasovaním o dôvere vláde SR. Premiérka Iveta Radičová vyzvala
Richarda Sulíka na odstúpenie z funkcie predsedu NR SR. Sulík vo funkcii predsedu Národnej rady SR
skončil. V tajnej voľbe ho 115 hlasmi na návrh SDKÚ-DS, KDH a Mosta-Híd odvolali poslanci. Novým
predsedom Národnej rady SR sa stal Pavol Hrušovský (KDH).
Richard Sulík bol jednotkou na kandidátke SaS v predčasných voľbách do NR SR 10. marca 2012. Stal
sa poslancom parlamentu a členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a Výboru NR SR
pre zdravotníctvo.
V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 2014 získala SaS 6,66 percenta hlasov od voličov,
vďaka čomu strana získala jeden poslanecký mandát. Europoslancom sa stal líder strany Richard Sulík,
ktorý zostal jej predsedom aj po zvolení do EP.
V parlamentných voľbách 5. marca 2016 druhá v poradí skončila strana SaS, získala 12,10 percenta
hlasov voličov a 21 kresiel v NR SR.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini svojím rozhodnutím zo dňa 14. marca
2016 zobral na vedomie písomné rozhodnutie poslanca Richarda Sulíka o tom, že sa vzdáva mandátu
poslanca NR SR. Mandát zanikol dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu
poslanca parlamentu.
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13. Ligu majstrov odmietli
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 18/05/2016; 115/2016; s.: 38; SPRAVODAJSTVO; ku]
V pohárovej sezóne 2016/17 tri slovenské volejbalové tímy
Po dvojročnej pauze sa do európskych pohárových súťaží vracajú aj naše ženské volejbalové družstvá.
V sezóne 2016/17 budú Slovensko vo Vyzývacom pohári zastupovať Slávia Ekonomická univerzita
Bratislava a 1. Bratislavský volejbalový klub, medzi mužmi sa už tretí raz za sebou v pohárovej Európe
predstaví TJ Spartak Myjava. Podľa nového modelu Ligy majstrov v nej od novej sezóny môže hrať
majster z každej členskej krajiny CEV. Muži VK Bystrina SPU Nitra a slávistky mohli o účasť v
skupinovej fáze zabojovať v trojkolovej kvalifikácii, ale túto možnosť nevyužili. Naše kluby muži Nitry
aMyjavy i ženy Slávie EU a 1. BVK – však prejavili záujem o účasť v stredoeurópskej lige (SEL), v ktorej
v minulých dvoch ročníkoch štartovali iba Myjavčania. SEL sa bude v sezóne 2016/17 hrať formou
piatich turnajov a záverečného Final Four, uzávierka prihlášok je 13. júna. (ku)
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14. Jur Hronec bol autoritou pre vedecké kruhy i spoločnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 17/05/2016; Školský servis; TASR]
Jeho osobným želaním bolo, aby ho volali Jur. Preto mnohé zdroje v súvislosti s ním uvádzajú túto
skrátenú formu mena Juraj.
Gočovo/Bratislava 17. mája (TASR) – Významný slovenský matematik, akademik Slovenskej akadémie
vied (SAV) a vysokoškolský profesor Juraj Hronec sa narodil 17. mája pred 135 rokmi. Jeho osobným
želaním bolo, aby ho volali Jur. Preto mnohé zdroje v súvislosti s ním uvádzajú túto skrátenú formu
mena Juraj.
"Keby som si mal znova voliť povolanie, chcel by som byť len profesorom matematiky. Je to veda, ktorej
zásady platili včera, platia dnes a budú platiť aj zajtra", vyznal sa svojho času muž, ktorého zásluhy na
rozvoji matematiky a vysokého školstva na Slovensku sú neoceniteľné. Celoživotné dielo uznávaného
akademika zahŕňa hodnotnú vedeckú a pedagogickú prácu i činnosť v oblasti kultúrneho diania.
Juraj Hronec sa narodil 17. mája 1881 v gemerskej dedinke Gočovo ako tretí syn do chudobnej roľníckej
rodiny. Po smrti otca pomáhal svojim bratom na poli a pri vození uhlia alebo rudy pre blízke huty. Ťažká
fyzická práca mu však nešla od ruky a pretože mal záujem o štúdium, zapísal sa na gymnázium v
Rožňave. Vynikal najmä v matematike a latinčine, ktoré aj doučoval. Po maturite pokračoval v štúdiu
matematiky a fyziky na univerzite v rumunskej Kluži. Po úspešnom ukončení štúdií v roku 1906 sa Juraj
Hronec stal stredoškolským profesorom matematiky a fyziky na gymnáziu v Kežmarku, od roku 1923
pôsobil v českej Prahe. Vzdelanie si rozšíril študijnými pobytmi v nemeckom Göttingene, Berlíne,
Giessene, vo Švajčiarsku a na parížskej Sorbonne vo Francúzsku. Na univerzite v nemeckom Giessene
mu po obhájení dizertačnej práce o diferenciálnych rovniciach v roku 1912 udelili vedecký titul PhDr. V
roku 1923 sa na českej Univerzite Karlovej v Prahe habilitoval na docenta. O rok neskôr prijal miesto
mimoriadneho profesora na Českej vysokej škole technickej (ČVŠT) v Brne, kde sa stal v roku 1928
riadnym profesorom pre odbor matematika.
V roku 1935 presvedčivo vystúpil na oslavách 300. výročia založenia Trnavskej univerzity s požiadavkou
zriadiť na Slovensku technickú vysokú školu. Táto aktivita bola úspešná - v júni 1937 bol Národným
zhromaždením Československej republiky (NZ ČSR) prijatý zákon o založení Vysokej školy technickej
M. R. Štefánika so sídlom v Košiciach. Juraj Hronec bol 4. augusta 1938 zvolený za jej prvého rektora.
Školu neskôr premenovali na Slovenskú vysokú školu technickú (SVTŠ, dnes Slovenská technická
univerzita - STU ) so sídlom v Bratislave (1939). Profesor Hronec tu prednášal do roku 1950. Popredný
akademik sa zaslúžil aj o vznik a rozvoj Vysokej školy obchodnej (dnes Ekonomická univerzita v
Bratislave), Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK). Pri zrode Slovenskej
akadémie vied (1953) bol menovaný medzi jej prvými členmi. Súčasne zastával mnohé významné
funkcie v oblasti školstva a kultúry – bol predsedom Matice slovenskej (1945—1953), predsedom

Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave (1946) a predsedom Slovenského výboru Jednoty
československých matematikov a fyzikov (JČSMF) hneď po jeho zriadení v roku 1956.
Základom vedeckej práce Juraja Hronca bola teória lineárnych diferenciálnych rovníc. Bol autorom 24
vedeckých matematických prác, 14 článkov z pedagogickej oblasti a ďalších odborných príležitostných
článkov s rozmanitou tematikou. V roku 1953 sa stal akademikom SAV a v roku 1956 mu udelili titul
DrSc. Vedecká, pedagogická a organizačná činnosť slovenského matematika bola ocenená niekoľkými
štátnymi a vedeckými vyznamenaniami. JČSMF mu v roku 1959 ako svojmu prvému členovi udelila
vyznamenanie Čestný člen. V roku 1962 mu bola in memoriam udelená Zlatá medaila J. A.
Komenského.
Ušľachtilé ľudské vlastnosti a svedomitá zodpovednosť v práci charakterizujú osobnosť akademika Jura
Hronca, ktorý zomrel 1. decembra 1959 v Bratislave.
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15. Jarná univerzita Obchodnej fakulty EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/05/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Duálne vzdelávanie, ktoré je trendom dnešného školstva, má význam z hľadiska praxe a praktického
vzdelávania. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je v týchto aktivitách lídrom medzi
slovenskými univerzitami a zhostila sa tejto výzvy veľmi dobre. Na Jarnej univerzite priniesla výsledky
riešení študentov, ktorí pracovali na reálnych zadaniach z hospodárskej praxe.
Dňa 4. 5. 2016 sa na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Jarná
univerzita - úspešné pokračovanie Vianočnej univerzity. Na Jarnej univerzite vyvrcholili aktivity študentov
obchodnej fakulty spojené s praxou. Študenti prezentovali výsledky letného semestra. Jarná univerzita je
výnimočná tým, že všetky projekty nadväzovali na hospodársku prax. Študenti pripravili spoločne s
firmami stánky, kde bolo možné sa občerstviť, pripravili tiež sprievodný program a kvalitné odborné
prezentácie.
Na Jarnej univerzite sa zúčastnili významní partneri z praxe. Študenti obchodnej fakulty prezentovali
výsledky Retail Academy, ktorú univerzita pripravila v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Študenti majú možnosť po absolvovaní Retail Academy pokračovať v tréningových programoch Lidl. Na
podujatí študenti predstavili tiež pilotný projekt Bank Academy. Svoje sily tu spojili obchodná fakulta,
národohospodárska fakulta a partner z praxe Tatra banka, a. s. Počas projektu sa študenti mohli stretnúť
s reálnym projektom a s manažérmi Tatra banky, ktorí boli zároveň ich lektormi. Spracovali veľmi
kvalitné projekty. Projekt Bank Academy splnil svoj cieľ a jej absolventi boli pozvaní na pracovný
pohovor v Tatra banke.
Hlavnými témami Innovation klubu boli v tomto semestri biznis modelovanie softvérových riešení a
problematika spolupráce "Shared Services Centres" na Slovenku s univerzitami. Keďže sa tieto témy
ukázali ako veľmi dôležité pri ďalšom zvyšovaní úspešnosti absolventa obchodnej fakulty na trhu práce,
určite v nich budeme pokračovať aj v ďalšom semestri.
Vďaka študentom Travel klubu nám vznikla na Ekonomickej univerzite v Bratislave prvá študentská
cestovná kancelária GO GO, o ktorej budeme v budúcnosti ešte počuť.
Tento rok sme sa posunuli z off-line do on-line. Každý klub má svoje video vďaka Jokerit EU - prvej
televízii na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Po odborných prezentáciách študenti pokračovali svojou účasťou na podujatí ďalšieho klubu – Agrobio
klubu, a to na štvrtom ročníku Winefestu, ktorý je z roka na rok úspešnejší.
Organizátori pripravili pre študentov after party v Nu Spirit Clube, kde sme zavŕšili semestrálnu snahu
študentov, ich pedagógov a partnerov z praxe.
Prodekan obchodnej fakulty Ing. Peter Filo, PhD., počas otvorenia Jarnej univerzity 2016 povedal: "mám
veľkú radosť z toho, že naša fakulta uskutočnila zásadné kroky, ktoré smerujú k prepojeniu akademickej
pôdy, vedy, výskumu a praxe, čoho jasným dôkazom je priebeh ostatného semestra, kde v rôznych
kluboch študenti riešili konkrétne úlohy pre hospodársku prax."
Ďakujeme všetkým partnerom z praxe, ktorí podporujú tieto aktivity a tiež podporujú našich študentov v
ich práci.

Vďaka patrí tiež všetkým šikovným študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
ktorí vynaložili veľa úsilia či už pri samotnej organizácii ako aj pri odborných prezentáciách.
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16. V novej sezóne už za KP Brno
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/05/2016; 116/2016; s.: 34; VOLEJBAL; PAVOL KUBIŠ]
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17. Ekonomika: Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 16/05/2016; eTREND; redakcia]
TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na
najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE
prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.
Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil,
kliknite na jeho meno.
Môžu podľa vás terajšie historicky lacné úvery rozbehnúť novú vlnu príliš rizikových projektov, čo neskôr
zaťaží celú ekonomiku?
rozhodne áno 19 %
skôr áno 31 %
skôr nie 35 %
rozhodne nie 4 %
neviem /nevyjadrujem sa /iné 11 %
Uzávierka hlasovania: 16.05.2016. Počet respondentov: 118.
Z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla sa súčet odpovedí nemusí rovnať 100 %.
Respondent Odpoveď Komentár
Alan Sitár rozhodne áno
Managing Director
Capital Partners Consulting, a.s.
Alexander Máťuš rozhodne áno
CEO
ZenithOptimedia, s.r.o.
Andreas Kreutz skôr áno Nebolo by to prvý raz, čo niekto precenil svoje možnosti na základe
momentálneho pocitu, že teraz je ten správny čas.
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Andrej Glatz skôr áno
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Andrej Révay skôr nie Napriek tomu, že úvery sú lacné, nemám pocit, že by komerčné banky financovali
projekty "bezbreho". NBS taktiež zasiahla v oblasti hypotekárneho úverovania a tiež dohľad nad
bankami (včítane bankovej únie) je v tomto období asi zodpovedný.
prezident
Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Anetta Demešová rozhodne áno Ako súdna exekútorka vnímam len rizikové projekty, neúspešne
zvládnuté povinnosti plniť svoje záväzky, platiť. Zadĺženosť obyvateľstva sa zvyšuje, zvyšuje sa počet
exekúcii a čo je veľmi podstatné - zvyšuje sa počet neúspešných exekúcii, nazaplatených úverov. Dlžníci
sa objavujú vo všetkých systémoch - bankových, nebankových, zdravotných poisťovní, sociálnej
poisťovne atď. Za každým neplatením úveru je ľudský príbeh. Aby sme predišli zaťaženiu ekonomiky, v
širšom zmysle domácností, konkrétnych občanov, poskytovanie lacných úverov by malo byť ruka v ruke
so vzdelávaním obyvateľov o rizikách neplatenia a prezentovanie následkov neplnenia si svojich
záväzkov. Predstavenie práce exekútorov a možností exekútorov by mohlo byť prevenciou.
súdna exekútorka

Exekútorský úrad Vráble
Anna Huščavová neviem /nevyjadrujem sa /iné kvôli stromom nevidíme les ... riešením nevydarených
investícií z minulosti "vťahujeme" ekonomiku do nových, nepredvídateľných rizík
riaditeľka
Hanalex, s.r.o.
Anton Šnegoň skôr áno
konateľ
Battal
Anton Scheber skôr nie Banky si nastavia výšku kreditného úroku tak, aby si pokryli zvýšené riziko
nenávratnosti lacných úverov a tým by sa nemala celková rizikovosť projektov zvýšiť.
konateľ
Softec, s.r.o.
Bohuslav Benedek skôr áno
predseda predstavenstva
PARTNERS GROUP SK
Boris Lorenc skôr nie Banky investujú veľa energie do presného nastavenia úverov a po chybách , ktoré
sa stali sú opatrnejšie.
predseda predstavenstva
Camase, a.s., Bratislava
Branislav Lichardus skôr áno
CEO
City University of Seattle, spol. s r.o.
Branislav Rentka skôr nie
CEO
m:zone, s.r.o., Vráble
Branislav Vaculčiak skôr nie V prvom rade slovenské banky prešli ozdravením. V periódach potom
prechádzajú záťažovým testovaním. A v neposlednom rade kladú dostapčné nároky na zabezpečenie
hypotekárnych úverov a tak isto aj na platobnú schopnosť a morálku svojich klientov. Myslím si, že aj
napriek lacným peniazom a teda nízkym úrokovým sadzbám banky nedajú úver každému, ale len
klientom, ktorí zvládnu platiť úver aj pri zmene úrokovej sadzby v budúcom období.
konateľ
Indexpodnikatela.sk
Drahoslava Kovárová rozhodne áno
konateľka
VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Dušan Synak skôr nie
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
Emil Fitoš skôr nie Takzvané "lacné peniaze" by nemali automaticky znamenať, že investori nebudú
profesionálne riadiť svoje riziká. Mohli by ale viesť k tomu, že sa zvýši objem investícií do inovácií a
startupov. To krajina potrebuje ako soľ.
Country Manager a CEO, SR a ČR
Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava
Filip Vítek rozhodne áno Mrzí ma, že sme sa ako ľudstvo nepoučili. Až príliv nízkych peňazí opadne,
uvidí sa, kto má poctivo plavky a kto bol len vo vode po pás.
CRM director
Mediworx software solutions, a.s.
Gabriel Czirák skôr áno Riziko tam určite môže byť. Nezávisí to však od ceny úverov, ale skôr od
podmienok a obozretnosti pri ich schvaľovaní.
konateľ
Marketinger, s.r.o., Bratislava
Gabriela Homolová skôr áno
konateľka

Homola, s.r.o., Bratislava
Hana Kvartová skôr nie
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
Igor Hornák rozhodne áno Táto finančná vojna proti strednej vrstve európskych sporiteľov bude mať ešte
veľa obetí. Víťazov bude len zopár.
predseda predstavenstva
Factory 4 Solutions a.s.
Imrich Béreš rozhodne áno Lacne uvery pozenu ceny nehnutelnosti nahor,urokovy apetit obyvatelstva
narasta.V pripade pohybu urokovych sadzieb nahor dojde k zvyseniu rizika nesplacanych uverov...a
realitna bublina splasne.
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ivan Novák skôr áno
predseda predstavenstva
PPA Controll, a.s.
Ivan Valent skôr áno
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
Ivan Paule skôr nie Nejaké rizikové projekty vždy budú, ale myslím si, že na úrovni celého úverového
portfólia, by nemala byť stabilita nášho finančného systému zásadne ohrozená.
konateľ
TPA Horwath, s.r.o., Bratislava
Ivan Harant skôr nie
konateľ
MIP, s.r.o.
Ivan Hronec rozhodne nie Dobrý projekt nemusí čakať na lacný úver. Ak ho máte, predovšetkým
individuálni investori majú vždy záujem.
CEO
Film Europe Media Company
Ivana Molnárová rozhodne áno Otazka skor je, ze kedy nie ci moze.... Pripada mi to rovnaka bublina ako
bola v USA 2008, kedy boli k dispoziicii lacne peniaze...
generálna riaditeľka
Profesia.sk
Ján Sabol rozhodne áno
viceprezident
Republiková únia zamestnávateľov
Jan Rollo rozhodne áno Ale to ECB jako hlavní "organizátor" této bubliny dobře ví, jen se v kritické době
bohužel rozhodl pro "moral hazard" řešení a upřednostnil krátkodobý politický klid a pomoc předluženým
zemím EU před standardním, rychlým a férovým řešením, které by ale bylo pro nezodpovědné dlužníky
a jejich věřitele krátkodobě bolestivější. Ti jsou ted v pohodě, účet za tuto hru nakonec zaplatí stejně
jako vždy ti poctiví a zodpovědní...
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.
Jaroslav Šedivý rozhodne áno Takúto skúsenosť by sme mali ešte mať v živej pamäti pred rokom 2009.
Predovšetkým v USA sa nízkymi úrokmi a príliš rizikovým investovaním sa nechali strhnúť firmy ako aj
súkromné osoby, často potom s dosť vážnymi následkami. Mali by sme byť teda obozretnejší, nenechať
sa zlákať ponukami bánk, ale zvažovať skutočnú potrebu investície.
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
Danfoss Power Solutions, a.s.
Jaroslav Mervart skôr nie
riaditeľ
Chemosvit

Jiří Koudela rozhodne nie Ak teraz banky ponúkajú lacné úvery, mali by súčasne starostlivo vyberať, na
aký projekt peniaze požičajú. Je to čisto privátny biznis, takže prípadné rizikové úvery by mali kryť zo
svojich rezerv. Už sme ďaleko od 90-tych rokov, kedy boli banky zámerne vládami tlačené do
maximálnej podpory podnikateľských projektov takmer bez ohľadu na riziká. Následne potom za to štát
musel prevziať zodpovednosť. Dnes je situácia v tomto ohľade iná.
riaditeľ predaja
Slovakia Energy, s.r.o., Bratialava
Jozef Hajko rozhodne áno
člen Výkonnej rady
Podnikateľská aliancia Slovenska
Jozef Bajo skôr áno Serióznu odpoveď na túto otázku by však mali dať najmä banky, či postupujú
obozretne alebo pod tlakom mínusových sadzieb úverujú aj rizikové projekty, ktoré by v
predchádzajúcom období mali minimálnu šancu na získanie financovania.
konateľ
Bauer Media SK
Jozef Galdun skôr nie
riaditeľ pobočky Žilina
Cofely
Juraj Heger skôr nie Ak je váha malého a stredného podnikania naozaj taká veľká, ako sa hovorí, lacné
úvery naštartujú viac malých pozitívnych vecí než veľkých nezdravých.
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Juraj Sinay neviem /nevyjadrujem sa /iné
prezident
Zväz automobilového priemyslu
Juraj Gabrhel neviem /nevyjadrujem sa /iné Verím, že sa banky a špeciálne centrálne banky poučili z
minulosti a zachovajú si určitý stupeň samoregulácie. Alebo som naivný?
riaditeľ
E-learnmedia, s.r.o., Bratislava
Ľubomír Kováčik skôr áno
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB stavebná sporiteľňa
Ľubomír Vačok skôr áno Tá záťaž a jej efekt tu už dávno je. A nesúvisí to s cenou ale cieľovou skupinou.
A to je politika bánk podporovať úvery či už spotrebné ale hlavne hypotekárne za "výhodných"
podmienok. Cesta je to pekná ale naivná, čo ukazuje história. A tu sa podceňuje objem a kvalita firemnej
klientely, ktorá v konečnom dôsledku generuje zdroje práve na splácanie a kvalitu dlhu v sektore pre
obyvateľstvo! Tento postup bánk kritizuje aj ECB, ale doteraz sa jej to nepodarilo úspešne naštartovať.
Je predsa ľahšie vymáhať dlh od súkromnej osoby ako od právnickej. To už je ale ďalší príbeh.
finančný riaditeľ
OMS
Ľuboš Lopatka skôr áno Žiaľ obávam sa, príliš lacné peniaze môžu potlačiť "pud sebazáchovy" do
úzadia, čo sa už v minulosti neraz aj stalo. Obdobie, aké prežívame teraz nezriedka končí smútkom, a
beznádejou.
generálny riaditeľ
Svet zdravia, a.s., Bratislava
Marcel van der Hoek skôr nie Nemyslím si to, pretože banky a úverové spoločnosti chcú predovšetkým
svoje financie získať späť, preto je ich posudzovanie úverového rizika veľmi prísne.
generálny riaditeľ
ABB, s.r.o.
Marcel Kaščák rozhodne nie Myslím si že rozhodne nie. Pravdou je, že opatrenia centrálnych bánk, ako
kvantitatívne uvoľňovanie, nízke úrokové sadzby a pod., majú za ciel podporiť investičnú aktivitu a tým
hospodársky rast. Výška finančných nákladov je ale v rozhodovacom procese o samotnej investícii iba
podporný faktor, nie rozhodujúci. Zároveň je úlohou bánk, riziko strážiť a poskytnúť financovanie iba
zmysluplným návratným projektom. O tom sa presvedčili na vlastnej skúsenosti v nedávnej minulosti.
člen predstavenstva
Tatra banka, a.s.

Marek Juhás skôr áno
riaditeľ
STILL SK
Marek Duban skôr nie Pri úveroch v princípe nezáleží na tom aká je cena peňazí, ale aké je riziko
dlžníka, že banke úver splatí. Myslím, že banky sú už poučené a majú jasno v riadení rizík. Na druhej
strane dlhodobá deflácia spôsobená lacnými úvermi môže ekonomike uškodiť.
CEO
ProCare, a.s., Bratislava
Mária Hurajová rozhodne áno
členka Správnej rady
Nadácia Slovak American Foundation
Marián Marek rozhodne áno
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
Marián Ráno skôr nie Túto myšlienku vnímam ako príliš pesimistický pohľad na vec. Vylúčiť sa to nedá,
ale podobné vlny neočakávam. Lacné úvery naopak skôr pomôžu ekonomike tým, že rozprúdia trh s
realitami.
riaditeľ
Solidita, s.r.o., Bratislava
Marián Šurjanský skôr nie
starosta
Obec Rudno nad Hronom
Marián Kopecký skôr nie Vo všeobecnosti platí, a minulé obdobia sú toho dôkazom, že v prostredí
nízkych úrokových sadzieb investori hľadajú lukratívnejšiu alternatívu investovania. Orientujú sa tak
automaticky na rizikovejšie oblasti, zainvestovanie do ktorých im vie priniesť potenciálne vyšší výnos. Je
to pochopiteľný trend, ktorý sa začína prejavovať aj v súčasnosti.
Predseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (Allianz SDSS)
Marián Smik skôr nie
generálny riaditeľ
Probugas, a.s., Bratislava, člen skupiny AEN Group
Martin Melišek rozhodne áno Mylsímsi, že rizikové projekty sú už rozbehnuté a zaťaženia sa dočkáme
do dvoch rokov.
riaditeľ
Softec
Martin Janžo skôr áno
konateľ
WTIA, s.r.o., Žilina
Martin Heržo skôr áno
obchodný riaditeľ
TV JOJ
Martin Kubala skôr áno
generálny riaditeľ SEE
Hewlett-Packard Slovakia
Martin Sukupčák skôr áno Je na bankách či budú poskytovať rizikové úvery, alebo lepšie povedané akú
mieru rizika budú akceptovať. Veľmi často sa stretávam s nekompetentnosťou bankových úradníkov keď
úplne jasný nerizikový úver neposkytnú a zlý až nereálny podnikateľský projekt podporia. Čiže často to
nie je otázka nízkej úrokovej sadzby, ale skôr "nezodpovednosti banky"
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Martin Kultan skôr nie
generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Martin Urban skôr nie Myslím si, že sú nastavené dostatočné regulačné mechanizmy, ktoré by mali
zabrániť poskytovaniu úverov na projekty s nereálnym biznis plánom. Mám pocit, že problém je skôr
opačný - banky sú príliś opatrné pri schvaľovaní úverov (s výnimkou hypoték), čo negatívne vplýva na
rast ekonomiky.
generálny riaditeľ
Jungheinrich
Matej Bošňák neviem /nevyjadrujem sa /iné
vedúci partner EY na Slovensku
EY v SR
Michal Sučanský skôr áno
konateľ
Marketinger, s.r.o., Bratislava
Michal Obeda skôr áno
majiteľ
Autobazar.EU, s.r.o, Nové Mesto nad Váhom
Michal Králik skôr nie Vyššia finančná gramotnosť prináša oproti minulým rokom so sebou aj
rozumnejšie investície. Nič nenasvedčuje tomu, že by to mohol byť problém, azda len v prípade
neočakávanej krízy v ekonomike.
konateľ
UVEA Mediklinik, s.r.o., Martin
Milan Michalík rozhodne áno
obchodný riaditeľ
International BEZ Group
Miloš Gloznek rozhodne áno
projektový manažér
ŽSR
Miloš Milanovič skôr nie Nízka cena peňazí nie je rizikovým faktorom, ba skôr naopak. Riziká vznikajú pri
strategickom manažovaní úverového portfólia, teda aký úver a komu sa poskytne, aké je ručenie a
ďalšie podmienky medzi veriteľom a dlžníkom. Vyváženosť medzi korporátnym a retailovým úverovaním
je veľmi dôležitý predpoklad pre zdravú ekonomiku.
riaditeľ
PS Stavby
Miron Zelina skôr áno Určite to hrozí - pri tak nízkych úrokových sadzbách vychádzajú v Exceli
optimisticky aj projekty, ktoré boli pred pár rokmi nefinancovateľné. Na oboch stranách - na strane
podnikateľov aj na strane bánk by sa mali prepočítavať aj scenáre pri vyšších úrokových sadzbách. Aj
keď sa momentálne zdá, že budú naveky nízke, aj večné časy sa raz skončia...
člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva
Privatbanka, a.s.
Miroslav Adamiš skôr nie Zalezi vsak od toho ako sa k tymto projektom postavia banky ci budu
poskytovat uvery "hlava nehlava" alebo budu vyzadovat primerane garancie. Co sa tyka statnych
projektov vlada by si mala stanovit svoje priority v ramci rozpoctovych stropov a obmedzit urćite
vydavky, aby na druhej strane tak uvolnila financne prostriedky na najma dlhodobe investicne projekty.
riaditeľ
generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Miroslav Uličný skôr nie
1. podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s
Miroslav Murgaš skôr nie
konateľ
CORE4
Patrik Petráš skôr áno
prezident
Asociácia personálnych agentúr Slovenska

Pavel Drahotský skôr áno
riaditeľ
Saxo Bank
Pavel Nechala neviem /nevyjadrujem sa /iné
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
Pavol Kubošek rozhodne áno nie som ekonom ale na toto stacia pocty zo zakladnej skoly, ak zarabam X
a mesacne z toho mozem minut nejaku ciastky X- naklady tak do spotreby mozem dat X-naklady , na
rozhybanie ekonomiky sa tlacia peniaze a ponukaju uvery . Cize zoberiem si uver a mozem nieco kupit a
do ekonomiky vtedy pritecu peniaze z tohoto uveru. Co sa stane ak si uz velka vacsina ludi , firiem atd
zoberie uvery a viac uverov si uz proste nemozu brat lebo by to nemohli zo svojho prijmu zaplatit . potom
nastane situacia ze mozem minat presne tolko ako predtym minus splatky uveru cixe X -naklady splatky uveru. CO z toho vyplyva? ze situacia je horsia ako predtym ako sa zacali nalievat peniaze do
ekonomiky takymto sposobom . A ake bude dalsie riesenie? A/ zacnu sa davat nie uvery / tie sa uz
nedaju splacat / ale peniaze zadarmo - garantovane peniaze pre kazdeho , to zas nachvilu oddiali
problem a prinesie tolko ocakavanu inflaciu ktorou sa mozu ozobracit poctivi sporitelia B/ necha sa to
cele krachnut a vtedy ti co si nabrali uvery pridu o vsetko co si za tie uvery kupili a banky to budu
ponukat v exekuciach C/ ine riesenie napr. vojna ako som pisal nie som ekonom tak ma ospravedlnte za
moj laicky nazor k tejto veci
konateľ
Kvant, s.r.o., Bratislava
Pavol Cvik skôr áno
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
Pavol Poláček skôr áno
advokát a konateľ
Semančín Poláček, s.r.o.
Pavol Uhrín skôr nie
generálny riaditeľ
Novofruct SK
Pavol Múdry neviem /nevyjadrujem sa /iné
predseda správnej rady
IPI Slovensko
Pavol Benčík neviem /nevyjadrujem sa /iné
CEO
Bencik Culinary Group
Peter Pažitný rozhodne áno Druhá časť otázky všaj nemusí byť pravda. Je správne, že lacnejšie úvery
stimulujú podnikanie. Zároveň je dôležité, aby v čase spomalenia rastu, vyšších úrokových mier, či krízy,
fungovala čistiaca fáza, ktorá oddelí úspešné projekty, od tých neúspešných. Zároveň riziko
neúspešných projektov majú niesť vlastníci projektov a financujúce banky, nie celá spoločnosť.
partner
Healthcare Consulting & Research Center
Peter Strýček skôr áno
generálny riaditeľ
Cofely východná Európa
Peter Baláž skôr áno Pumpovanie virtuálnych úverov do ekonomiky síce na prvý pohľad oživuje dopyt,
no na strane druhej znehodnocuje relatívny stabilný objem aktív vygenerovaných v štandardných
podnikateľských podmienkach v predchádzajúcich obdobiach. Takýto vývoj zvyšuje počty rizikových
projektov nakoľko firmy si môžu vygenerovať zisk už v procese ich budovania. Tento trend môže
spôsobiť eskaláciu makroekonomických rizík a dostane do kritickej polohy celý bankový sektor.
Znamenal by opakovanie finančnej krízy, ktorú už národné vlády nebudú schopné zvládnuť.
vedúci Katedry medzinárodného obchodu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Peter Halász skôr áno Ziaden extrem nie je dobry. Pamatam si ako sme si v rokoch 2004 az 2008
mysleli ze stromy rastu do neba a za organicky sme povazovali 20% rast. Evolucie su vzdy uspesnejsie
ako revolucie.

konateľ
Jaga Group
Peter Bahník skôr nie
Head of Leasing
P3 Logistic Parks
Peter Špoták skôr nie Skôr je to podnet na to, aby špirálovito rástol záujem ľudí, ktorí chcú bývať a
následne ešte rýchlejšie rastú ceny nehnuteľností v prepočte za m2, bez adekvátneho rastu
technologickej, architektonickej a inej skutočnej hodnoty.
predseda predstavenstva
Maesta, a. s., Bratislava
Peter Dostál skôr nie Ak, tak len nepriamo, podpora rizikových projektov súvisí skôr s konkurenčným
bojom medzi poskytovateľmi úverov a ich akceptácioiu miery rizika ako s cenou za samotný úver.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Peter Gažík skôr nie
generálny riaditeľ
O2 Slovakia
Peter Lang skôr nie Aj ked som mozno prehnany optimista, verim, ze zodpopvedne zhodnotenie rizik v
bankach v kazdom jednotlivom pripade zamedzi neprimeranemu mnozstvu rizikovych uverov - snad to
bude platit aj pre hypoteky
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
Peter Lakata skôr nie Preskákali sme za veľmi krátke obdobie až príliš veľa rôznych kríz. Myslím si, že
mnohí si vzali ponaučenie minimálne v tom, že nemá zmysel bezhlavo riskovať, práve naopak. Tri krát
merať a raz rezať.
riaditeľ obchodu a marketingu
Zuno Bank pre Slovensko a Česko
Peter Patek skôr nie Investovanie je vždy o zodpovednosti. Hodnotenie projektov zo strany investorov a
bánk by nemalo byť závislé na výške úrokov. Ak je projekt realizovateľný a prieskum trhu je pozitívny,
lacný úver môže len urýchliť jeho realizáciu. Možno preto očakávať rast tempa inovácií a technicky
pokrokových projektov. Mohlo by to konečne znamenať odklon od imperatívu najnižšej ceny k technicky
kvalitnejším technológiám a materiálom.
konateľ
Plastix, s.r.o.
Peter Kolník neviem /nevyjadrujem sa /iné
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
Petr Bláha skôr áno Taková situace hypoteticky může nastat, nicméně se jedná prioritně o problém
bankovního sektoru který může mít snahu umístit své zdroje do rizikovějších projektů. Myslím si na
druhou stranu že jsou poučeni z krize v letech 2008-2009 a že tedy budou konat s velkou mírou
opatrnosti.
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Duslo, a.s.
Radovan Pala neviem /nevyjadrujem sa /iné Určite sme svedkami nafukovania sa bubliny, silno ju
vnímam najmä v oblasti úverov na bývanie. Či realizácia "hraničných" projektov ekonomiku po prasknutí
bubliny výraznejšie zaťaží bude záležať najmä od charakteru projektov. To však neviem posúdiť.
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Richard Šimulčík skôr nie Objem poskytnutých úverov sa celosvetovo zvyšuje. Pri nízkych úrokových
nákladoch si úver berú spoločnosti a jednotlivci, ktorí ho reálne nepotrebujú. Otázkou je, ako ovplyvní ich
hospodárske výsledky a schopnosť splácať úver, keď sa úrokové sadzby zvýšia. Nemusíme zachádzať
príliš ďaleko do minulosti, aby sme vedeli, ako to celé môže skončiť. Verím, že banky sa poučili z
poslednej krízy, sú dostatočne obozretné pri vyhodnocovaní úverových rizík a zohľadňujú vo svojich
modeloch aj globálne faktory, ktoré ovplyvňujú lokálne trhy.
CEO
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. , Bratislava

Richard Strapko rozhodne nie Úrokové sadzby v bankách sú teraz oveľa výhodnejšie ako v minulosti.
Týka sa to hypotekárnych úverov ako i spotrebných úverov. Regulácia v bankovom sektore (vnútorná i
vonkajšia) však dôsledne minimalizuje vznik špekulatívnych obchodov či pôžičiek. Nemám strach, že by
došlo k nejakým krízovým výkyvom vo finančnom sektore. Skôr som optimista a zníženie úrokových
sadzieb vidím ako príležitosť na oživenie ekonomiky i hospodárstva.
generálny riaditeľ
Aegon Životná poisťovňa, a.s., Bratislava
Richard Bebjak neviem /nevyjadrujem sa /iné
Marketing & Sales Manager
DHL Parcel Slovensko
Róbert Kopál skôr áno To riziko negatívneho dopadu nízkych sadzieb je reálne.
riaditeľ
AOCP
Robert Spišák neviem /nevyjadrujem sa /iné Riziková pre ekonomiku je hlavne politika centrálnych bánk
a vlád, ktorá už roky nerieši príčiny problémov, ale ich skôr maskuje "kváziinovatívnymi" riešeniami typu
"natlačme ďalšie peniaze".
predseda predstavenstva
AZC
Roman Vlček rozhodne nie Na rizikový project vám nikto úver nedá a už vôbec nie lacný.
predseda predstavenstva
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Rudolf Rosskopf skôr nie Myslím si že lacnejšie peniaze sami o sebe nie sú rizikom, skôr rizikom je
správanie a neobozretnosť finančných spoločností poskytujúcich tieto peniaze.
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
Rudolf Lukačka skôr nie
konateľ
Relas, s.r.o.
Simona Mištíková neviem /nevyjadrujem sa /iné
konateľka
Divino, s.r.o., Bratislava
Stanislav Kučírek skôr nie Na Slovensku sa rozbiehali projekty, ktore dodnes zatazuju nas vsetkych, a to
aj pri extremne drahych uveroch. O tom to nie je. Je to o profesionalite, cestnosti, zodpovednosti...
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
Štefan Kassay skôr nie Mozne je vsetkó ale na druhej strane podnikatelia uz maju dost skusenosti z
uplynuleho obdobia mnohi sa popalili a su uz dne viacej opatrni nevrhaju sa na nove zdanlivovelke
prilezitosti hlava nehlava
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
Tomáš Rybár skôr áno
managing partner
Čechová & Partners
Tomáš Mezírka skôr áno Chci věřit tomu, že jsme se poučili z krizového období po r. 2008, kdy mnoho
společností právě kvůli vysokému úvěrovému zatížení zažilo existenční problémy. Dnes jsou snad již
lépe na takovéto situace připraveni. Excesy, jako byly výstavby továrních hal z kontokorentních úvěrů,
už se doufejme opakovat nebudou. Vzhledem k přestřeleným cenám nemovitostí a levným hypotéčním
úvěrům však vidím riziko především v této oblasti. Zvýšení úrokových sazeb v budoucnosti může
znamenat vyšší úvěrovou zátěž, než si mnoho majitelů bude moci dovolit.
Country Manager
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Tomáš Osuský skôr áno
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava

Tomáš Jurík skôr áno Myslím si, že áno, pretože podnikatelia chcú logicky využiť súčasnú situáciu a
nízku cenu peňazí. Na Slovensku je však prístup bánk pomerne konzervatívny a oveľa väčšie problémy
s rizikovými (až nezmyselnými) projektmi spôsobili skôr štátne dotácie a európske peniaze z fondov v
kombinácii s financovaním z inštitúcií vlastnených štátom (a to nielen na Slovensku). Tie vyprodukovali v
minulosti mnoho nezmyselných projektov, ktoré nemajú šancu na trhu dlhodobo uspieť.
výkonný riaditeľ
Euler Hermes Services Slovensko
Tomáš Kalivoda skôr nie Nízke sadzby motivujú k čerpaniu úverov. Počet dlžníkov bude ďalej rásť.
Preto očakávam, že rovnakým dielom vzrastie aj počet jednotlivcov a spoločností, ktoré ich nebudú
schopné splatiť. Na druhej strane rizikovosť úverov si posudzujú samotné banky, preto neočakávam, že
sa zásadne zmení podiel príliš rizikových projektov.
riaditeľ
Groupama poisťovňa, a.s.
Tomislav Jurik skôr áno Príliš lacné úvery sú niečo ako klamanie telom. Na prvý pohľad sú lákavé, ale
majú v sebe ukrytý výbušný potenciál. V angličtine by sme mohli povedať - it sounds too good to be
truth. Znie to príliš dobre, aby to bola pravda. A výsledkom lacných peňazí potom môže byť inflácia
projektov a zníženie kritérií na ich kvalitu, čo môže reálne znamenať, že mnoho z nich skôr či neskôr
skrachuje. A lacné úvery zostanú nesplatené.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
Viliam Matušek rozhodne áno Myslím, že to k tomu bude smerovať. Je to veľmi lákavé.
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad

-END
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18. Učiteľom treba zadefinovať ich kariérny rast
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/05/2016; Školský servis; Školský servis]
Riaditeľmi škôl by mali byť profesionálni manažéri.
Bratislava 18. mája (SkolskyServis.sk) - Dôvody na štrajk existujú vždy, ale vyššie platové ohodnotenie
by nikdy nemalo byť jediným dôvodom jeho konania. Slovenskí učitelia potrebujú mať bezpodmienečne
zadefinovaný svoj kariérny rast, na ktorý by malo byť naviazané aj ich odmeňovanie. Jeho existencia by
totiž výrazne zvýšila ich motiváciu vzdelávať sa.
V súvislosti so šiestym ročníkom konferencie pre učiteľov angličtiny ELT FORUM to uviedla Klaudia
Bednárová, predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR, ktorá je hlavným organizátorom konferencie.
Na akcii, ktorá sa koná 10. a 11. júna na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, vystúpia svetoví
metodici, ako napríklad Guy Brook-Hart, Dave Spencer či Robert Smith.
"Hoci povolanie učiteľa je poslaním, nemali by sme si ho zamieňať s dobrovoľníctvom. Len máloktorý
mladý a šikovný človek si totiž vyberie povolanie bez perspektívy kariérneho, či výraznejšieho platového
rastu," hovorí Klaudia Bednárová a zároveň si kladie otázku, koľko súčasných mladých učiteľov vidí
seba samých v školstve aj o desať rokov.
Problém vidí Klaudia Bednárová komplexne. "Riadenie škôl by mali mať v rukách manažéri, respektíve
manažérky, ktorí by si plne uvedomovali, že kvalitný pedagogický zbor je najväčším majetkom školy, do
ktorého treba investovať energiu aj peniaze. Konať musí, samozrejme, aj vláda," uzatvára predsedníčka
Asociácie jazykových škôl.
Viac informácií o konferencii ELT FORUM nájdete na stránke www.eltforum.sk.
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19. Kto radí ministrom
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 20/05/2016; 117/2016; s.: 2; Spravodajstvo; Redakcia]

Matej Šiškovič
Inštitút vzdelávacej politiky
Inštitútu šéfuje od jeho vzniku, ako analytik pracoval niekoľko rokov aj v prominentnom Inštitúte finančnej
politiky ministerstva financií. Študoval na Národnohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave, no bol aj na viacerých zahraničných pobytoch a stážach. Zúčastnil sa na programe U. S.
International Visitors Leadership a stážoval v OECD. Je členom riadiaceho výboru Centra OECD pre
výskum a inovácie vo vzdelávaní a členom Výboru pre vzdelávaciu politiku OECD. Inštitút s touto
organizáciou analyzoval aj efektivitu využívania zdrojov. "Hlavné zistenia a odporúčania pre Slovensko
boli prezentované vo februári za účasti generálneho tajomníka OECD," povedal Šiškovič.
Martin Smatana
Inštitút zdravotnej politiky
V 21 rokoch, keď si väčšina študentov privyká na vysokoškolský systém, už promoval na univerzite v
Londýne. V inštitúte pôsobí od mája 2014 a venuje sa finančnému, ekonomickému a epidemiologickému
modelovaniu v zdravotníctve. Študovať manažment a financie začal na univerzite v Oxforde, pokračoval
v odbore zdravotnícky manažment na londýnskej Imperial College. Ako konzultant pracoval na
niekoľkých projektoch, ktoré analyzovali hodnotu za peniaze pre štátny zdravotnícky inštitút v Anglicku aj
pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Viedol aj projekt finančného a medicínskeho rozvoja nemocníc
Stredočeského kraja. Je spoluautorom viacerých publikácií a zastupuje Slovensko v niekoľkých
medzinárodných expertných skupinách, napríklad aj Európskej komisie. Na Slovensko sa vrátil, aby
pomohol zlepšiť pomery v zdravotníctve. ale aj pre strach z lietania a vtedajšiu priateľku, ktorá tu žila.
Ján Fidrmuc
analytická jednotka Úradu vlády
Slováka s holandským občianstvom zamestnal Úrad vlády koncom minulého roka. Študoval na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Univerzite Missouri v Columbii a doktorát z ekonómie si urobil
na univerzite v holandskom meste Tilburg. Pracoval na viacerých zahraničných univerzitách, napríklad v
Anglicku, Írsku či Belgicku, od roku 2006 pôsobí ako profesor ekonómie na britskej Univerzite Brunel. Je
držiteľom druhej ceny Európskej investičnej banky z roku 2001. Je autorom viacerých odborných
publikácií a článkov, ktoré publikoval v prestížnych časopisoch ako napríklad Economic Journal.
Štefan Kišš
Inštitút finančnej politiky
Blízky spolupracovník a priateľ zosnulého ekonóma Martina Filka pracuje v Inštitúte finančnej politiky s
dvojročnou prestávkou od roku 2007. Pôsobil aj v Bruseli v Stálom zastúpení Slovenska v Európskej
únii. Je spoluautorom konceptu Hodnota za peniaze, ktorú vytvoril spolu s Filkom a Ľudovítom Ódorom z
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. S Filkom sa poznajú už od vysokoškolských štúdií. Kišš je
absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, neskôr rovnako ako Filko študoval aj na Erasmus
University v Rotterdame. Počas vyskoškolského štúdia pracoval vyše dvoch rokov ako redaktor v
Hospodárskych novinách.
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20. Jeden skončil univerzitu v predstihu, ďalší učil v zahraničí. Kto radí ministrom?
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/05/2016; Z domova; Lucia Krbatová]
Pracujú pre štát, žijú svojou prácou, no skostnatených úradníkov nepripomínajú. Často ich označujú za
hipsterov, no väčšinu času sedia v práci a nie v kaviarňach. Sú vzdelaní, študovali na prestížnych
zahraničných univerzitách, majú víziu a neboja sa výziev.
Matej Šiškovič - Inštitút vzdelávacej politiky
Matej Šiškovič. (zdroj: ARCHÍV )
Inštitútu šéfuje od jeho vzniku, ako analytik pracoval niekoľko rokov aj v prominentnom Inštitúte finančnej
politiky ministerstva financií. Študoval na Národnohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave, no bol aj na viacerých zahraničných pobytoch a stážach.

Zúčastnil sa na programe U. S. International Visitors Leadership a stážoval v OECD. Je členom
riadiaceho výboru Centra OECD pre výskum a inovácie vo vzdelávaní a členom Výboru pre vzdelávaciu
politiku OECD. Inštitút s touto organizáciou analyzoval aj efektivitu využívania zdrojov. "Hlavné zistenia a
odporúčania pre Slovensko boli prezentované vo februári za účasti generálneho tajomníka OECD,"
povedal Šiškovič.
Martin Smatana - Inštitút zdravotnej politiky
Martin Smatana. (zdroj: ARCHÍV )
Vo veku, keď si väčšina študentov privyká na vysokoškolský systém, už promoval na univerzite v
Londýne. V inštitúte pôsobí od mája 2014 a venuje sa finančnému, ekonomickému a epidemiologickému
modelovaniu v zdravotníctve. Študovať manažment a financie začal na univerzite v Oxforde, pokračoval
v odbore zdravotnícky manažment na londýnskej Imperial College. Promoval, keď mal 21 rokov.
Ako konzultant pracoval na niekoľkých projektoch, ktoré analyzovali hodnotu za peniaze pre štátny
zdravotnícky inštitút v Anglicku aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Viedol aj projekt finančného a
medicínskeho rozvoja nemocníc Stredočeského kraja.
Je spoluautorom viacerých publikácií a zastupuje Slovensko v niekoľkých medzinárodných expertných
skupinách, napríklad aj Európskej komisie. Na Slovensko sa vrátil, aby pomohol zlepšiť pomery v
zdravotníctve. ale aj pre strach z lietania a vtedajšiu priateľku, ktorá tu žila.
Ján Fidrmuc - analytická jednotka Úradu vlády
Ján Fidrmuc. (zdroj: ARCHÍV )
Slováka s holandským občianstvom zamestnal Úrad vlády koncom minulého roka. Študoval na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Univerzite Missouri v Columbii a doktorát z ekonómie si urobil
na univerzite v holandskom meste Tilburg.
Pracoval na viacerých zahraničných univerzitách, napríklad v Anglicku, Írsku či Belgicku, od roku 2006
pôsobí ako profesor ekonómie na britskej Univerzite Brunel. Je držiteľom druhej ceny Európskej
investičnej banky z roku 2001. Je autorom viacerých odborných publikácií a článkov, ktoré publikoval v
prestížnych časopisoch ako napríklad Economic Journal.
Štefan Kišš - Inštitút finančnej politiky
Štefan Kišš. (zdroj: ARCHÍV )
Blízky spolupracovník a priateľ zosnulého ekonóma Martina Filka pracuje na Inštitúte finančnej politiky s
dvojročnou prestávkou od roku 2007. Pôsobil aj v Bruseli v Stálom zastúpení Slovenska v Európskej
únii. Je spoluautorom konceptu Hodnota za peniaze, ktorú vytvoril spolu s Filkom a Ľudovítom Ódorom z
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
S Filkom sa poznajú už od vysokoškolských štúdií. Kišš je absolventom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, neskôr rovnako ako Filko študoval aj na Erasmus University v Rotterdame. Počas
vyskoškolského štúdia pracoval vyše dvoch rokov ako redaktor v Hospodárskych novinách.
-END
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21. Rusofóbia, NATO a USA
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 19/05/2016; Komentáre; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Korene rusofóbie možno nájsť vo vojnových udalostiach v 19. storočí. Ide najmä o obdobie po krymskej
vojne, ktorú zakončila Parížska mierová zmluva v roku 1856. Znamenala však aj koniec európskeho
koncertu veľmocí vo svetovej politike. Nasledujúci vývoj priviedol Európu k vypuknutiu prvej svetovej
vojny, ktorá kruto poznačila celý svet.
Od tých čias je rusofóbia v angloamerickom priestore a neskôr aj značnej časti západného sveta vôbec
až politickou posadnutosťou. K jej rozširovaniu prispela aj geopolitika, ktorá vysvetľuje fungovanie sveta
na zjednodušenom formálnom základe vybraných zemepisných priestorových charakteristík štátov a ich
vzťahy charakterizuje ako boj medzi mocnosťami mora a pevniny.

Pozadie tejto pochybnej idey spočíva v tom, že sú vlastne len dva štáty, ktoré sú mocnosťami mora – v
minulosti Veľká Británia a v 20. storočí (najmä po druhej svetovej vojne) už iba USA. Nepriamym
dôkazom využívania tejto "teórie" až do súčasnosti je veľká flotila lietadlových lodí USA, ktoré majú v
službe desať takých lodí s výtlakom viac ako 100 000 ton. Jedenásta majú uviesť do prevádzky tento
rok, ale ohrozujú to rôzne technické ťažkosti. Označiť lietadlovú loď za nástroj obrany, ktorú potrebujú
"ohrozované" USA pre svoju bezpečnosť, môže len diletant alebo ignorant, ktorými sa to v kruhoch
"paraanalytikov" medzinárodných vzťahov a bezpečnosti – aj na Slovensku – len tak hemží.
Všetky ďalšie súčasné i minulé mocnosti – Rusko (aj bývalý ZSSR), Francúzsko, Nemecko, ČĽR (Čína),
Osmanská ríša a pod. – podľa takejto geopolitiky boli a sú len mocnosťami súše. Hoci sa geopolitická
"teória" teší pozornosti v mnohých štátoch, predsa len jej výklad koniec koncov smeruje k rôznemu
zdôvodňovaniu, že sú to USA, ktoré majú potenciál vládnuť svetu.
Ďalšiu vlnu rusofóbie predstavoval antisovietizmus, ktorý politiku ZSSR pokladal za pokračovanie ruskej
imperiálnej politiky (aj keď sa rozširujú teórie konšpiračného charakteru, že za revolúciami v roku 1917
stáli Nemecko a iné západné štáty so svojimi peniazmi a boľševici boli len bábkami v ich rukách). Aj po
tejto vlne svet čakala nová veľká vojna. Čoraz väčšmi sa zakrýva, že hlavným bojiskom bola Európa a
najväčšiu ťarchu bojov mal na pleciach ZSSR. Zabúda sa aj na to, že Japonsko – spojenec Nemecka –
najväčšie násilie i ukrutnosti spáchalo voči Číne. Je smutné sledovať hysterickú rusofóbiu v Poľsku,
alebo, čo je ešte horšie, na Ukrajine a v pobaltských republikách spojenú aj s otvorenou propagáciou
fašistických pohrobkov.
Menšiu vlnu rusofóbie – spojenú s antisovietizmom (a antikomunizmom) spustila administratíva
prezidenta USA R. Reagana v 80. rokoch minulého storočia. ZSSR síce zanikol, ale nie vďaka rusofóbii
či antisovietizmu. Či je však dnešné usporiadanie sveta spravodlivejšie, lepšie a bezpečnejšie, než to, čo
bolo, sa už povedať nedá.
Nejaký čas sa zdalo, že rusofóbia upadla do zabudnutia. Po prejave prezidenta RF V. Putina na
bezpečnostnej konferencii v Mníchove vo februári 2007 sa však zdvihla nová vlna rusofóbie. K jej
gradácii došlo po vypuknutí ukrajinskej krízy a zásahu Vzdušno-kozmických síl RF v Sýrii po jeho
vyžiadaní prezidentom Sýrie B. al-Asadom.
Prím v šírení súčasnej rusofóbie zohrávajú USA a NATO. Označovanie Ruska za hrozbu pre USA je len
prejavom bezodného zúfalstva Washingtonu nad postupnou stratou pozícií vo svetovej politike a
bezpečnosti a vyúsťuje do nebezpečného úsilia o vytváranie chaosu, v ktorom by sa to stratilo.
Vyjadrenia ministrov obrany i zahraničných vecí USA na túto tému sa vyznačujú až schizofréniou – raz
reči o narastajúcej ruskej vojenskej hrozbe pre USA, ale vzápätí presviedčanie európskych členov
NATO, že sa nemusia báť "zlých Rusov", lebo Washington posilní svoju vojenskú prítomnosť v Európe.
Výrokom generálov a predstaviteľov vojensko-priemyselného komplexu o zastaranosti a neefektívností
zbraní USA sa už vôbec nečudujeme – sú však vodou na mlyn finančnej kríze Washingtonu i sveta,
ktorému diktuje dolár.
Zaujímavé sú aj vyjadrenia predstaviteľov NATO, najmä jeho generálneho tajomníka J. Stoltenberga. Ich
obsahová analýza by ukázala, že tiež je v nich politická rozorvanosť duše – NATO je dosť silné, aby
odolalo ruskému útoku, ktorého zámery sa však nedajú dokázať. A neskôr sa akoby mimochodom dodá,
že s Ruskom sa bude rokovať, lebo bez neho (a uznania jeho záujmov) sa bezpečnosť v Európe nedá
dosiahnuť.
Týmto výrokom sekundujú závery šéfa Vojenského výboru NATO – českého generála P. Pavla, ktorý
vidí ruské nebezpečenstvo pomaly za každým kopčekom či lesíkom a uvažuje o tom, že proti nemu
možno použiť aj jadrové zbrane. Do tohto scenára zapadajú najnovšie aj výroky nového veliteľa vojsk
USA v Európe generála C. Scaparrottiho, ktorý je zároveň vrchným veliteľom spojeneckých síl (rozumej
NATO) v Európe. Obrodzujúce sa Rusko vraj ohrozuje NATO a prioritou sa stáva zadržiavanie ruskej
agresie.
V ťažkom období, ktoré dnes EÚ i celá Európa zažíva, pripomenieme, že v európskych dejinách
rusofóbia nikdy neviedla k ničomu dobrému a problémy vždy len vyhrocovala. Jej výsledkom bolo
zvyšovanie napätia, ktoré podrývalo ekonomickú i politickú stabilitu na kontinente. Spamätá sa aspoň
niekto z vodcov EÚ, aj keď USA a NATO sú iného názoru?
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 19 – 20/2016
Ďalšie články: FRANTIŠEK ŠKVRNDA
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22. Na Univerzite tretieho veku v Košiciach promovala aj 84-ročná inžinierka
[Téma: Ekonomická univerzita; korzar.sme.sk; 20/05/2016; Spravodajstvo; tasr]
Dvojročné štúdium absolvovalo 246 študentov. Na výber mali z deviatich odborov.
KOŠICE. Slávnostnou promóciou v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach v piatok absolventi
ukončili štúdium na Univerzite tretieho veku.
"Na výučbe sa podieľajú štyri univerzity, ktoré majú sídlo v Košiciach. Je to Technická univerzita v
Košiciach, ktorá je zároveň koordinátorom Univerzity tretieho veku, ďalej Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie a UPJŠ v
Košiciach," uviedol prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin Lumnitzer.
Záujem zo strany seniorov bol veľký
Dvojročné štúdium absolvovalo 246 študentov. Na výber mali z deviatich odborov. Záujem zo strany
seniorov je podľa prorektora veľký.
"Sme šiestou najväčšou Univerzitou tretieho veku na Slovensku. V súčasnosti rozširujeme ponuku
učebných odborov, čo zrejme spôsobí aj zvýšený nárast záujmu. Teraz sme zaradili do výučby nový
študijný odbor, atraktívny hlavne pre pánov, a to letectvo. Budú si môcť vyskúšať, ako sa lieta na
simulátoroch," prezradil Lumnitzer.
Absolventi získali osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku.
"Je to skôr taký honor, že ten absolvent absolvoval tú univerzitu, dozvedel sa niečo nové. Myslím si, že
je to také zavŕšenie toho celoživotného procesu vzdelávania, keď tí naši seniori vlastne nájdu nejaký
spôsob aktívneho starnutia," povedal prorektor.
Osvedčenie si prebrala aj 84-ročná inžinierka
Osvedčenie si v piatok prevzala i najstaršia absolventka štúdia, 84-ročná inžinierka ekonómie Helena
Považanová, ktorá, ako povedala, Univerzitu tretieho veku vnímala už dlhšie.
"Funkcie, v ktorých som pôsobila mi nedovoľovali študovať, preto som sa rozhodla až v 80-tke. Prvýkrát
som absolvovala odbor Životné prostredie a teraz Dejiny umenia. Chystáme sa pokračovať ďalej, keď sa
otvorí odbor Cestovný ruch, tak by sme chceli pokračovať v tom. V prípade, ak nie, tak pôjdeme na
Veterinárnu medicínu," dodala Považanová.
Univerzita tretieho veku v Košiciach oslávi budúci rok 25. výročie svojho vzniku.
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23. Absolventi Univerzity tretieho veku dnes slávnostne promovali
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/05/2016; Školský servis; TASR]
Dvojročné štúdium absolvovalo 246 študentov. Na výber mali z deviatich odborov.
Košice 20. mája (TASR) - Slávnostnou promóciou v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach dnes
absolventi ukončili štúdium na Univerzite tretieho veku.
"Na výučbe sa podieľajú štyri univerzity, ktoré majú sídlo v Košiciach. Je to Technická univerzita v
Košiciach, ktorá je zároveň koordinátorom Univerzity tretieho veku, ďalej Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie a UPJŠ v
Košiciach," uviedol pre TASR prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin
Lumnitzer.
Dvojročné štúdium absolvovalo 246 študentov. Na výber mali z deviatich odborov. Záujem zo strany
seniorov je podľa prorektora veľký. "Sme šiestou najväčšou Univerzitou tretieho veku na Slovensku. V
súčasnosti rozširujeme ponuku učebných odborov, čo zrejme spôsobí aj zvýšený nárast záujmu. Teraz
sme zaradili do výučby nový študijný odbor, atraktívny hlavne pre pánov, a to letectvo. Budú si môcť
vyskúšať, ako sa lieta na simulátoroch," prezradil Lumnitzer.

Absolventi získali osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. "Je to skôr taký honor, že ten
absolvent absolvoval tú univerzitu, dozvedel sa niečo nové. Myslím si, že je to také zavŕšenie toho
celoživotného procesu vzdelávania, keď tí naši seniori vlastne nájdu nejaký spôsob aktívneho starnutia,"
povedal prorektor.
Osvedčenie si dnes prevzala i najstaršia absolventka štúdia, 84-ročná inžinierka ekonómie Helena
Považanová, ktorá, ako povedala, Univerzitu tretieho veku vnímala už dlhšie. "Funkcie, v ktorých som
pôsobila mi nedovoľovali študovať, preto som sa rozhodla až v 80-tke. Prvýkrát som absolvovala odbor
Životné prostredie a teraz Dejiny umenia. Chystáme sa pokračovať ďalej, keď sa otvorí odbor Cestovný
ruch, tak by sme chceli pokračovať v tom. V prípade, ak nie, tak pôjdeme na Veterinárnu medicínu,"
dodala Považanová.
Univerzita tretieho veku v Košiciach oslávi budúci rok 25. výročie svojho vzniku.
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24. VIDEO: Absolventi Univerzity tretieho veku slávnostne promovali
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 20/05/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]
Ilustračné foto Foto: TASR/AP
Košice 20. mája (TASR) - Slávnostnou promóciou v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach dnes
absolventi ukončili štúdium na Univerzite tretieho veku.
"Na výučbe sa podieľajú štyri univerzity, ktoré majú sídlo v Košiciach. Je to Technická univerzita v
Košiciach, ktorá je zároveň koordinátorom Univerzity tretieho veku, ďalej Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie a UPJŠ v
Košiciach," uviedol pre TASR prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach Ervin
Lumnitzer.
Dvojročné štúdium absolvovalo 246 študentov. Na výber mali z deviatich odborov. Záujem zo strany
seniorov je podľa prorektora veľký. "Sme šiestou najväčšou Univerzitou tretieho veku na Slovensku. V
súčasnosti rozširujeme ponuku učebných odborov, čo zrejme spôsobí aj zvýšený nárast záujmu. Teraz
sme zaradili do výučby nový študijný odbor, atraktívny hlavne pre pánov, a to letectvo. Budú si môcť
vyskúšať, ako sa lieta na simulátoroch," prezradil Lumnitzer.
Absolventi získali osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. "Je to skôr taký honor, že ten
absolvent absolvoval tú univerzitu, dozvedel sa niečo nové. Myslím si, že je to také zavŕšenie toho
celoživotného procesu vzdelávania, keď tí naši seniori vlastne nájdu nejaký spôsob aktívneho starnutia,"
povedal prorektor.
Osvedčenie si dnes prevzala i najstaršia absolventka štúdia, 84-ročná inžinierka ekonómie Helena
Považanová, ktorá, ako povedala, Univerzitu tretieho veku vnímala už dlhšie. "Funkcie, v ktorých som
pôsobila mi nedovoľovali študovať, preto som sa rozhodla až v 80-tke. Prvýkrát som absolvovala odbor
Životné prostredie a teraz Dejiny umenia. Chystáme sa pokračovať ďalej, keď sa otvorí odbor Cestovný
ruch, tak by sme chceli pokračovať v tom. V prípade, ak nie, tak pôjdeme na Veterinárnu medicínu,"
dodala Považanová.
Univerzita tretieho veku v Košiciach oslávi budúci rok 25. výročie svojho vzniku.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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25. Konferencia Economic Policy in a Dynamic Environment
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/05/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti
NOeG-SEA 2016
Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association
(NOeG-SEA 2016)
Slovenská ekonomická spoločnosť a Rakúska ekonomická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou

univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 27.-28. mája 2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity
v Bratislave spoločnú výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej
ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association
and the Austrian Economic Association).
Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí (Economic Policy in a Dynamic Environment).
Hlavnými prednášajúcimi konferencie sú prof. Martin Hellwig (Max Planck Institute for Research on
Collective Good and Bonn University) s prednáškou na tému Finančná stabilita a menová politika v čase
krízy a prof. Klaus F. Zimmermann (Harvard University and Global Labor Organization), ktorý bude
prednášať na tému Európska migračná kríza: Výzvy a príležitosti.
Na konferenciu je zaregistrovaných viac ako 200 účastníkov z približne 100 organizácií a viac ako 26
krajín. Renomovaní ekonómovia z Európy ale aj iných kontinentov prednesú svoje prednášky s cieľom
vymeniť si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospodárskej
praxi.
Popri konferencii NOEG-SEA 2016 sa uskutoční Bratislava Economic Fair 2016, v rámci ktorého sa
predstavia špičkové organizácie a pracoviská pôsobiace v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky zo
Slovenska, ale aj zahraničia.
Konferenciu finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia VÚB,
Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Viac informácií: http://slovakecon.sk/noegsea2016/index.html
Organizačný výbor konferencie NOeG-SEA 2016: doc. Martin Kahanec, prof. Mikuláš Luptáčik, prof.
Philipp Schmidt-Dengler.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to nezisková
organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických
vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých
ekonomických talentov. Predsedom SEA je prof. Július Horváth, podpredsedami sú doc. Martin Kahanec
a prof. Tatiana Kluvánková.
Rakúska ekonomická spoločnosť (NOeG) je nezisková spoločnosť s cieľom podporovať vedecký pokrok
v teoretických a aplikovaných ekonomických vedách. V oblasti aplikovaných ekonomických vedám je
hlavným cieľom NOeG podpora nezávislej a objektívnej analýzy ekonomickej výkonnosti rakúskej
ekonomiky. Predsedom NOeG je Dr. Peter Mooslechner, podpredsedami sú prof. Ingrid Kubin a prof.
Manfred Nermuth.
Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je historicky prvá
vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na
Slovensku. V akademickom roku 2015/2016 univerzita oslávila 75. výročie zloženia. Súčasným rektorom
univerzity je prof. Ferdinand Daňo.
Martin Hellwig je výkonný riaditeľ Max Planck Institute for Research on Collective Goods a profesor
ekonómie na University of Bonn, Nemecko. Pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách - Stanford
University, Princeton University, University of Bonn, University of Basel, Harvard University a University
of Mannheim. Vo výskume sa venuje otázkam všeobecnej ekonomickej teórie, najmä ekonómií
informácií, stimulov a rovnováhy, verejných statkov a daní, finančných trhov a finančných inštitúcií, a
základom makroekonómie a monetárnej teórie.
Klaus F. Zimmermann je profesorom ekonómie na University of Bonn. V súčasnosti pôsobí v Center for
European Studies na Harvard University a Katedre ekonómie na Princeton University. Je zakladajúcim
riaditeľom Institute for the Study of Labor (IZA), kde pôsobil od roku 1998 do roku 2016. V roku 2016
založil Centre for Population, Development and Labour Economics (POP) na UNU-MERIT Maastricht
University. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na otázky práce a populačnej ekonómie,
migrácie, industrial organization a ekonometrie. Je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina a
členom Academia Europaea, kde predsedá jej sekcii pre ekonómiu, business a manažment.
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26. Konferencia Economic Policy in a Dynamic Environment
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/05/2016; Školský servis; Jana Peliova]

Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí.
Bratislava 26. mája (SkolskyServis.sk) - Slovenská ekonomická spoločnosť a Rakúska ekonomická
spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 27.-28. mája
2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave spoločnú výročnú konferenciu Slovenskej
ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (Joint Annual Meeting of
the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association).
Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí (Economic Policy in a Dynamic Environment).
Hlavnými prednášajúcimi konferencie sú prof. Martin Hellwig (Max Planck Institute for Research on
Collective Good and Bonn University) s prednáškou na tému Finančná stabilita a menová politika v čase
krízy a prof. Klaus F. Zimmermann (Harvard University and Global Labor Organization), ktorý bude
prednášať na tému Európska migračná kríza: Výzvy a príležitosti.
Na konferenciu je zaregistrovaných viac ako 200 účastníkov z približne 100 organizácií a viac ako 26
krajín. Renomovaní ekonómovia z Európy ale aj iných kontinentov prednesú svoje prednášky s cieľom
vymeniť si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospodárskej
praxi.
Popri konferencii NOEG-SEA 2016 sa uskutoční Bratislava Economic Fair 2016, v rámci ktorého sa
predstavia špičkové organizácie a pracoviská pôsobiace v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky zo
Slovenska, ale aj zahraničia.
Konferenciu finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia VÚB,
Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Viac informácií: http://slovakecon.sk/noegsea2016/index.html
Organizačný výbor konferencie NOeG-SEA 2016: doc. Martin Kahanec, prof. Mikuláš Luptáčik, prof.
Philipp Schmidt-Dengler.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to nezisková
organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických
vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých
ekonomických talentov. Predsedom SEA je prof. Július Horváth, podpredsedami sú doc. Martin Kahanec
a prof. Tatiana Kluvánková.
Rakúska ekonomická spoločnosť (NOeG) je nezisková spoločnosť s cieľom podporovať vedecký pokrok
v teoretických a aplikovaných ekonomických vedách. V oblasti aplikovaných ekonomických vedám je
hlavným cieľom NOeG podpora nezávislej a objektívnej analýzy ekonomickej výkonnosti rakúskej
ekonomiky. Predsedom NOeG je Dr. Peter Mooslechner, podpredsedami sú prof. Ingrid Kubin a prof.
Manfred Nermuth.
Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je historicky prvá
vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na
Slovensku. V akademickom roku 2015/2016 univerzita oslávila 75. výročie zloženia. Súčasným rektorom
univerzity je prof. Ferdinand Daňo.
Martin Hellwig je výkonný riaditeľ Max Planck Institute for Research on Collective Goods a profesor
ekonómie na University of Bonn, Nemecko. Pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách - Stanford
University, Princeton University, University of Bonn, University of Basel, Harvard University a University
of Mannheim. Vo výskume sa venuje otázkam všeobecnej ekonomickej teórie, najmä ekonómií
informácií, stimulov a rovnováhy, verejných statkov a daní, finančných trhov a finančných inštitúcií, a
základom makroekonómie a monetárnej teórie.
Klaus F. Zimmermann je profesorom ekonómie na University of Bonn. V súčasnosti pôsobí v Center for
European Studies na Harvard University a Katedre ekonómie na Princeton University. Je zakladajúcim
riaditeľom Institute for the Study of Labor (IZA), kde pôsobil od roku 1998 do roku 2016. V roku 2016
založil Centre for Population, Development and Labour Economics (POP) na UNU-MERIT Maastricht
University. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na otázky práce a populačnej ekonómie,
migrácie, industrial organization a ekonometrie. Je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina a
členom Academia Europaea, kde predsedá jej sekcii pre ekonómiu, business a manažment.
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27. Česko je pre čínske firmy zaujímavejšie ako Slovensko, tvrdí odborník
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/05/2016; Ekonomika; TASR]
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny, uvádza profesor Baláž z Ekonomickej univerzity.
Ilustračná snímka. Foto: TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú
nové investičné príležitosti, ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR
profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok. Česká
mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac zhodnotia
ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej diverzifikovaná ako česká, a
preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá. "Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby
HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do vzdelávania, majú silný výskum.
Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski investori, je podstatne vyššia v
Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
"Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových
blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou. "Slovensko sa môže zapojiť
do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá sa končí na východnom
Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy a tým sa uzavrela táto
trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa
transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase,"
dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu. "Slovenské firmy by
mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných sieťach, v oblasti
špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel Baláž.
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28. Česko je pre čínske firmy zaujímavejšie ako SR, pre lepšie zhodnotenie kapitálu
[Téma: Ekonomická univerzita; hlavnespravy.sk; 26/05/2016; Z domova; TASR/HSP/Foto:TASR/APAndy Wong]
Bratislava 26. mája 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE
Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové investičné príležitosti,
ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR profesor Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ilustračné foto
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok.
Česká mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac
zhodnotia ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej diverzifikovaná ako
česká, a preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá. "Ak sa pozrieme na štruktúru
tvorby HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do vzdelávania, majú silný

výskum. Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski investori, je podstatne
vyššia v Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových.
Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou. "Slovensko sa môže zapojiť
do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá sa končí na východnom
Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy a tým sa uzavrela táto
trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa
transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase,"
dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu. "Slovenské firmy by
mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných sieťach, v oblasti
špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel Baláž.
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29. Česko je pre čínske firmy zaujímavejšie ako SR, pre lepšie zhodnotenie kapitálu
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 26/05/2016; openiazoch.zoznam.sk; TASR]
Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové investičné príležitosti,
ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu.
Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové investičné príležitosti,
ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR profesor Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok. Česká
mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac zhodnotia
ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej diverzifikovaná ako česká, a
preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá. "Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby
HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do vzdelávania, majú silný výskum.
Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski investori, je podstatne vyššia v
Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových
blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou. "Slovensko sa môže zapojiť
do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá sa končí na východnom
Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy a tým sa uzavrela táto
trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa
transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase,"
dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu. "Slovenské firmy by
mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných sieťach, v oblasti
špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel Baláž.
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30. Česko je pre čínske firmy zaujímavejšie ako Slovensko, tvrdí odborník
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 26/05/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]
Ilustračná snímka.
Bratislava 26. mája (TASR) - Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú
nové investičné príležitosti, ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR
profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok. Česká
mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac zhodnotia
ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej diverzifikovaná ako česká, a
preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá. "Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby
HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do vzdelávania, majú silný výskum.
Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski investori, je podstatne vyššia v
Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
"Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových
blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou. "Slovensko sa môže zapojiť
do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá sa končí na východnom
Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy a tým sa uzavrela táto
trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa
transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase,"
dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu. "Slovenské firmy by
mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných sieťach, v oblasti
špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel Baláž.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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31. V Bratislave sa začína dnes XVIII. ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 26/05/2016; Bratislava; TASR]
Už XVIII. ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku sa začne dnes večer v Dome kultúry (DK) Dúbravka
v Bratislave.
(Zdroj - www.asp.sk)
BRATISLAVA. Už XVIII. ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku sa začne dnes večer v Dome kultúry
(DK) Dúbravka v Bratislave. Organizujú ho občianske združenie Priatelia Mexika, tanečný súbor
Magisterial, Dom kultúry Dúbravka, Mexické veľvyslanectvo v SR so sídlom vo Viedni, Ekonomická
univerzita v Bratislave a ďalší spoluorganizátori. Koná sa pod záštitou honorárneho konzula Mexika v
SR Václava Miku.
Po slávnostnom otvorení výstavy s názvom Mexiko v modernom dizajne v Galérii Villa Rustica v DK
Dúbravka (o 17. h) sa od 18. h v kinosále začne pestrý program mexických tancov a hudby Čarovné
Mexiko.
"Tohtoročné Dni mexickej kultúry charakterizuje prepojenie tradičného folklóru so súčasnosťou,"
povedala pre TASR Danka Pašteková z občianskeho združenia Priatelia Mexika, zakladateľka a
umelecká vedúca súboru mexických tancov Magisterial, ktorý už 26 rokov interpretuje na Slovensku
tance z rôznych regiónov Mexika.

"Účinkovať bude súbor Magisterial, ktorý okrem tradičných tancov zo štátov Oaxaca či Jalisco a iných
uvedie aj novinku - moderný mexický tanec la quebradita, ktorý dnes bude mať premiéru nielen na
Slovensku, ale i v strednej Európe," vyzdvihla Pašteková.
Podľa jej ďalších slov hudobná zložka Magisterialu - El caminante predstaví piesne z rôznych štátov
Mexika. Novinkou v tomto roku bude blok revolučných piesní z čias mexickej revolúcie v rokoch 19101911. Predstaví sa v ňom hosť hudobnej skupiny El Caminante Marián Veselský (harmonika).
Ďalšou novinkou Mexického večera bude prednes aztéckej poézie v podaní Petra Rúfusa.
Zaujímavým hosťom podujatia bude tanečná skupina Latino flash Miguela Méndeza, ktorá na Slovensku
pôsobí od roku 1990. Jej členovia predstavia tance z Kuby, Panamy a iných krajín Latinskej Ameriky,
chýbať nebude karnevalová samba, tanec merengue a ďalšie.
Dni mexickej kultúry otvorí starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka Martin Zaťovič.
Výstava Mexiko v modernom dizajne bude pre verejnosť otvorená do 5. júna, vstup je voľný.
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32. Česko láka investorov viac ako Slovensko. Odpisuje nás euro
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 26/05/2016; Ekonomika; TASR]
09:30
BRATISLAVA - Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové
investičné príležitosti, ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal profesor Peter
Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Slovenská ekonomika púta menšiu pozornosť ako tá česká najmä pre investorov z Číny. Ilustračné foto
Zdroj - TASR – František Iván "V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z
rozdielu vo výmenných kurzoch. Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote
približne 4 biliónov USD. Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde
najneskôr budúci rok. Česká mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa
automaticky viac zhodnotia ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej
diverzifikovaná ako česká, a preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá.
"Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do
vzdelávania, majú silný výskum. Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski
investori, je podstatne vyššia v Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
Pokukujú po Eneli
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE.
Môže ísť aj o výstavbu nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia
po svete 30 jadrových blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou.
Pomôže širokorozchodná?
"Slovensko sa môže zapojiť do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice,
ktorá sa končí na východnom Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy
a tým sa uzavrela táto trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však
nestrácajú zo zreteľa transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko
napríklad po vodnej trase," dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší.
Podľa Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu.
"Slovenské firmy by mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných

sieťach, v oblasti špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel
Baláž.
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33. Pre čínske firmy je Česko zaujímavejšie ako SR, lepšie tam zhodnotia kapitál
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 26/05/2016; Ekonomika; TASR]
09:00
Čínska mena – Jüan
Zdroj - TASR
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry.
Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové investičné príležitosti,
ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR profesor Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny."
"K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok. Česká mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske
firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac zhodnotia ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská
ekonomika je menej diverzifikovaná ako česká, a preto je pre čínskych investorov momentálne menej
zaujímavá.
"Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do
vzdelávania, majú silný výskum. Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski
investori, je podstatne vyššia v Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
Prečo je atraktívnejšie Slovensko
Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových
blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou.
"Slovensko sa môže zapojiť do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice,
ktorá sa končí na východnom Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy
a tým sa uzavrela táto trajektória."
"No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa transferovú pozíciu
Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase," dodal Baláž.
Záporné slado s Čínou
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu.
"Slovenské firmy by mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných
sieťach, v oblasti špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel
Baláž.
Foto: Reuters
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34. V rámci Dní mexickej kultúry je výstava Mexiko v modernom dizajne
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/05/2016; Bratislava; TASR]

Výstavu s názvom Mexiko v modernom dizajne si záujemcovia môžu pozrieť vo výstavnej sieni Galéria
Villa Rustica v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave.
BRATISLAVA. Výstavu s názvom Mexiko v modernom dizajne si záujemcovia môžu pozrieť vo výstavnej
sieni Galéria Villa Rustica v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave.
Vernisáž sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia XVIII. ročníka Dní mexickej kultúry na Slovensku (26.5.)
a svoje práce tam vystavujú mladí mexickí dizajnéri. Návštevníci si môžu pozrieť napríklad odevy, obuv,
najmä tenisky, peňaženky, puzdra na mobily, ale aj látky, tričká či blúzky a iné exponáty s typickými
mexickými motívmi.
Výstavu pripravili mexické výtvarníčky Maribel Santos a Dalila León. Na vernisáži, ako i na tanečnom a
hudobnom programe Čarovné Mexiko, ktorý nasledoval, sa zúčastnila aj kultúrna atašé Veľvyslanectva
Mexika v SR so sídlom vo Viedni Rosa María Castro Valle, zástupcovia občianskeho združenia Priatelia
Mexika, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Domu kultúry
Dúbravka a ďalší hostia.
Výstava Mexiko v modernom dizajne potrvá do 5. júna, vstup je voľný. Zaujímavosťou je, že po skončení
výstavy si záujemcovia môžu zakúpiť exponáty, ktoré sa im páčia.
Dni mexickej kultúry na Slovensku sa konajú pod záštitou honorárneho konzula Mexika na Slovensku
Václava Miku.
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35. Česko je pre čínske firmy zaujímavejšie ako Slovensko, tvrdí odborník
[Téma: Ekonomická univerzita; infospravy.sk; 27/05/2016; Svet; TASR]
Čínske firmy sa zameriavajú na strednú a východnú Európu, kde hľadajú nové investičné príležitosti,
ktoré prinášajú vyššiu mieru zhodnotenia ich kapitálu. Povedal pre TASR profesor Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zdroj - TASR
"V Česku na to vidia väčší priestor ako na Slovensku. Môžu profitovať z rozdielu vo výmenných kurzoch.
Čínska ekonomika má v súčasnosti naakumulované aktíva v hodnote približne 4 biliónov USD.
Špecifikom Českej republiky je politika lacnej koruny. K jej ukončeniu dôjde najneskôr budúci rok. Česká
mena potom spevnie a investície, ktoré vlani čínske firmy lacno nakúpili, sa automaticky viac zhodnotia
ako v eurozóne," vysvetlil Baláž s tým, že slovenská ekonomika je menej diverzifikovaná ako česká, a
preto je pre čínskych investorov momentálne menej zaujímavá. "Ak sa pozrieme na štruktúru tvorby
HDP Česka, tak tam majú dizajnérske strediská, veľa investovali do vzdelávania, majú silný výskum.
Toto na Slovensku chýba. Miera pridanej hodnoty, ktorú hľadajú čínski investori, je podstatne vyššia v
Česku ako na Slovensku," dodal Baláž.
"Slovensko je však pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska energetiky a infraštruktúry. Nie je vylúčené, že
sa veľké štátne čínske energetické firmy budú uchádzať o podiel Enelu v SE. Môže ísť aj o výstavbu
nových elektrární, napríklad fotovoltických i jadrových. Čína v súčasnosti stavia po svete 30 jadrových
blokov," upozornil Baláž.
V roku 2015 sa Slovensko pripojilo k čínskej iniciatíve "Jedno pásmo, Jedna cesta", ktorá nadväzuje na
historickú stredovekú Hodvábnu cestu spájajúcu Ďaleký východ s Európou. "Slovensko sa môže zapojiť
do novodobej Hodvábnej cesty cez predĺženie širokorozchodnej železnice, ktorá sa končí na východnom
Slovensku pri Košiciach. Tam je priestor, aby sa to predĺžilo do Bratislavy a tým sa uzavrela táto
trajektória. No tento projekt má veľa problémov a otáznikov. Číňania však nestrácajú zo zreteľa
transferovú pozíciu Slovenska s napojením na Poľsko, Maďarsko i na Česko napríklad po vodnej trase,"
dodal Baláž.
Slovensko dlhodobo dosahuje v obchode s Čínou záporné saldo. Za prvé dva mesiace tohto roku vo
výške 728 miliónov eur. Čínsky dovoz na Slovensko bol po nemeckom a českom tretí najvyšší. Podľa
Baláža k zmene môže prispieť vyššia aktivita slovenských firiem na čínskom trhu. "Slovenské firmy by
mohli mať šancu sa presadiť vďaka know-how v čínskej energetike, v prepravných sieťach, v oblasti
špičkového sklárstva, aj v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel," uzavrel Baláž.
Zdroj - TASR
mc
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36. Nájde automobilka dosť pracovníkov?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/05/2016; 125/2016; s.: 2,3; správy Slovensko; Žaneta
Janečková]
Žaneta Janečková Trnava
Jaguar prichádza v situácii, keď je miera nezamestnanosti v nitrianskom regióne na významne nižšej
úrovni, ako bola nezamestnanosť počas príchodu Volkswagenu, PSA Peugeot Citroën a Kie Motors.
Otázkou preto je, či tu nájde dostatok vhodných zamestnancov, hovorí vedúci katedry verejnej správy a
regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave Štefan Rehák.
Čo zásadné zmenili príchody automobiliek PSA Peugeot Citroën a Kia Motors v okolitom regióne?
Slováci vnímajú najmä nárast ponuky slušne zaplatených, stabilných pracovných miest. Je to
pochopiteľné, pretože ešte stále máme problém s dostupnosťou pracovných miest. Navyše, ľudia s
vyššími príjmami viac míňajú. To pohne maloobchod a služby. Rastie ďalšia zamestnanosť, ako aj
pestrosť ponuky služieb, najmä tých, ktoré sú naviazané na vyššie príjmy. Mestá sa tak menia. Tento
mechanizmus, samozrejme, funguje aj opačne. Ak výrobca prepúšťa, úpadok môže byť pomerne rýchly
a výrazný. Ďalším benefitom pre ľudí je rast ceny ich nehnuteľností. Existuje však množstvo ďalších
pozitívnych ekonomických vplyvov, ktoré ľudia priamo nevidia. Naše firmy sa naučili množstvo vecí od
organizácie výroby, logistiky, práce s ľudskými zdrojmi, po manažment kvality či inovácie. To všetko má
ekonomický prínos a odzrkadlí sa na vyšších mzdách a zamestnanosti.
Dá sa očakávať podobný priebeh aj v prípade Jaguaru a Nitry alebo sú tu nejaké špecifiká?
Hlavné špecifikum je v tom, že investor prichádza v situácii, keď je miera nezamestnanosti v nitrianskom
regióne na významne nižšej úrovni, ako bola nezamestnanosť počas príchodu VW, PSA a Kie. Hlavná
časť debaty tak bude o tom, či firma nájde v regióne dostatok vhodných ľudí s kompetenciami.
Samozrejmým bude vysoký tlak na stredné školy a učňovky, aby sa orientovali na výchovu ľudí pre
automobilovú výrobu. V porovnaní s Kiou má Jaguar výhodu v tom, že prichádza do regiónu s veľmi
dobrou dopravnou dostupnosťou a v okolí už existuje množstvo dodávateľov.
Ukázali sa v predchádzajúcich prípadoch obavy z nejakých negatívnych dosahov ako neopodstatnené?
Pokiaľ viem, na Slovensku neexistujú štúdie, ktoré by sa tým analyticky zaoberali. Za priame negatívne
vplyvy môžeme považovať najmä environmentálne záťaže a negatíva plynúce zo zvýšenej dopravy.
Miestne firmy môžu čeliť konkurencii na trhu práce, automobilky im môžu prevziať zamestnancov.
Navyše, ich prítomnosť môže vyústiť do rastu mzdových nákladov v regióne a menšie firmy to nemusia
prežiť. Robili sme štúdiu o mzdách v odvetví automobilová výroba v oblastiach, kde sídlia finálni
výrobcovia (BA, TT, ZA). Ukázalo sa, že mzdy sú tu vyššie takmer o 20 percent, ako je regionálny
priemer. To, čo sa javí pre ľudí ako pozitívum, môžu lokálne firmy vnímať ako ohrozenie ich
konkurencieschopnosti. Nemyslím si však, že tento scenár nastane. Skôr dôjde k nárastu pracovnej
migrácie zo susedných regió nov.
Ako profituje z príchodu automobilky mesto a okolité obce?
Daňové príjmy obcí a miest v okolí automobilky sa priamo významne nemenia, pretože systém
rozdelenia podielových dani nie je naviazaný na výšku výberu daní, ale viaže sa na počet obyvateľov.
Inak povedané, nezáleží, či v meste pracujú všetci alebo nikto, mesto dostane rovnaký objem financií.
Samozrejme, samosprávy môžu mať prínos zo spolupráce s veľkými firmami, pretože zvyknú
podporovať aktivity, ktoré organizujú, alebo zariadenia, ktoré prevádzkujú, prípadne sú sponzorom
športových a kultúrnych klubov. Tento efekt sa väčšinou týka len miest a obcí, ktoré s výrobcom priamo
susedia.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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37. Pomôžeme Ficovi?
[Téma: Ekonomická univerzita; tyzden.sk; 29/05/2016; Časopis; Filip Olšovský ,Lukáš Krivošík ,Michal
Magušin]
V politickej rovine sa o tej dileme uvažovalo už pred voľbami. To mal v prieskumoch ešte Smer okolo
štyridsať percent a najpravdepodobnejšou možnosťou povolebného usporiadania bola jeho koalícia s

ďalšou stranou. Diskutovalo sa o tom, či dozrel čas na pravo-ľavú koalíciu.
hovorilo sa o tom, či je to už prijateľná alternatíva a či akejkoľvek spolupráci so Smerom nestoja v ceste
jeho kauzy, ako aj systematická normalizácia slovenskej spoločnosti. Po voľbách táto diskusia ožila ešte
intenzívnejšie. Skladanie vlády sa stalo prelamovaním zažitých tabu. Výsledkom bola široká koalícia
naprieč niekdajšími deliacimi čiarami. Hovorilo sa o zradcoch a kolaborantoch, ktorí popreli svoje
hodnoty.
V tom istom čase však ožívala aj ďalšia, v niečom omnoho zaujímavejšia diskusia. Tú podnietila najmä
tragická smrť riaditeľa Inštitútu finančnej politiky Martina Filka. Pre niektorých bol Filko klasickým
symbolom oportunizmu – mladý absolvent zahraničnej univerzity, ktorý svojím odborným kreditom
legitimizuje Ficovo vládnutie. Pre mnohých bol však, naopak, vzorom odborníka, ktorý sa nebál veci
meniť pomalými krokmi zvnútra systému.
"Oproti alternatívnym kariéram mi možnosť pracovať v štátnej službe umožňuje urobiť pre našu krajinu
najviac dobrého," vysvetľoval nám Filko svoje pohnútky v rozhovore začiatkom tohto roka. Práve jeho
príbeh sa pre mnohých stal vzorom akejsi záškodníckej vojny proti systému. Než čakať ďalšie štyri roky
na lepšiu vládu, radšej začať s malými zmenami už teraz. Navzdory tomu, že tým takíto odborníci zlepšia
imidž vlády. Tej vlády, ktorej symbolom vôle riešiť vecné problémy je celkom vágne Programové
vyhlásenie.
.za lepšie školstvo
"Tak ja som si naivne myslel, že po nociach pracujem na tom, aby vaše deti a vnúčatá chodili do lepších
škôl. A v skutočnosti legitimizujem Erika Tomáša," napísal Vladimír Burjan v reakcii na kritický článok
Martina Mojžiša, ktorý vyšiel na webovej stránke týždňa. Práve Burjan, odborník na školstvo a vydavateľ
časopisu Dobrá škola, sa stal nedávno jedným z poradcov nového ministra školstva Petra Plavčana.
Martin Mojžiš toto rozhodnutie v článku označil za smutnú chybu a poskytnutie svojho dobrého mena
ako štítu nehodným ľuďom. Opäť sa rozhorela diskusia o tom, ktorá z taktík boja za "lepšie Slovensko"
je účinnejšia. Vďaka volebnému výsledku a vyhliadke ďalších štyroch rokov Smeru, ale aj vďaka silnému
odkazu Martina Filka bola tentoraz verejná mienka viac vychýlená smerom k rozhodnutiu Vladimíra
Burjana.
"Martin Mojžiš mi zavolal a trochu sme o tom diskutovali. Potom som mu ešte napísal do SMS-ky, že si
možno naivne myslím, že by som mohol byť akýmsi Martinom Filkom slovenského školstva," vysvetľuje
svoju motiváciu Burjan. Dlhé roky bojoval za zmenu školstva z pozadia a s kolegami vypracúvali rôzne
materiály a koncepcie, ktoré boli verejne k dispozícii, a to aj pre rôzne politické strany. Ako však dnes
priznáva, išlo o málo účinný spôsob, ktorý by len veľmi pomaly prinášal výsledky. Po týchto voľbách
získal dojem, že by sa toho dalo zmeniť viac. "Načo zostávať partizánom, keď je možné bojovať
otvorenejšie?" pýta sa rečnícky Burjan. Pri otázke, či spolupráca s takouto vládou nie je znakom
rezignácie na predchádzajúci postup, odpovedá: je to práve naopak. Má pocit, že rezignovaný bol v
istom zmysle doteraz a že prijatie zodpovednosti je znakom aktivizácie.
Burjan svoju pozíciu chápe ako čisto expertnú a odmieta riešiť akýkoľvek jej politický rozmer. S
ministrom školstva bude spolupracovať najmä prostredníctvom jeho pravej ruky – interného poradcu
Petra Mederlyho. Práve fakt, že oslovenie na spoluprácu prišlo zo strany jedného z hlavných autorov
Programového vyhlásenia vlády v oblasti školstva (ktoré Burjan otvorene kritizoval), je preňho ďalším
potvrdením vôle po zmene na tomto ministerstve. Školstvo, ako vraví Burjan, sa týka všetkých, nielen
voličov Smeru či SNS, preto nevidí dôvod pre ustavičné prepájanie tohto postu s politikou. "Nebol som
oslovený, aby som niekomu vylepšoval imidž, ale aby sme spolu s ďalšími poradcami pomáhali riešiť
problémy v školstve," tvrdí pragmaticky. S rizikom, že údajná legitimizácia iných môže byť vedľajším
dôsledkom jeho odbornej práce, vraj dokáže žiť.
Vladimír Burjan tiež priznal, že by bol rád spolupracoval napríklad aj s Eugenom Jurzycom za vlády Ivety
Radičovej. Prijať však možno len ponuku, ktorá príde. A prečo ju neodmietol, keď prišla od Petra
Plavčana? Voľby sa skončili, je dobojované a podľa neho teraz treba štyri roky pracovať, a nie bojovať.
Medzi rečou spomína aj ďalší, prozaickejší dôvod: "Mám päťdesiatpäť rokov a neviem, kedy mi začnú
ubúdať sily. Keby som bol mladší, možno by som si povedal, že ešte štyri roky počkám. Ale ja už možno
nemám toľko času čakať," priznáva a na záver dodáva: "A ani naše školstvo by ďalšie štyri roky
ničnerobenia už nemuselo zvládnuť."
.morálka či taktika?
Keď sa na aprílovom festivale Bratislavské Hanusove dni stretli v debate o školstve Vladimír Crmoman a
Stanislav Boledovič, argumentačne to iskrilo. Tvár učiteľských štrajkov a hovorca iniciatívy A dosť! sa
výrazne odlišovali v názore na taktiku. Učitelia znechutení nesplnenými sľubmi chcú vyvíjať silný tlak,

kým kompetentní nesplnia ich požiadavky. Tí druhí, uvedomujúc si zložitosť situácie, chcú vyjednávať,
hľadať kompromisy a zlepšovať veci postupnými krokmi. Bola to ostrá diskusia, ale nikto z rečníkov
zrejme nepovažoval konanie svojho oponenta za morálne zlyhanie. Akoby sa dvaja lovci rovnako
odhodlaní skoliť mamuta dohadovali, či je lepšie pustiť sa doňho priamym útokom, alebo vykopať jamu a
urobiť pascu. Keď sa však rozprávate s expertmi, ktorí sa rozhodli radiť kontroverznej vláde, posťažujú
sa na to, že oni sa stretávajú najmä s kritikou svojho charakteru. Čo ste to za ľudí, keď sa priamo či
nepriamo spájate s tak nemorálnymi politikmi? Máte zlé zásady!
Zdá sa, že práve názor na mieru zla či dobra danej vlády je kľúčový faktor pri uvažovaní o spolupráci.
"Je to otázka morálky aj taktiky. Príkladom je stretnutie Richarda Sulíka s pánom Kotlebom. To má jasný
morálny aspekt: Sme ochotní spájať svoje sily s ľuďmi, ktorí si vedia predstaviť páchanie obrovského
zla? Ale vo verejnom priestore s rôznymi aktérmi, ktorí nie sú čierno-bieli, je to skôr otázka taktiky. Ako
nájdem v tom politickom a spoločenskom priestore a strane spojencov, s ktorými sa viem do istej miery
stotožniť. A ako obídem tých hodnotovo odlišných ľudí, s ktorými by bolo amorálne sa spájať," myslí si
Stanislav Boledovič.
Názorový prúd, s ktorým sa v zásade stotožnili niektorí politici, odborníci aj časť médií, zhŕňa Boledovič
vo vete: "Táto vláda nie je určite spolok anjelov a nesie si so sebou mnohé morálne otázniky. No tie
mala aj vláda Mikuláša Dzurindu s jej vláčikmi a gorilami. Dnes však vláda musí riešiť krízovú situáciu v
niektorých oblastiach a my by sme ju nemali ignorovať." Boledovič nespochybňuje, že Dzurindove vlády
v mnohom krajinu zlepšili. Ale keď upriamime pozornosť na personálne obsadenie jeho vlád, ako aj na
kauzy, ktoré sa objavili, situácia je porovnateľná s dneškom. "Aj vtedy mohli expertom, ktorí s vládou
spolupracovali, povedať: Pozrite, na akých zlých základoch je založená." A teda, aj keď súčasná Ficova
vláda vyvoláva kontroverzie, verejnosť možno o štyri roky skonštatuje, že sa udiali najväčšie a
najpozitívnejšie zmeny v histórii krajiny napríklad v školstve a zdravotníctve. Boledovič si stojí za
názorom, že viera experta, ktorý vstupoval do služieb ministra niektorej z Dzurindových vlád, v zásadnú
zmenu k lepšiemu môže byť porovnateľná s nádejou odborníka, ktorý sa rozhodol pomáhať v rezorte
školstva či zdravotníctva.
Stanislav Boledovič ako zakladateľ vzdelávacieho projektu Teach for Slovakia má ešte jeden silný
argument, ktorým sa zastáva rozhodnutia Vladimíra Burjana radiť ministrovi školstva. "Pustiť sa strmhlav
do zlepšovania školstva s menším prihliadaním na politické implikácie má svoj zmysel, pretože to, ako
vzdelávame budúcu generáciu ľudí, bude určovať budúcu generáciu politikov."
.štátny úradník-profesionál
Zosnulý ekonóm Martin Filko spropagoval myšlienku, že mladý vzdelaný a šikovný človek, ktorý chce
zlepšovať svoju krajinu, môže uvažovať aj nad dráhou profesionálneho štátneho úradníka. Jeho blízky
spolupracovník Štefan Kišš túto vlajku nesie ďalej. "Keď som sa v roku 2005 rozhodoval, akým smerom
sa kariérne vydám, štátna správa nebola nutne prvou voľbou, nad ktorou som uvažoval," hovorí 33-ročný
ekonóm. "No chcel som zaujímavú analytickú robotu. A tak ma Ľudo Ódor prijal do Inštitútu finančnej
politiky. To, že robíme pre krajinu, je extra benefitom tejto práce."
Kišš pôsobí ako poradca šéfa Inštitútu finančnej politiky (IFP) na ministerstve financií, ktorý viedol práve
Filko. Obaja spolu študovali na Ekonomickej univerzite v Bratislave i na Univerzite v Rotterdame. Kišš
a Filko boli tiež spolu s Ľudovítom Ódorom spoluautormi štúdie Najlepší z možných svetov: Hodnota za
peniaze v slovenskej verejnej politike. Dokument núka návod, ako jasnejšie merať zmysel štátnych
zásahov, vrátane výdavkov a ich výsledkov. Ak sa princípy tejto štúdie uvedú do praxe (čo vláda i
minister financií deklarovali, že chcú), v ústredných orgánoch štátnej správy sa vytvoria desiatky nových
analytických pracovných miest pre mladých bystrých Slovákov s dobrými školami. A tým pádom by
vznikol priestor aj pre desiatky osobných dilem, či robiť pre štát, hoci aj pod vedením Smeru.
Aj Štefan Kišš ako úradník zažil striedanie vlád. V roku 2005, keď nastúpil na Inštitút finančnej politiky,
vládol stále druhý kabinet Mikuláša Dzurindu. A financiám šéfoval Ivan Mikloš. O rok neskôr prišli voľby,
ktoré vyniesli k moci prvú vládu Roberta Fica. Ministrom financií sa stal Ján Počiatek a Peter Kažimír
jeho štátnym tajomníkom. "Do veľkej miery bola vtedy na ministerstve financií zabezpečená personálna
kontinuita," bilancuje spätne Kišš. "K veľkým výmenám ľudí nedošlo a profesionálna administratíva zostala v rezorte zachovaná."
Kišš hovorí, že sa aj s kolegami považujú za profesionálnych štátnych úradníkov. Zmena politického
vedenia rezortu patrí podľa neho k demokracii podobne ako zmena šéfa v súkromnej firme: "Isteže ma
zaujímalo, aký bude nový minister, aké bude mať priority a ako bude stotožnený s našimi prioritami,
ktorými sú dobré vládnutie a zameranie na verejný blahobyt." Kišš tvrdí, že vnútorné dilemy počas
svojho pôsobenia v IFP neriešil. Samozrejme, sleduje správy a vníma aj kauzy, či politické kontroverzie.
"Otázna je alternatíva. Má ňou byť, že nikto pre štát robiť nepôjde?"
Kišš spomína príklady vyspelých krajín ako Veľká Británia či Holandsko, kde sa profesionalita štátnej

správy dlhodobo pestuje, aj keď ministri prichádzajú a odchádzajú, čo výkonnosti týchto štátov veľmi
pomáha: "Aj sedliacky rozum našepkáva, že nie je pre krajinu úplne ideálne, ak nový minister vždy
všetkých vyhodí a obsadí všetky miesta novými ľuďmi."
Štefan Kišš tvrdí, že nie je namieste ani populárna paralela s normalizáciou, keď ľudia vstupovali do
komunistickej strany, aby ju akože zmenili znútra. A nie iba preto, že na rozdiel od normalizácie naše
vlády vznikajú zo slobodnej volebnej súťaže: "My úradníci nie sme politikmi ani straníkmi. Nevstúpili sme
do strany Smer, preto túto analógiu neberiem. Vstúpili sme ako profesionáli do štátnej správy s cieľom
poskytnúť politikom vyargumentované a odborné odporúčania ako postupovať."
Lenže, čo ak sa dostane do konfliktu politické zadanie s tým, ako veci vníma analytik? "Vnútorná
komunikácia je obojsmerná. Je pravda, že IFP pracuje pre ministra, ktorý zadáva úlohy," vysvetľuje Kišš.
"No zároveň máme priestor aj na naše vlastné iniciatívy, ktoré predkladáme ministrovi ako návrhy."
Nakoniec, z odborných kruhov vzišla aj iniciatíva Hodnota za peniaze, ku ktorej sa minister financií i
vláda prihlásili, a prvé konkrétne plody by iniciatíva mala priniesť už v lete.
Ak by aj z politického prostredia vzišiel vyslovene zlý návrh, Štefan Kišš tvrdí, že existuje priestor pre
argumentáciu. "Aj zlý nápad sa dá formovať tak, aby bol menej zlý a stále spĺňal, čo od neho politik
očakáva."
.oprávnenosť nádeje
Je to práve nádej na reálnu zmenu vecí, čo motivuje ľudí typu Vladimíra Burjana spolupracovať s treťou
Ficovou vládou. Hovoria o reformnom potenciáli a nahromadenej energii, ktorá nejakým smerom veci
určite pohne. Fakticky však vysvedčenie novej vlády z práce pre školstvo vyzerá nelichotivo: vágne
Programové vyhlásenie vlády, minister, ktorého predtým nikto nepoznal, len šesťpercentné zvýšenie
platov namiesto požadovaných 25, respektíve 10 percent.
Priaznivcov nádeje to však neodradilo. Tvrdia, že azda prvýkrát v histórii je koncepcia slovenského
školstva (a možno aj zdravotníctva) naozaj v rukách odborníkov. Vôľa robiť zásadné zmeny totiž nie je
primárne naštartovaná politikmi, ale tlakom verejnosti a stavovských organizácií. Minister školstva Peter
Plavčan síce bol nominovaný politickou stranou, ale dostal voľné ruky vybrať si odborný tím. Podobne
Tomáš Drucker v rezorte zdravotníctva. Navyše z osobnej interakcie s Plavčanom majú experti zatiaľ
dobrý pocit. Nie je arogantný, dá si poradiť. Nádej teda spočíva vo voľnosti. Ak štatistiky hovoria, že
Slovensko má štvrté najhoršie zdravotníctvo v Európskej únii a ak učitelia zarábajú menej, ako dostávajú
mnohí odkázaní na sociálnych dávkach, len samovražedný politik by to ignoroval.
Voľnosť navrhovať veľké reformy však nemusí stačiť. Na konci dňa sa všetky zásadné návrhy ocitnú na
rokovaní vlády, kde sa pre ne musí nájsť reálna podpora. Súhlas Roberta Fica, Petra Kažimíra, Roberta
Kaliňáka... Existuje šanca, že aj na tejto úrovni sa schvália skutočné, niekedy možno aj menej populárne
reformy? Že sa niektoré dôležité časti návrhov nevypustia? Práve toto môže byť bod zlomu u expertov,
ktorí sa nateraz oddali nádeji. Či sa v týchto situáciách jasne ozvú, odídu a uznajú, že s touto politickou
garnitúrou to nešlo, alebo zostanú ticho s vnútorným ospravedlnením, že aspoň niečo sa posunulo. Ako
to, koniec koncov, robili mnohí experti za posledné roky. Za tie roky, počas ktorých sa naše školstvo a
zdravotníctvo dostali do marazmu.
.ten, ktorý to nevzal
Poslanec Zsolt Simon bol po voľbách v podobnej situácii ako experti, ktorí sa rozhodujú, či venujú svoje
sily a skúsenosti vláde, ktorou nie sú nadšení, v záujme praktickej pomoci krajine. Ak by sa nestal
ministrom, tak určite aspoň šéfom výboru pre pôdohospodárstvo. Odmietol. "Pomôcť tejto krajine sa dá
aj tak, že nie som vo vláde. Pod rúškom toho, že spoluprácou s touto vládou urobíme krôčik dopredu,
stratí naša krajina desaťkrát viac krokov na iných hodnotách."
Simon nevidí logiku v nádeji, že táto vláda je oproti tej predchádzajúcej otvorenejšia dôležitým zmenám.
Nakoniec, aj Programové vyhlásenie štvorkoalície hovorí o vláde kontinuity. "Možno by som v oblasti,
ktorej sa venujem, vedel kúsoček viac pomôcť. Ale nepriamo by som legitimizoval pokračujúce
vytváranie škody v oblasti korupcie, klientelizmu," opakuje.
Iste, poslanec Simon bol pri rozhodovaní o tom, či sa stane súčasťou novej koalície, viazaný aj
predvolebným sľubom voličom. A takýto priamy záväzok experti spolupracujúci s vládou nemajú. Jeho
pohľad z politickej perspektívy však upozorňuje, že aj keď si to experti nemusia pripúšťať, spoluprácou s
členmi vlády sa stávajú súčasťou politických hier. "Keď niekto chce pomôcť, nemusí pre ministra robiť.
Verejne vystúpi so svojou predstavou, a keď napríklad minister Plavčan povie, že tento odborný názor –
hoci aj z opozície – je dobrý, môže si ho osvojiť," navrhuje Simon. Príkladom je jeho návrh, aby
stredoškoláci chodili na návštevy koncentračného tábora. "Minister povedal, že sa s tým vie stotožniť a
od najbližšieho školského roka to aj zavedie."

Takmer každé rozhodnutie sa dá vnútorne racionalizovať. V prípade spolupráce so súčasnou vládou sa
argumentov ponúka hneď niekoľko. Či už ide o vylučovanie politického rozmeru úradníckej práce, strach
z ďalšej štvorročnej stagnácie, či dokonca z oveľa horšej vlády, ktorá by mohla prísť po neúspechu tej
aktuálnej. Na všetky dôvody sa dá nájsť protiargument hovoriaci o nedostatku trpezlivosti či vedomej
legitimizácii vlády, ktorá šikovných úradníkov iba využíva. Pokiaľ však nebude existovať naozajstná
politická alternatíva, ktorá by takýchto expertov dokázala pritiahnuť, argumenty protistrany budú čoraz
slabšie. Nestačí len vidina akejsi novej politickej strany, ktorá o štyri roky všetko zachráni. Viaceré
rezorty potrebujú okamžité zásahy a úzka skupina slovenských expertov začína strácať trpezlivosť.
Pôjdu do toho aj s čudnou vládou – s vidinou, že pomôžu dobrej veci.
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38. Brigádnici električky povedú už v lete
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/05/2016; Bratislava; Zuzana Matkovská]
Vysokoškoláčky zatiaľ električky nepovedú. Aj keď sa prihlásili, na brigádnicky kurz nakoniec nešli.
(Zdroj - SME - GABRIEL KUCHTA)
BRATISLAVA. Kým pre väčšinu ľudí ostáva šoférovanie električky iba detským snom, prvá pätica
študentov by mala do bratislavských ulíc vyraziť už v júli. Netradičná brigáda pre dopravný podnik síce
oslovila desiatky mladých ľudí, no do zácviku sa ich dostalo len niekoľko.
Hodinovú mzdu majú brigádnici rovnakú ako vodič na plný úväzok, jeho priemerný mesačný plat je okolo
1100 eur. Ak študent prejde kurzom a skúškami, s brigádou môže začať už toto leto. Rozsah práce si
určuje sám. Služby sú totiž variabilné, a preto sa dá brigáda zladiť aj so školskými povinnosťami.
Mesiace výcviku
"Keďže sú s tým spojené aj náklady, študent sa zmluvou zaviaže k odpracovaniu určitého objemu
práce," povedala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová. Dosiaľ na ponuku
zareagovalo 82 študentov. Aj keď medzi nimi boli aj štyri vysokoškoláčky, na májový kurz nenastúpili.
V súčasnosti majú v podniku 49 vodičiek električiek, 14 žien sedáva za volantmi autobusov a jedna riadi
trolejbus.
Keď kandidáti prejdú psychotestami a lekárskou prehliadkou, nasleduje autoškola. "Musia urobiť test
skupiny B a preukázať znalosť vyhlášky. Nasleduje jazda električkou po vozovni," opisuje postup
inštruktor Peter Pankrác.
Potom idú menej náročné trasy, napríklad do Rače. A až na konci je centrum hlavného mesta.
Pri šoférovaní sa najprv treba naučiť sledovať trať, potom sledovať návestia na vedení a až tretím
krokom je ovládanie samotnej električky.
"Je to akýsi kompilát. Akoby som jazdil s autom a staral sa o to, aby som mal pred sebou čistú cestu a
ešte si okrem umývania čelného skla umýval aj strechu," vysvetľuje inštruktor.
Rozhodujete o situácii
Zvyknúť si treba najmä na to, že električka má od 16 do 23 ton a uvedomiť si, ako s touto hmotnosťou
narábať. "Musíte rátať s dlhšou brzdnou dráhou a iným rozbiehaním vozidla," hovorí inštruktor. Ak sa
študentovi darí, nasledujú záverečné skúšky pod dohľadom ministerstva dopravy a dráhového úradu.
Úspešný absolvent kurzu môže už na druhý deň jazdiť s označením vodiča v zácviku. Pod dohľadom
služobne staršieho vodiča si odjazdí všetky linky a zvyká si na jazdu so zaťaženou električkou.
Ak dohliadajúci vodič po sto hodinách jazdy naostro súhlasí, môže nováčik začať jazdiť sám.
Inštruktor Pankrác odmieta predstavu, že riadiť električku je jednoduché, "lebo koľaj nepustí". Práve to je
podľa neho nevýhodou, keďže sa nemožno vyhnúť prekážke na trati.
"Treba mať dobrú predvídavosť a rozmýšľať aj za ostatných vodičov. Keďže ste vyššie a máte dobrý
rozhľad, práve vy rozhodujete o situácii," hovorí Pankrác.

Človek preto osobnostne nesmie mať potrebu "robiť zo seba frajera" a dávať pozor aj tam, kde má
električka prednosť v jazde. Samozrejmosťou je dobrý zrak a zdravie, čistá myseľ a schopnosť byť
odolný proti okolitému dianiu.
Rozhodne sa zíde aj schopnosť vstávať a chodievať spať o druhej ráno.
Vodiči starnú
V súčasnosti je vekový priemer vodičov podniku 47,5 roka a nedarí sa ho znižovať. "Na trhu práce je
dlhodobo nedostatok vodičov verejnej dopravy," povedala Volfová. Podľa nej nepomáha ani súčasný
školský a právny systém.
"Vypadla základná vojenská služba, počas ktorej si mladí najčastejšie robili vodičský preukaz na
nákladné autá. Zanikli aj učilištia pôsobiace pri dopravných spoločnostiach ČSAD a SAD," vysvetlila s
tým, že aktuálne neexistuje študijný odbor, ktorý by bol náhradou.
Navyše, posunul sa vek na získanie vodičského oprávnenia na električky z 18 na 21 rokov a na
autobusy a trolejbusy až na 24 rokov.
V marci preto dopravca spustil kampaň, ktorej cieľom je prilákať do vodičských kabín študentov.
Oslovil viacero vysokých škôl, napríklad Slovenskú technickú univerzitu, Ekonomickú univerzitu či
Univerzitu Komenského, študentské agentúry sprostredkujúce brigády a rozvešal aj letáky vo všetkých
svojich vozidlách a na zastávkach.
"Snažíme sa ponúknuť túto možnosť mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú svoje pracovné zaradenie alebo
tým, ktorí ešte svoju pracovnú dráhu nezačali," hovorí generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava
Milan Urban.
Ak študenta práca osloví, môže v podniku ostať aj natrvalo, prípadne sa neskôr rekvalifikovať na
náročnejšie druhy dopravy, ako sú autobusová či trolejbusová.
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39. Do zdravotnej katastrofy vnášame racio
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 28/05/2016; 124/2016; s.: 4; Rozhovor; Lucia Krbatová]
Zdravotný analytik: Zodpovední síce majú informácie, ale nevedia ich interpretovať
Ako pacient mal skúsenosť s fungovaním našich nemocníc. Aj to prispelo k jeho rozhodnutiu zostať na
Slovensku napriek dobre rozbehnutej kariére v zahraničí. Analytik MARTIN SMATANA z Inštitútu
zdravotnej politiky hovorí, že bez presných údajov a ich správnej interpretácie sa nedočkáme
kvalitnejšieho zdravotníctva. V sedemnástich rokoch ste začali študovať na Univerzite v Oxforde. O
štúdiu na Slovensku ste ani neuvažovali?
"Podal som si prihlášku aj na niekoľko fakúlt Ekonomickej univerzity, ale keď som už mal ponuku z
Oxfordu, nemal som dôvod zostávať doma. Ale každú sobotu som chodil na prípravné stretnutia na
Ekonomickú univerzitu – tunajšie stretnutia prebiehali v aule, kde bolo 250 študentov a nejaký profesor
nám deväť hodín diktoval svoje poznámky. To je spôsob, akým sa učilo za Márie Terézie a je to aj
dôvod, prečo som sa snažil dostať do Británie. Tam to funguje úplne inak. Na seminároch sme boli traja
študenti, náš profesor a debatovali sme o problematike."
Už na strednej vás lákalo analyzovať čísla?
"Vôbec nie, nepokladám sa za dobrého, ale za priemerného analytika."
Máte za sebou viaceré projekty pre zahraničné inštitúcie, napríklad pre Svetovú zdravotnícku
organizáciu WHO či pre anglický Národný inštitút zdravotnej starostlivosti. Aj tak sa považujete za
priemerného?
"Áno, lebo poznám tých fakt dobrých analytikov. Sedíte s nimi na prvom stretnutí a vidíte, že sú lepší,
rýchlejší, efektívnejší, hneď riešia pointu. Ja mám skôr schopnosť interpretovať informácie z rozličných
kontextov."
Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko?

"Počas štúdia sme ani nevideli denné svetlo, fungovali sme tam nonstop 90 hodín týždenne. Niekto
hovorí, aké je Anglicko krásne, no ja som z neho nič nevidel. Nemal som tam ani nejaké hlbšie
medziľudské väzby. Úplným koncom boli pre mňa olympijské hry pred štyrmi rokmi. V Londýne bolo
vtedy najsuchšie leto za posledných 50 rokov, v jednom kuse všetko prestavovali, každý deň v metre
hlásili nejakú bombu alebo že niekoho zabili. Pre tie prestavby som rok dochádzal do práce hodinu a
štyridsať minút."
Domov vás teda vyhnala olympiáda?
"Bola to kombinácia viacerých faktorov. Nejaký čas som bol ešte v Prahe, kde sme riešili, kam sa stratili
peniaze v prípade nemocníc Davida Ratha. Ten spáchal trestné činy, spreneveril peniaze, ale zostali za
ním funkčné nemocnice, ktoré sú z hľadiska operatívnych nákladov aj udržateľné. Na Vianoce som išiel
domov do Púchova a 27. decembra sa nám doma pokazil televízor, tak som išiel kúpiť nový. Stál som na
križovatke na červenú. Dáme za mnou v géčkovom mercedese spadol pod volant mobil. Zohla sa poň a
zozadu do mňa nabúrala."
Ako ste sa dostali k práci v Inštitúte zdravotnej politiky?
"Jednej dobrej známej, vtedajšej konateľke Trendu, som sa posťažoval, že neviem, kde sa tu vlastne
zamestnám. Povedala mi, aby som poslal životopis a asi do týždňa mi zavolali z ministerstva, že ma
vybrali do druhého kola pohovoru. Zo zvedavosti som povedal, že prídem. Vtedy som ani nevedel, kde
to je."
Nevedeli ste ani o existencii inštitútu?
"Nie. Inštitút vtedy existoval asi len trištvrte roka. Veľmi ma prekvapilo, že spolupracuje s Imperial
College v Londýne, kde som dokončil štúdium. Generálny riaditeľ mi povedal, ako fungujú, aké majú
vízie, že riešia novú nemocnicu v Bratislave, o čo som sa veľmi zaujímal, pretože v Británii som sa
podieľal aj na niektorých analýzach tamojších nemocníc. Tak sme sa dohodli na spolupráci."
Spomínali ste dopravnú nehodu. Neprispela k vášmu rozhodnutiu aj skúsenosť so slovenskými
nemocnicami?
"Určite. Ja som večný pacient. Bol som ešte v Anglicku a pôsobil som v takej spoločnosti, že ak som mal
o centimeter dlhšie vlasy alebo o pol centimetra nižšie ponožku, ako mala byť, už som mal problém. Tak
som každé dva týždne chodil ku kaderníčke. Tá sa ma raz opýtala, či som si neudrel hlavu. Otec, chirurg
v Trenčíne, mi to doma chytil, zbledol a poslal ma na CT. Tam mi oznámili, že ráno mám prísť na
operáciu, lebo to vyzeralo ako veľmi zhubný druh malého nádoru. Nebol, ale nevedeli to, lebo vtedy ešte
mali staršie CT."
Ako dopadla operácia?
"Prvá komplikácia bola, že mali staré operačné inštrumentárium. Čo by sa za iných okolností dalo
vyrezať, s tým to nešlo. Bol som v lokálnej anestéze, takže som všetko vnímal. Neskôr som mal pri
futbale úraz ramena a poslali ma na röntgen na druhé poschodie v ružinovskej nemocnici. Od bolesti
som ledva videl, ale musel som tam ísť po schodoch, lebo nefungoval výťah."
Ako môže analytik prispieť k zlepšeniu tohto stavu?
"Moja profesorka ekonómie na prednáške povedala, že každý hráč v zdravotníctve má inú kvalitu a iný
rozsah informácií. Lekári vedia najlepšie, čo pacientovi je, pacient zasa vie, čo spôsobilo jeho stav,
nemocnice vedia najlepšie, koľko to stojí, a poisťovne vedia predikovať, čo by koľko mohlo a malo stáť.
Štát vie, bohužiaľ, z toho všetkého najmenej, lebo má len čiastkové informácie. V inštitúte sa snažíme
tieto dáta interpretovať, aby si všetky strany navzájom rozumeli. Robíme takú spojku. Už dlho nežijeme v
časoch, že nie sú údaje. Naopak, je ich veľa, ale ľudia im nerozumejú. To je aj príčina niektorých káuz.
Ľudia síce majú informácie, ale nevedia ich interpretovať."
A pri obnove nemocníc?
"Veľa nemocníc posiela žiadosti, čo by potrebovali. My sa pozrieme, či to reálne potrebujú, a vieme im
prepočítať, že ak to dostanú, ako sa to vráti spoločnosti. Napríklad, koľko ľudí sa uzdraví. Vieme
prepočítať, kedy sa to finančne vráti nemocnici. Všetci hovoria o katastrofálnom stave. My sme tí, čo
vedia vniesť do tej katastrofy racio."
Nestretávate sa s tým, že ľudia, ktorí rozhodujú, vaše výstupy neberú do úvahy?
"Akceptovanie analýz je pomalá evolúcia. Ľudia, ktorí sú dnes pri moci, nevyrastali na analýzach a

číslach, rozhodovali väčšinou na základe skúseností či úsudku. Ale máme skúsenosti, že keď sme prišli
s nejakou racionálnou analýzou, ktorá bola podaná veľmi jednoducho, maximálne na pol strane s
pekným farebným obrázkom, nebol problém."
Čím jednoduchší projekt, tým väčšia šanca na úspech?
"Najväčším problémom, či výzvou pre analytické jednotky je rozprávať rečou tých ľudí, ktorí budú s
číslami reálne pracovať. Máme komplexné dáta z niekoľkých zdrojov, metaanalýzy a všelijaké štatistické
pravdepodobnosti, sme na ne hrdí, no pre niekoho, kto je dobrý v stratégii či vo víziách, sú tie čísla
možno zložitejšie. Keď niekto povie lekárovi, aby viac pracoval, nepoteší ho. Otázka je, ako mu to
povedať a ukázať, aby pochopil, prečo je to dôležité."
Aké projekty plánujete riešiť v najbližšom období?
"Začal som s projektom novej nemocnice (nová Univerzitná nemocnica v Bratislave, pozn. red.), ale
postupne som spolupracoval na takmer všetkom okrem e-healthu (elektronické zdravotníctvo, pozn.
red.) a DRG (platba podľa diagnózy – pozn. red.). Mám na starosti porovnávanie zdravotníckej techniky.
Existuje jej databáza, do ktorej pridávame všetky zmluvy, rozdeľujeme ich do položiek a vysvetľujeme,
prečo je cena prístroja práve taká aká je. Na starosti mám aj prípravu centrálneho obstarávania. Všetci
tvrdili, aké je to ťažké. Jediným problémom je veľa informácií o parametroch, ale ak sa reálne
sústredíme na to, čo rozhoduje, je to vlastne jednoduchý proces."
Spomenuli ste výstavbu novej nemocnice v Bratislave. Podľa vášho inštitútu je najvýhodnejšie postaviť
ju cez PPP projekt, ale podľa Inštitútu finančnej politiky by bolo lepšie, keby ju postavil štát. Ako sa môžu
dve analytické jednotky natoľko rozchádzať?
"Robil som na tom projekte a viem, ako to robili kolegovia z IFP. Vychádzali z matematicky správnych
predpokladov. Ale matematika v tomto prípade nedáva vždy pragmatickú správnosť. Naše prepočty sme
robili už aj na základe spätnej väzby z trhu. Teraz to prepočítavame a čísla sú výrazne lepšie v
porovnaní s pôvodným predpokladom."
Sľubujete si od nového ministra zdravotníctva, že sa posilní pozícia vášho inštitútu na spôsob IFP?
"Mám pocit, že súčasné vedenie ministerstva je veľmi racionálne a pragmatické. Ak sa majú realizovať
ohlasované projekty, bude treba veľa údajov, aby sa rozhodnutia nerobili len na základe dobrého pocitu,
ale racionálne. Verím, že bude vôľa podporovať analýzy. Moja rodina svojho času prevádzkovala jednu z
prvých súkromných nemocníc na Slovensku. Snažili sa o zmluvu so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou, no nevedeli, na koho sa obrátiť. Dnes už nemocnica nefunguje. Aj to je jeden z dôvodov,
prečo som odišiel do Anglicka a prečo som teraz tu. Aby sa už nerobili rozhodnutia založené len na
subjektívnych faktoroch."
Lucia Krbatová © SME
Celý rozhovor si prečítajte na www.sme.sk.
"Lekár vie, čo je pacientovi, pacient vie, čo spôsobilo jeho stav, nemocnice vedia, koľko to stojí, a
poisťovne vedia, koľko by to malo stáť. Štát vie z toho všetkého najmenej.
Foto:
Martin Smatana (26) pôsobí v Inštitúte zdravotnej politiky od mája 2014. Primárne sa venuje
finančnému, ekonomickému a epidemiologickému modelovaniu v zdravotníctve. Študoval manažment a
financie na Univerzite v Oxforde a zdravotnícky manažment na Imperial College v Londýne. FOTO SME
– GABRIEL KUCHTA
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40. Komentár Mariána Sekeráka: Politici po záruke? Obyčajní trafikanti
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 30/05/2016; Komentáre; Marián Sekerák Aktuality.sk]
10:00
Ján Figeľ Zdroj - TASR/Štefan Puškáš
Naši i zahraniční politici "po záruke" húfne obsadzujú teplé miestečka.

Ján Figeľ bol "povýšený pre (domácu) politickú neschopnosť". Stal sa z neho "osobitný vyslanec
Európskej únie pre otázky slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ". Úrad, ktorý súdruhovia z Bruselu
vymysleli možno pár týždňov predtým, než sa ho Ján Figeľ ujal.
Táto funkcia pasuje niekdajšiemu eurokomisárovi, ministrovi, predsedovi KDH a držiteľovi titulu PhD. z
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ako dobre padnúci oblek z luxusného
bruselského krajčírstva.
Z NATO k Porošenkovi
Záver uplynulého týždňa priniesol správu podobného charakteru. Anders Fogh Rasmussen, bývalý
generálny tajomník NATO a dánsky premiér na svojom facebookovom profile oznámil, že prijal veľkorysú
ponuku ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. A stal sa jeho poradcom.
Čo by si ukrajinský ľud počal bez jeho neoceniteľných rád! No, neoceniteľných... Nejakú cenu mať
zrejme budú. Ale však občania sa poskladajú. Ukrajina je nepochybne vo vynikajúcej ekonomickej
kondícii. Keď už neprišiel Ivan Mikloš ako spasiteľ verejných financií, bude dobrý aj Rasmussen.
_ propos Ivan Mikloš. Tomu, ako je dobre známe, sa pošťastilo v Maďarsku, kde už ohrieva stoličku
člena dozornej rady a nestáleho člena audítorskej rady spoločnosti MOL. Hádam by predsa tento
kvalifikovaný ekonóm nezostal učiť trebárs na Ekonomickej univerzite v Bratislave! Bez "veľkého
doktorátu" by to navyše bolo aj tak pomerne komplikované.
A malý výpočet politických dôchodcov–trafikantov uzavrime "pietnou" spomienkou na už takmer
zabudnutého nemeckého exkancelára Gerharda Schrödera. Tento, ehm, sociálny demokrat už nejaký
ten rok predsedá konzorciu Nord Stream AG po tom, čo dával manažérske rady investičnej banke
Rothschild.
Peterov princíp
Sociológia pozná tzv. Peterov princíp. Podľa neho je osoba postupne povyšovaná do vyšších funkcií až
po úroveň, kedy na to nestačí... Táto zásada vysvetľuje, prečo na popredných miestach sedia
mnohokrát, jemne povedané, nie veľmi schopní ľudia.
"Vylepšený" Peterov princíp hovorí zas o tom, že ľudia vystupujú na pozíciu o tri stupne presahujúcu ich
úroveň nekompetentnosti ešte skôr, než je táto ich nekompetentnosť odhalená.
Ťažko povedať, nakoľko kompetentní sú a budú spomínaní páni vo svojich funkciách, ktoré dostali za
dobré služby vykonané v aktívnej politike. V každom prípade, táto "trafikózna" zárobková činnosť je len
ďalším z dôkazov zlyhávania súčasnej liberálnej demokracie. Alebo skôr jej reprezentantov.
Ešte sa niekto čuduje, že ľudia si ako alternatívu voči nim vyberajú pravicových populistov a náckov?
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41. Odborník na verejnú správu: Nájde Jaguar dosť pracovníkov?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 30/05/2016; Spravodajstvo; Žaneta Janečková]
Jaguar prichádza v situácii, keď je miera nezamestnanosti v nitrianskom regióne na významne nižšej
úrovni, ako bola nezamestnanosť počas príchodu Volkswagenu, PSA Peugeot Citroën a Kie Motors.
Otázkou preto je, či tu nájde dostatok vhodných zamestnancov, hovorí vedúci katedry verejnej správy a
regionálneho rozvoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave Štefan Rehák.
Ilustračné foto.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Čo zásadné zmenili príchody automobiliek PSA Peugeot Citroën a Kia Motors v okolitom regióne?
Slováci vnímajú najmä nárast ponuky slušne zaplatených, stabilných pracovných miest. Je to
pochopiteľné, pretože ešte stále máme problém s dostupnosťou pracovných miest. Navyše, ľudia s
vyššími príjmami viac míňajú. To pohne maloobchod a služby. Rastie ďalšia zamestnanosť, ako aj
pestrosť ponuky služieb, najmä tých, ktoré sú naviazané na vyššie príjmy. Mestá sa tak menia. Tento
mechanizmus, samozrejme, funguje aj opačne. Ak výrobca prepúšťa, úpadok môže byť pomerne rýchly
a výrazný. Ďalším benefitom pre ľudí je rast ceny ich nehnuteľností. Existuje však množstvo ďalších
pozitívnych ekonomických vplyvov, ktoré ľudia priamo nevidia. Naše firmy sa naučili množstvo vecí od
organizácie výroby, logistiky, práce s ľudskými zdrojmi, po manažment kvality či inovácie. To všetko má

ekonomický prínos a odzrkadlí sa na vyšších mzdách a zamestnanosti.
V porovnaní s Kiou má Jaguar výhodu v tom, že prichádza do regiónu s veľmi dobrou dopravnou
dostupnosťou.
Dá sa očakávať podobný priebeh aj v prípade Jaguaru a Nitry alebo sú tu nejaké špecifiká?
Hlavné špecifikum je v tom, že investor prichádza v situácii, keď je miera nezamestnanosti v nitrianskom
regióne na významne nižšej úrovni, ako bola nezamestnanosť počas príchodu VW, PSA a Kie. Hlavná
časť debaty tak bude o tom, či firma nájde v regióne dostatok vhodných ľudí s kompetenciami.
Samozrejmým bude vysoký tlak na stredné školy a učňovky, aby sa orientovali na výchovu ľudí pre
automobilovú výrobu. V porovnaní s Kiou má Jaguar výhodu v tom, že prichádza do regiónu s veľmi
dobrou dopravnou dostupnosťou a v okolí už existuje množstvo dodávateľov.
Ukázali sa v predchádzajúcich prípadoch obavy z nejakých negatívnych dosahov ako neopodstatnené?
Pokiaľ viem, na Slovensku neexistujú štúdie, ktoré by sa tým analyticky zaoberali. Za priame negatívne
vplyvy môžeme považovať najmä environmentálne záťaže a negatíva, ktoré plynú zo zvýšenej dopravy.
Miestne firmy tiež môžu čeliť konkurencii na trhu práce, automobilky im môžu prevziať zamestnancov.
Navyše, ich prítomnosť môže vyústiť do rastu mzdových nákladov v regióne a menšie firmy to nemusia
prežiť. Robili sme štúdiu o mzdách v odvetví automobilová výroba v oblastiach, kde sídlia finálni
výrobcovia (BA, TT, ZA). Ukázalo sa, že mzdy sú tu vyššie takmer o 20 percent, ako je regionálny
priemer. To, čo sa javí pre ľudí ako pozitívum, môžu lokálne firmy vnímať ako ohrozenie ich
konkurencieschopnosti. Nemyslím si však, že tento scenár nastane. Skôr dôjde k nárastu pracovnej
migrácie zo susedných regiónov.
Ako profituje z príchodu automobilky mesto a okolité obce?
Daňové príjmy samotných obcí a miest v okolí automobilky sa priamo významne nemenia, pretože
systém rozdelenia podielových dani nie je naviazaný na výšku výberu daní, ale viaže sa na počet
obyvateľov. Inak povedané, nezáleží, či v meste pracujú všetci alebo nikto, mesto dostane rovnaký
objem financií. Samozrejme, samosprávy môžu mať prínos zo spolupráce s veľkými firmami, pretože
zvyknú podporovať aktivity, ktoré organizujú, alebo zariadenia, ktoré prevádzkujú, prípadne sú
sponzorom miestnych športových a kultúrnych klubov. Tento efekt sa väčšinou týka len miest a obcí,
ktoré s výrobcom priamo susedia.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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.filip Olšovský .lukáš Krivošík .michal Magušin
V politickej rovine sa o tej dileme uvažovalo už pred voľbami. To mal v prieskumoch ešte Smer okolo
štyridsať percent a najpravdepodobnejšou možnosťou povolebného usporiadania bola jeho koalícia s
ďalšou stranou. Diskutovalo sa o tom, či dozrel čas na pravo-ľavú koalíciu.
.hovorilo sa o tom, či je to už prijateľná alternatíva a či akejkoľvek spolupráci so Smerom nestoja v ceste
jeho kauzy, ako aj systematická normalizácia slovenskej spoločnosti. Po voľbách táto diskusia ožila ešte
intenzívnejšie. Skladanie vlády sa stalo prelamovaním zažitých tabu. Výsledkom bola široká koalícia
naprieč niekdajšími deliacimi čiarami. Hovorilo sa o zradcoch a kolaborantoch, ktorí popreli svoje
hodnoty. V tom istom čase však ožívala aj ďalšia, v niečom omnoho zaujímavejšia diskusia. Tú
podnietila najmä tragická smrť riaditeľa Inštitútu finančnej politiky Martina Filka. Pre niektorých bol Filko
klasickým symbolom oportunizmu - mladý absolvent zahraničnej univerzity, ktorý svojím odborným
kreditom legitimizuje Ficovo vládnutie. Pre mnohých bol však, naopak, vzorom odborníka, ktorý sa nebál
veci meniť pomalými krokmi zvnútra systému. ,,Oproti alternatívnym kariéram mi možnosť pracovať v
štátnej službe umožňuje urobiť pre našu krajinu najviac dobrého," vysvetľoval nám Filko svoje pohnútky
v rozhovore začiatkom tohto roka. Práve jeho príbeh sa pre mnohých stal vzorom akejsi záškodníckej
vojny proti systému. Než čakať ďalšie štyri roky na lepšiu vládu, radšej začať s malými zmenami už
teraz. Navzdory tomu, že tým takíto odborníci zlepšia imidž vlády. Tej vlády, ktorej symbolom vôle riešiť
vecné problémy je celkom vágne Programové vyhlásenie.
.za lepšie školstvo

,,Tak ja som si naivne myslel, že po nociach pracujem na tom, aby vaše deti a vnúčatá chodili do lepších
škôl. A v skutočnosti legitimizujem Erika Tomáša," napísal Vladimír Burjan v reakcii na kritický článok
Martina Mojžiša, ktorý vyšiel na webovej stránke .týždňa. Práve Burjan, odborník na školstvo a vydavateľ
časopisu Dobrá škola, sa stal nedávno jedným z poradcov nového ministra školstva Petra Plavčana.
Martin Mojžiš toto rozhodnutie v článku označil za smutnú chybu a poskytnutie svojho dobrého mena
ako štítu nehodným ľuďom. Opäť sa rozhorela diskusia o tom, ktorá z taktík boja za ,,lepšie Slovensko"
je účinnejšia. Vďaka volebnému výsledku a vyhliadke ďalších štyroch rokov Smeru, ale aj vďaka silnému
odkazu Martina Filka bola tentoraz verejná mienka viac vychýlená smerom k rozhodnutiu Vladimíra
Burjana. ,,Martin Mojžiš mi zavolal a trochu sme o tom diskutovali. Potom som mu ešte napísal do SMSky, že si možno naivne myslím, že by som mohol byť akýmsi Martinom Filkom slovenského školstva,"
vysvetľuje svoju motiváciu Burjan. Dlhé roky bojoval za zmenu školstva z pozadia a s kolegami
vypracúvali rôzne materiály a koncepcie, ktoré boli verejne k dispozícii, a to aj pre rôzne politické strany.
Ako však dnes priznáva, išlo o málo účinný spôsob, ktorý by len veľmi pomaly prinášal výsledky. Po
týchto voľbách získal dojem, že by sa toho dalo zmeniť viac. ,,Načo zostávať partizánom, keď je možné
bojovať otvorenejšie?" pýta sa rečnícky Burjan. Pri otázke, či spolupráca s takouto vládou nie je znakom
rezignácie na predchádzajúci postup, odpovedá: je to práve naopak. Má pocit, že rezignovaný bol v
istom zmysle doteraz a že prijatie zodpovednosti je znakom aktivizácie. Burjan svoju pozíciu chápe ako
čisto expertnú a odmieta riešiť akýkoľvek jej politický rozmer. S ministrom školstva bude spolupracovať
najmä prostredníctvom jeho pravej ruky - interného poradcu Petra Mederlyho. Práve fakt, že oslovenie
na spoluprácu prišlo zo strany jedného z hlavných autorov Programového vyhlásenia vlády v oblasti
školstva (ktoré Burjan otvorene kritizoval), je preňho ďalším potvrdením vôle po zmene na tomto
ministerstve. Školstvo, ako vraví Burjan, sa týka všetkých, nielen voličov Smeru či SNS, preto nevidí
dôvod pre ustavičné prepájanie tohto postu s politikou. ,,Nebol som oslovený, aby som niekomu
vylepšoval imidž, ale aby sme spolu s ďalšími poradcami pomáhali riešiť problémy v školstve," tvrdí
pragmaticky. S rizikom, že údajná legitimizácia iných môže byť vedľajším dôsledkom jeho odbornej
práce, vraj dokáže žiť. Vladimír Burjan tiež priznal, že by bol rád spolupracoval napríklad aj s Eugenom
Jurzycom za vlády Ivety Radičovej. Prijať však možno len ponuku, ktorá príde. A prečo ju neodmietol,
keď prišla od Petra Plavčana? Voľby sa skončili, je dobojované a podľa neho teraz treba štyri roky
pracovať, a nie bojovať. Medzi rečou spomína aj ďalší, prozaickejší dôvod: ,,Mám päťdesiatpäť rokov a
neviem, kedy mi začnú ubúdať sily. Keby som bol mladší, možno by som si povedal, že ešte štyri roky
počkám. Ale ja už možno nemám toľko času čakať," priznáva a na záver dodáva: ,,A ani naše školstvo
by ďalšie štyri roky ničnerobenia už nemuselo zvládnuť."
.morálka či taktika?
Keď sa na aprílovom festivale Bratislavské Hanusove dni stretli v debate o školstve Vladimír Crmoman a
Stanislav Boledovič, argumentačne to iskrilo. Tvár učiteľských štrajkov a hovorca iniciatívy A dosť! sa
výrazne odlišovali v názore na taktiku. Učitelia znechutení nesplnenými sľubmi chcú vyvíjať silný tlak,
kým kompetentní nesplnia ich požiadavky. Tí druhí, uvedomujúc si zložitosť situácie, chcú vyjednávať,
hľadať kompromisy a zlepšovať veci postupnými krokmi. Bola to ostrá diskusia, ale nikto z rečníkov
zrejme nepovažoval konanie svojho oponenta za morálne zlyhanie. Akoby sa dvaja lovci rovnako
odhodlaní skoliť mamuta dohadovali, či je lepšie pustiť sa doňho priamym útokom, alebo vykopať jamu a
urobiť pascu. Keď sa však rozprávate s expertmi, ktorí sa rozhodli radiť kontroverznej vláde, posťažujú
sa na to, že oni sa stretávajú najmä s kritikou svojho charakteru. Čo ste to za ľudí, keď sa priamo či
nepriamo spájate s tak nemorálnymi politikmi? Máte zlé zásady! Zdá sa, že práve názor na mieru zla či
dobra danej vlády je kľúčový faktor pri uvažovaní o spolupráci. ,,Je to otázka morálky aj taktiky.
Príkladom je stretnutie Richarda Sulíka s pánom Kotlebom. To má jasný morálny aspekt: Sme ochotní
spájať svoje sily s ľuďmi, ktorí si vedia predstaviť páchanie obrovského zla? Ale vo verejnom priestore s
rôznymi aktérmi, ktorí nie sú čierno-bieli, je to skôr otázka taktiky. Ako nájdem v tom politickom a
spoločenskom priestore a strane spojencov, s ktorými sa viem do istej miery stotožniť. A ako obídem
tých hodnotovo odlišných ľudí, s ktorými by bolo amorálne sa spájať," myslí si Stanislav Boledovič.
Názorový prúd, s ktorým sa v zásade stotožnili niektorí politici, odborníci aj časť médií, zhŕňa Boledovič
vo vete: ,,Táto vláda určite nie je spolok anjelov a nesie si so sebou mnohé morálne otázniky. No tie
mala aj vláda Mikuláša Dzurindu s jej vláčikmi a gorilami. Dnes však vláda musí riešiť krízovú situáciu v
niektorých oblastiach a my by sme ju nemali ignorovať." Boledovič nespochybňuje, že Dzurindove vlády
v mnohom krajinu zlepšili. Ale keď upriamime pozornosť na personálne obsadenie jeho vlád, ako aj na
kauzy, ktoré sa objavili, situácia je porovnateľná s dneškom. ,,Aj vtedy mohli expertom, ktorí s vládou
spolupracovali, povedať: Pozrite, na akých zlých základoch je založená." A teda, aj keď súčasná Ficova
vláda vyvoláva kontroverzie, verejnosť možno o štyri roky skonštatuje, že sa udiali najväčšie a
najpozitívnejšie zmeny v histórii krajiny napríklad v školstve a zdravotníctve. Boledovič si stojí za
názorom, že viera experta, ktorý vstupoval do služieb ministra niektorej z Dzurindových vlád, v zásadnú
zmenu k lepšiemu môže byť porovnateľná s nádejou odborníka, ktorý sa rozhodol pomáhať v rezorte
školstva či zdravotníctva. Stanislav Boledovič ako zakladateľ vzdelávacieho projektu Teach for Slovakia
má ešte jeden silný argument, ktorým sa zastáva rozhodnutia Vladimíra Burjana radiť ministrovi školstva.
,,Pustiť sa strmhlav do zlepšovania školstva s menším prihliadaním na politické implikácie má svoj
zmysel, pretože to, ako vzdelávame budúcu generáciu ľudí, bude určovať budúcu generáciu politikov."

.štátny úradník-profesionál
Zosnulý ekonóm Martin Filko spropagoval myš - lienku, že mladý vzdelaný a šikovný človek, ktorý chce
zlepšovať svoju krajinu, môže uvažovať aj nad dráhou profesionálneho štátneho úradníka. Jeho blízky
spolupracovník Štefan Kišš túto vlajku nesie ďalej. ,,Keď som sa v roku 2005 rozhodoval, akým smerom
sa kariérne vydám, štátna správa nebola nutne prvou voľbou, nad ktorou som uvažoval," hovorí 33-ročný
ekonóm. ,,No chcel som zaujímavú analytickú robotu. A tak ma Ľudo Ódor prijal do Inštitútu finančnej
politiky. To, že robíme pre krajinu, je extra benefitom tejto práce." Kišš pôsobí ako poradca šéfa Inštitútu
finančnej politiky (IFP) na ministerstve financií, ktorý viedol práve Filko. Obaja spolu študovali na
Ekonomickej univerzite v Bratislave i na Univerzite v Rotterdame. Kišš a Filko boli tiež spolu s
Ľudovítom Ódorom spoluautormi štúdie Najlepší z možných svetov: Hodnota za peniaze v slovenskej
verejnej politike. Dokument núka návod, ako jasnejšie merať zmysel štátnych zásahov vrátane výdavkov
a ich výsledkov. Ak sa princípy tejto štúdie uvedú do praxe (čo vláda i minister financií deklarovali, že
chcú), v ústredných orgánoch štátnej správy sa vytvoria desiatky nových analytických pracovných miest
pre mladých bystrých Slovákov s dobrými školami. A tým pádom by vznikol priestor aj pre desiatky
osobných dilem, či robiť pre štát, hoci aj pod vedením Smeru. Aj Štefan Kišš ako úradník zažil striedanie
vlád. V roku 2005, keď nastúpil na Inštitút finančnej politiky, vládol stále druhý kabinet Mikuláša
Dzurindu. A financiám šéfoval Ivan Mikloš. O rok neskôr prišli voľby, ktoré vyniesli kmoci prvú vládu
Roberta Fica. Ministrom financií sa stal Ján Počiatek a Peter Kažimír jeho štátnym tajomníkom. ,,Do
veľkej miery bola vtedy na ministerstve financií zabezpečená personálna kontinuita," bilancuje spätne
Kišš. ,,K veľkým výmenám ľudí nedošlo a profesionálna administratíva zo - stala v rezorte zachovaná."
Kišš hovorí, že sa aj s kolegami považujú za profesionálnych štátnych úradníkov. Zmena politického
vedenia rezortu patrí podľa neho k demokracii podobne ako zmena šéfa v súkromnej firme: ,,Isteže ma
zaujímalo, aký bude nový minister, aké bude mať priority a ako bude stotožnený s našimi prioritami,
ktorými sú dobré vládnutie a zameranie na verejný blahobyt." Kišš tvrdí, že vnútorné dilemy počas
svojho pôsobenia v IFP neriešil. Samozrejme, sleduje správy a vníma aj kauzy, či politické kontroverzie.
,,Otázna je alternatíva. Má ňou byť, že nikto pre štát robiť nepôjde?" Kišš spomína príklady vyspelých
krajín ako Veľká Británia či Holandsko, kde sa profesionalita štátnej správy dlhodobo pestuje, aj keď
ministri prichádzajú a odchádzajú, čo výkonnosti týchto štátov veľmi pomáha: ,,Aj sedliacky rozum
našepkáva, že nie je pre krajinu úplne ideálne, ak nový minister vždy všetkých vyhodí a obsadí všetky
miesta novými ľuďmi." Štefan Kišš tvrdí, že nie je namieste ani populárna paralela s normalizáciou, keď
ľudia vstupovali do komunistickej strany, aby ju akože zmenili zvnútra. A nie iba preto, že na rozdiel od
normalizácie naše vlády vznikajú zo slobodnej volebnej súťaže: ,,My úradníci nie sme politikmi ani
straníkmi. Nevstúpili sme do strany Smer, preto túto analógiu neberiem. Vstúpili sme ako profesionáli do
štátnej správy s cieľom poskytnúť politikom vyargumentované a odborné odporúčania, ako postupovať."
Lenže, čo ak sa dostane do konfliktu politické zadanie s tým, ako veci vníma analytik? ,,Vnútorná
komunikácia je obojsmerná. Je pravda, že IFP pracuje pre ministra, ktorý zadáva úlohy," vysvetľuje Kišš.
,,No zároveň máme priestor aj na naše vlastné iniciatívy, ktoré predkladáme ministrovi ako návrhy."
Nakoniec, z odborných kruhov vzišla aj iniciatíva Hodnota za peniaze, ku ktorej sa minister financií i
vláda prihlásili, a prvé konkrétne plody by iniciatíva mala priniesť už v lete. Ak by aj z politického
prostredia vzišiel vyslovene zlý návrh, Štefan Kišš tvrdí, že existuje priestor pre argumentáciu. ,,Aj zlý
nápad sa dá formovať tak, aby bol menej zlý a stále spĺňal, čo od neho politik očakáva."
.oprávnenosť nádeje
Je to práve nádej na reálnu zmenu vecí, čo motivuje ľudí typu Vladimíra Burjana spolupracovať s treťou
Ficovou vládou. Hovoria o reformnom potenciáli a nahromadenej energii, ktorá nejakým smerom veci
určite pohne. Fakticky však vysvedčenie novej vlády z práce pre školstvo vyzerá nelichotivo: vágne
Programové vyhlásenie vlády, minister, ktorého predtým nikto nepoznal, len šesťpercentné zvýšenie
platov namiesto požadovaných 25, respektíve 10 percent. Priaznivcov nádeje to však neodradilo. Tvrdia,
že azda prvýkrát v histórii je koncepcia slovenského školstva (a možno aj zdravotníctva) naozaj v rukách
odborníkov. Vôľa robiť zásadné zmeny totiž nie je primárne naštartovaná politikmi, ale tlakom verejnosti
a stavovských organizácií. Minister školstva Peter Plavčan síce bol nominovaný politickou stranou, ale
dostal voľné ruky vybrať si odborný tím. Podobne Tomáš Drucker v rezorte zdravotníctva. Navyše z
osobnej interakcie s Plavčanom majú experti zatiaľ dobrý pocit. Nie je arogantný, dá si poradiť. Nádej
teda spočíva vo voľnosti. Ak štatistiky hovoria, že Slovensko má štvrté najhoršie zdravotníctvo v
Európskej únii a ak učitelia zarábajú menej, ako dostávajú mnohí odkázaní na sociálnych dávkach, len
samovražedný politik by to ignoroval. Voľnosť navrhovať veľké reformy však nemusí stačiť. Na konci dňa
sa všetky zásadné návrhy ocitnú na rokovaní vlády, kde sa pre ne musí nájsť reálna podpora. Súhlas
Roberta Fica, Petra Kažimíra, Roberta Kaliňáka... Existuje šanca, že aj na tejto úrovni sa schvália
skutočné, niekedy možno aj menej populárne reformy? Že sa niektoré dôležité časti návrhov
nevypustia? Práve toto môže byť bod zlomu u expertov, ktorí sa nateraz oddali nádeji. Či sa v týchto
situáciách jasne ozvú, odídu a uznajú, že s touto politickou garnitúrou to nešlo, alebo zostanú ticho s
vnútorným ospravedlnením, že aspoň niečo sa posunulo. Ako to, koniec koncov, robili mnohí experti za
posledné roky. Za tie roky, počas ktorých sa naše školstvo a zdravotníctvo dostali do marazmu.

.ten, ktorý to nevzal
Poslanec Zsolt Simon bol po voľbách v podobnej situácii ako experti, ktorí sa rozhodujú, či venujú svoje
sily a skúsenosti vláde, ktorou nie sú nadšení, v záujme praktickej pomoci krajine. Ak by sa nestal
ministrom, tak určite aspoň šéfom výboru pre pôdohospodárstvo. Odmietol. ,,Pomôcť tejto krajine sa dá
aj tak, že nie som vo vláde. Pod rúškom toho, že spoluprácou s touto vládou urobíme krôčik dopredu,
stratí naša krajina desaťkrát viac krokov na iných hodnotách." Simon nevidí logiku v nádeji, že táto vláda
je oproti tej predchádzajúcej otvorenejšia dôležitým zmenám. Nakoniec, aj Programové vyhlásenie
štvorkoalície hovorí o vláde kontinuity. ,,Možno by som v oblasti, ktorej sa venujem, vedel kúsoček viac
pomôcť. Ale nepriamo by som legitimizoval pokračujúce vytváranie škody v oblasti korupcie,
klientelizmu," opakuje. Iste, poslanec Simon bol pri rozhodovaní o tom, či sa stane súčasťou novej
koalície, viazaný aj predvolebným sľubom voličom. A takýto priamy záväzok experti spolupracujúci s
vládou nemajú. Jeho pohľad z politickej perspektívy však upozorňuje, že aj keď si to experti nemusia
pripúšťať, spoluprácou s členmi vlády sa stávajú súčasťou politických hier. ,,Keď niekto chce pomôcť,
nemusí pre ministra robiť. Verejne vystúpi so svojou predstavou, a keď napríklad minister Plavčan povie,
že tento odborný názor - hoci aj z opozície - je dobrý, môže si ho osvojiť," navrhuje Simon. Príkladom je
jeho návrh, aby stredoškoláci chodili na návštevy koncentračného tábora. ,,Minister povedal, že sa s tým
vie stotožniť a od najbližšieho školského roka to aj zavedie." Takmer každé rozhodnutie sa dá vnútorne
racionalizovať. V prípade spolupráce so súčasnou vládou sa argumentov ponúka hneď niekoľko. Či už
ide o vylučovanie politického rozmeru úradníckej práce, strach z ďalšej štvorročnej stagnácie, či dokonca
z oveľa horšej vlády, ktorá by mohla prísť po neúspechu tej aktuálnej. Na všetky dôvody sa dá nájsť
protiargument hovoriaci o nedostatku trpezlivosti či vedomej legitimizácii vlády, ktorá šikovných
úradníkov iba využíva. Pokiaľ však nebude existovať naozajstná politická alternatíva, ktorá by takýchto
expertov dokázala pritiahnuť, argumenty protistrany budú čoraz slabšie. Nestačí len vidina akejsi novej
politickej strany, ktorá o štyri roky všetko zachráni. Viaceré rezorty potrebujú okamžité zásahy a úzka
skupina slovenských expertov začína strácať trpezlivosť. Pôjdu do toho aj s čudnou vládou - s vidinou,
že pomôžu dobrej veci.
Voľby sa skončili, je dobojované a podľa Burjana teraz treba štyri roky pracovať, nie bojovať.
Podľa Kišša nie je namieste paralela s normalizáciou, keď ľudia stranu akože menili zvnútra.
Foto
Vladimír Burjan sa stal jedným zo siedmich externých poradcov nového ministra školstva za SNS Petra
Plavčana. Foto: BORIS NÉMETH
Podľa Stanislava Boledoviča z Teach for Slovakia a iniciatívy A dosť! ide pri spolupráci s vládou o otázku
morálky i taktiky.
Štefan Kišš bol blízkym spolupracovníkom a priateľom Martina Filka na IFP, dnes sa snaží niesť jeho
vlajku ďalej.
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43. Je jasné, že Schengen je ohrozený
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 31/05/2016; 104/2016; s.: 4; PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKA V
RADE EÚ; Marcela Šimková]
PROGRAM PREDSEDNÍCTVA
Splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ Ivan Korčok v rozhovore pre HN.
Slovensko prevezme predsedníctvo v Rade EÚ iba pár dní po britskom referende o vystúpení z únie.
Ivan Korčok hovorí o prioritách Slovenska, ale i o tom, ako sa na Schengene podpísala migračná kríza.
Marcela Šimková
V súvislosti s predsedníctvom ste boli vymenovaný za delegovaného ministra. Čo vlastne táto funkcia
znamená?
Je to bežná prax, že predsednícke krajiny vymenúvajú svojho predstaviteľa, ktorý počas predsedníctva
reprezentuje nielen krajinu, ale 28 členských štátov v parlamente. Treba pripomenúť, že predsedáme len
jednej z inštitúcií a kľúčovou úlohou je zastupovať ju aj voči ostatným, v tomto prípade Európskemu
parlamentu. Tam sa to sústreďuje na jednu osobu, ktorá počas plenárnych zasadnutí vystupuje k
jednotlivým debatám, ktoré sú v pléne Európskeho parlamentu. Názov takejto funkcie je delegovaný

minister.
Tak to budete mať asi veľmi intenzívny kontakt s Európskym parlamentom počas toho polroka.
Bude veľmi intenzívny. Vieme to úplne presne. Ide o sedem plenárnych zasadnutí, ktoré sa uskutočnia v
Štrasburgu a Bruseli. Môžem povedať, že predsedníctvo pre mňa osobne sa začína už 7. júna, keď
prvýkrát predstúpim pred všetkých predsedov výborov Európskeho parlamentu a budem prezentovať
naše priority.
A to sú ktoré?
Program bude schválený dva dni pred začiatkom predsedníctva. Je to naozaj v tom poslednom možnom
momente, ale je na to presný dôvod. Referendum vo Veľkej Británii. Náš program nebude o Británii, ale
budeme reflektovať, či už padne áno, alebo nie v referende. Preto čakáme do 29., respektíve 30. júna. K
prioritám: zameriame sa na štyri oblasti. Prvá bude finančno-ekonomická. Sú tam dôležité otázky okolo
rozpočtu.
Aké?
Chceme otvoriť diskusiu o ďalších krokoch, ktoré je potrebné urobiť v hospodárskej a menovej únii po
krízach, ktoré sme tu mali. Druhá oblasť je venovaná otázkam, ktoré súvisia s dobudovaním vnútorného
trhu. Tu máme dve vlajkové lode. Prvou je digitálna ekonomika, jednotný digitálny trh. Druhou je
energetická únia. Treťou dôležitou oblasťou je migrácia. Štvrtá časť je to, čo súvisí s externými vzťahmi
únie. Na prvom mieste sú to otázky obchodné, teda dohoda s USA a s Kanadou, trhový štatút pre Čínu.
Potom je to otázka rozširovania.
Už ste spomenuli referendum vo Veľkej Británii. Pred časom ste povedali, že neriešite situáciu, že
krajina vystúpi z únie. Ale zrejme viete, čo by sa dialo po brexite.
Chcem, aby to vyznelo správne a možno to niekoho zaskočí. Vieme úplne presne, čo budeme robiť v
jednom aj druhom prípade. Procedúry sú totiž nastavené a známe, vychádzajú zo zmlúv. Teda v
prípade, ak Briti 23. júna povedia áno a vyslovia dôveru, aby ich krajina zostala naďalej v únii, tak pre
slovenské predsedníctvo pripadá úplne konkrétna úloha. Tá sa týka zmeny legislatívy, ktorá bola
súčasťou riešenia, vyrokovaného premiérom Cameronom. Ide o pohyb vo vnútornom trhu, isté
obmedzenia mobility za určitých predpokladov. Toto sú dva legislatívne návrhy, ktoré budeme riešiť.
Verím, že toto bude naša úloha.
A ak povedia nie?
Bezprostredne po britskom referende je zvolaný summit lídrov a na ňom sa bude hovoriť aj o prípadnom
nie. Ešte raz opakujem, my nepracujeme na žiadnom pláne B. Nešpekulujeme. Chceme, aby v Británii
prebehla debata taká, ako ju chcú sami Briti. Sú tam argumenty, pravdepodobne emócie, je to bežná
predreferendová kampaň. Ale za predpokladu, že by došlo k takémuto negatívnemu scenáru, tak prvý,
kto bude musieť hovoriť o tom, ako Británia s výsledkom referenda naloží, je jej premiér. To znamená,
že sa odvinie od návrhu britskej strany, ako by chcela postupovať. A znova, tým základným rámcom sú
zmluvy. Je tam článok 50, ktorý jasne hovorí, ako by mala krajina postupovať, ak by sa rozhodla z únie
odísť.
Ak však teoreticky padne nie, aká bude teda úloha Slovenska v celom procese?
Odvinulo by sa to od toho, aké závery by prijali lídri. Rada sú členské štáty, je ich 28 a majú legislatívnu
právomoc. Lídri legislatívnu právomoc nemajú, ale rozhodujú politicky. A práve oni 29. júna povedia, čo
ďalej na základe toho, ako by chcela postupovať sama Británia. Aj Británia má dve možnosti a osobne
považujem za reálnu len jednu. A to je v prípade negatívneho výsledku aktivovať článok 50.
V praxi?
To znamená, že krajina notifikuje záujem vystúpiť z únie. Potom sa začína lehota dvoch rokov, počas
ktorých sa rokuje o jej vystúpení. Ale táto lehota je obmedzená. Teda aj v prípade, že sa nedosiahne
dohoda do dvoch rokov, tak po tomto období pre ňu prestávajú platiť pravidlá členstva v Európskej únii.
Nechcem nejakým spôsobom zasahovať do britskej kampane, na toto si dávame veľký pozor. Ale
verejným faktom je, že ak by niekto vo Veľkej Británii predpokladal, že zmobilizuje občanov pre nie a tým
pádom si vyrokuje lepšie podmienky ako premiér Cameron, tak to považujem za málo realistické.
Slovenské predsedníctvo teda v prípade nie bude mať veľmi obmedzenú rolu. Táto otázka sa bude riešiť
na úrovni lídrov a pod vedením komisie sa budú vyrokúvať podmienky prípadného odchodu. Myslím si,
že z tohto netreba byť vôbec nervózny. Pretože náš vplyv na výsledok referenda je nulový.

Ale bude to znamenať pre nás veľa práce.
Budeme mať veľa práce. Ale v prípade, ak by Británia povedala nie, tak to, aký problém by s tým malo
slovenské predsedníctvo, je skoro marginálna vec. Bol by to totiž dramaticky zlý krok pre celú Európsku
úniu. Nastal by nový svet, úplne nová situácia. Strategická, geopolitická. Čo by to znamenalo, ak by
mala odísť krajina z vnútorného trhu? Čo by to znamenalo pre krajinu navonok, ako by sa na nás
pozeral zvyšok sveta? Toto sú skôr kondicionály. Sústreďme sa na to, čo sa udeje 23. júna a následne
na summite.
Druhou dôležitou témou je migračná kríza. Tam asi nikto nevie, aký bude ďalší vývoj. Akú úlohu budeme
zohrávať v riešení krízy my?
Je to jedna z neistôt, ktorá zahaľuje slovenské predsedníctvo. Pri posledných troch predsedníctvach mali
krajiny naplánované svoje veci, ale boli totálne vtiahnuté do krízového manažmentu ohľadne migrácie.
Chceme veriť tomu, že sa situácia istým spôsobom stabilizuje. Je uzavretá západobalkánska cesta.
Veľkým otáznikom je, ako sa vyvinie situácia v tej stredomorskej oblasti. Verím, že naše predsedníctvo
bude menej v zajatí krízového manažmentu. Na druhej strane si musíme byť vedomí, že na náš stôl
prídu návrhy, ktoré sú kontroverzné. Bude si to vyžadovať naše umenie, akým spôsobom pristúpime k
tejto otázke. Myslím si, že budeme klásť dôraz nielen na prerokovanie tejto legislatívy. Sú tu totiž ďalšie
elementy, ktoré zostávajú na stole.
Ktoré?
Nepodľahnime sebaklamu, že západobalkánska cesta, kde hrá kľúčovú úlohu Turecko, je vybavená.
Buď Turecko bude napĺňať isté parametre a potom táto časť bude stabilizovaná. Ale Turecko za to
požaduje dôležité veci, napríklad zrušenie vízovej povinnosti. Európsky parlament je absolútne v tejto
chvíli proti tomu. Sú tam otázky presídlenia priamo z Turecka. Je jasná jedna vec, ktorá uniká v návrhu
komisie na 250-tisícovú pokutu. A síce, že je ohrozený Schengen. Veď si len pripomeňme, že v balíku
návrhov je presne napísané, že päť krajín môže o šesť ďalších mesiacov predĺžiť kontroly na vnútorných
hraniciach. My dnes nemáme plne fungujúci Schengen.
To však už nejaký čas.
Ten dôvod však je, že nevieme chrániť vonkajšiu hranicu. Pre slovenského ministra vnútra bude
dôležitou agendou to, ako urobiť operačnú európsku pobrežnú stráž. Lebo takýto koncept je právne
urobený, ale my musíme nájsť ľudí, ktorí budú vykonávať tieto funkcie. Čaká nás veľmi ťažká situácia.
Slovensko malo k mnohým návrhom v rámci krízy kritický postoj. Bude mať teraz skôr úlohu mediátora?
Situácia bude pri prerokúvaní takej legislatívy, pri ktorej máme vyhranený národný postoj, náročná.
Ťažko očakávať, že Slovensko zmení postoj oproti tomu, čo komunikovalo, napríklad ak ide o trvalé
kvóty. To sa ani od nikoho nečaká. Ale na druhej strane sa od každej predsedníckej krajiny jednoznačne
očakáva, že sa na šesť mesiacov stane čestným sprostredkovateľom. To znamená, že trocha vyzlečie
národný dres, v ktorom bojuje za záujmy vlastnej krajiny a na šesť mesiacov sa snaží nájsť kompromis,
ktorý radu spojí. Myslím si, že v tejto situácii nemôžeme váhať. V tejto situácii je dokonca na stole naša
dôveryhodnosť a kredibilita. Som hlboko presvedčený, že napriek tejto ťažkej debate, ktorá bude o
migrácii, úlohu čestného sprostredkovateľa zvládne aj Slovenská republika.
Kto je Ivan Korčok
Súčasný štátny tajomník ministerstva zahraničia a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Slovenska v
Rade EÚ vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Inštitút medzinárodných vzťahov. Od roku
1992 pôsobil na ministerstve medzinárodných vzťahov. V roku 1996 bol hovorcom ministerstva
zahraničných vecí. V rokoch 1999 – 2001 pôsobil v Misii Slovenska pri NATO. Bol veľvyslancom
Slovenska v Nemecku i stálym predstaviteľom Slovenska pri EÚ.
Náš program nebude o Veľkej Británii, ale budeme reflektovať, či už v referende padne áno, alebo nie.
FOTO:
Splnomocnenec vlády pre predsedníctvo a štátny tajomník ministerstva zahraničia Ivan Korčok hovorí,
že migračná kríza je jednou z neistôt, ktorá zahaľuje naše predsedníctvo.
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44. Človek z predraženej konferencie sa vzdak funkcie v Národnom holdingovom
fonde
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 31/05/2016; Slovensko; SITA]
Branislav Šafárik odstúpil z pozície šéfa Slovak Business Agency pre predraženú IT konferenciu
TechMatch.
Branislav Šafárik (36) vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej skončení odišiel do USA.
Keď sa vrátil, začal sa venovať problematike financovania malých a stredných podnikov v štátnej
Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. (Zdroj - TASR/Michal Svítok)
BRATISLAVA. Konateľ spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o., Branislav Šafárik sa v utorok vzdal
funkcie. Informovala o tom šéfka komunikačného oddelenia Slovak Business Agency Dominika Bizíková.
"Správna rada zasadne v najbližších dňoch. Následné kroky budú vykonané v súlade so Stanovami SBA
a Obchodným zákonníkom," doplnila.
Ako minulý týždeň informovala RTVS, Branislav Šafárik, zodpovedný za predraženú IT konferenciu
TechMatch, odstúpil z funkcie šéfa SBA po tom, čo vyšlo najavo, že obstarávanie na 1,5 milióna eur bolo
zrejme vopred dohodnuté. Po mediálnom tlaku Šafárikovi stopli kompetencie a nakoniec musel z
agentúry odísť.
Avšak len do vedľajšej kancelárie. Šafárik bol vo fonde konateľom a podľa informácií RTVS stále
pracoval aj na niektorých projektoch SBA. Nebol však jej interným zamestnancom.
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45. POS Media Slovakia
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 30/05/2016; 05/2016; s.: 20; OUT & IN DOOR; Redakcia]
projekty za obdobie 4Q 2015 - 1Q 2016:
Názov projektu: Karpatské Brandy
Zadávateľ: HUBERT J.E., s. r. o.
Reklamná/mediálna agentúra: Dentsu Aegis Network Slovakia, s. r. o.
Termín realizácie: november 2015
Lokalizácia média: Tesco - vstupná brána do uličky s otočným prvkom a osvetlením, navigačná
podlahová nálepka, prémiový shelfstopper
Počet: 30 lokalít Tesco
Popis projektu: Podpora predaja v predvianočnom období a posilnenie pozície na trhu.
Názov projektu: Pilot SIP Student Info Point
Reklamná/mediálna agentúra: POS Media Slovakia
Termín realizácie: február 2016
Lokalizácia média: indoor - Ekonomická univerzita v Bratislave
Počet: 1
Popis projektu: Informačný panel pre študentov s interaktívnymi ponukami práce, produktov a služieb.
Názov projektu: Elseve
Zadávateľ: L'Oréal Slovensko
Termín realizácie: 6. - 19. január 2016

Lokalizácia média: Tesco
Počet: 1 lokalita
Popis projektu: podpora predaja, novinka
Názov projektu: Mlékarna Kunín
Zadávateľ: Lactalis CZ
Termín realizácie: 15. 10. - 15. 11. 2015; 20. 1. - 5. 2. 2016
Lokalizácia média: Tesco
Počet: 72 promodní
Popis projektu: Cieľom promoakcie bolo aktivovať predaj produktov na slovenskom trhu a budovať
povedomie o promovaných produktoch, ich vlastnostiach a kvalite. Informovať zákazníkov o celkovom
portfóliu produktov Mlékárna Kunín. Na ochutnávke sa ochutnávala mliečna ryža, smotana na šľahanie,
kyslá smotana. Na predajnej ploche sa pripravoval dip z kyslej smotany, ktorý sa ochutnával so
zeleninou, šľahala sa šlahačka, ktorá sa ochutnávala s jahodami podávala sa mliečna ryža.
Názov projektu: Krušovice
Zadávateľ: Heineken Slovensko
Termín realizácie: február 2016
Lokalizácia média: Tesco
Počet: 15
Popis projektu: Podpora predaja a zvýšenie povedomia o značke.
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46. Analýza trhu
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 30/05/2016; 05/2016; s.: 4,5; OUT & IN DOOR; Redakcia]
1. Splnil 1. kvartál tohto roka vaše očakávania a ciele, hlavne v kontexte parlamentných volieb?
2. Pripravujete/pripravili ste pre svojich klientov tento rok nejaké novinky či inovácie?
3. Pociťujete zmenu v správaní klientov s ohľadom na trend digitálnej komunikácie?
Róbert Lenárt obchodný riaditeľ, BigMedia
1. Za prvý kvartál sme naše ciele splnili. Prispeli k tomu čiastočne aj kampane pred parlamentnými
voľbami. V tejto oblasti sme však očakávali o niečo intenzívnejšiu komunikáciu.
2. V Bratislave sme v rámci pilotného projektu vybavili štyri podsvietené bigbordy dynamickým
osvetlením. Vďaka tomuto unikátnemu systému možno nastaviť intenzitu a dĺžku podsvietenia a v
určených intervaloch ho meniť. Navyše možno podsvietiť celú plochu, ako aj len jej vybrané segmenty.
Tento postup umožňuje množstvo kreatívnych riešení, ktoré umocnia pôsobenie prezentovaného
produktu. Podľa potreby a želania klienta v optimálnych intervaloch zvýrazníme logo, slogany alebo iné
prvky komunikovaného vizuálu.
3. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nepociťujeme v tejto oblasti žiadnu výraznú zmenu.
Monika Kosiaková riaditeľka, boomerang smartmedia
1. Z nášho pohľadu to bolo priemerné, očakávali sme silnejšie volebné mesiace.
2. Áno, pripravujeme nové produkty, ktoré budú pokračovaním línie našich doterajších produktov.
Predpokladám, že v priebehu pár mesiacov to ,,odhalíme".

3. Zo strany zadávateľov sme zaznamenali mierne zvýšený dopyt v porovnaní s predchádzajúcimi
obdobiami. Veľa klientov vníma pozitívne fakt, že pri digitálnej forme im odpadávajú ďalšie náklady
súvisiace s produkciou a inštaláciou, tiež rýchlosť a možnosť zmeny a úpravy vizuálov, a to s nulovými
produkčnými nákladmi.
Matej Krištofík obchodný riaditeľ, konateľ, Eunica Media
1. Určite áno, prvý kvartál sme zaznamenali ako veľmi silný a parlamentné voľby boli pre nás príjemná
čerešnička na torte
2. Ako každý rok, aj tento zameriavame svoju energiu na nové a lukratívne akvizície plôch, ktoré u nás
každý rok rastú a teda našich stálych a tiež potenciálnych klientov niekoľkokrát do roka "osviežujeme"
novými atraktívnymi možnosťami na umiestnenie ich reklamy či už na štandardné alebo na atypické
formáty.
3. Zmenu nijako špeciálne nepociťujeme, teda presne povedané, čo sa týka čísiel. Samozrejme, stane
sa, že z času na čas vám klient oznámi presmerovanie budgetu do digitálnej alebo inej komunikácie, no
našu tímovú energiu, ktorou oplývame, sústredíme na presne stanovené ciele, ktoré si určujeme na
začiatku každého roka. Čiže klient, ktorý vypadne, je pomerne rýchlo nahradený novým. Smer, ktorým
sa naše vízie uberajú (kvalita namiesto kvantity), nám vychádza a nových záujemcov sa nám darí
úspešne priťahovať. Sme našim klientom za ich dôveru a príležitosť naozaj veľmi vďační, pretože oni sú
výsledkom nášho stúpajúceho rozvoja.
Jana Vizmüllerová Sales Manager, euroAWK
1. Áno, prvý kvartál splnil naše očakávania. Zároveň väčšina komerčných klientov, ktorí zvykli
komunikovať v tomto období, posunula začiatky svojich kampaní až po voľbách.
2. Naším súčasným záujmom je vyhľadávanie nových lokalít na výstavbu panelov v lokalitách, ktoré sú
dopytované klientmi a udržanie počtu panelov v našom portfóliu vzhľadom na plánované demontáže
panelov dotknutých novým stavebným zákonom. Zároveň sa snažíme vyhľadávať a umiestňovať nové
druhy mestského mobiliáru spojené s možnosťami umiestnenia reklamných nosičov.
3. Tento trend je už dlhodobejší, sme dopytovaní na možnosti prepojenia outdooru a online reklamy.
Zatiaľ na Slovensku takýchto kampaní nebolo realizovaných mnoho, ale očakávame od klientov, že tieto
možnosti zaradia do svojej komunikácie či už prostredníctvom mediálnej alebo kreatívnej agentúry.
Milena Dančová country manager, IDS Health Media Slovakia
1. IDS Slovakia neposkytuje kampane politickým stranám, ale áno, prvý kvartál tohto roka splnil
očakávania a ciele.
2. Aktuálne pripravujeme ďalšie nové služby, približne v polovici roka ich plánujeme odkomunikovať.
3. Minimálne, keďže sú naše médiá v zdravotníckych zariadeniach stále vyhľadávanou formou na
oslovenie cieľovej skupiny.
Alena Kyjaková account manager, ImageWell
1. Áno, splnil.
2. Pripravujeme tento rok okrem iného rozšírenie našej siete bigbordov a LED bigbordov, čím reagujeme
na dopyt trhu. Keďže sme zároveň aj veľkoplošnou tlačiarňou, snažíme sa rozširovať naše portfólio pre
klientov aj o nové produkty využiteľné na zviditeľnenie. Týmito novinkami sú napríklad podsvietené
alumíniové rámy, kartónový nábytok či rôzne POS materiály.
3. Nepocítili sme žiadnu výraznú zmenu, o OOH nosiče je stále záujem. Zvýšený záujem sme
zaznamenali pri našich LED bigbordoch. Keďže sú stále pomerne nové, pre klienta sú zaujímavým
riešením v rámci OOH kampaní.
Miloš Karpáti obchodný riaditeľ JCDecaux a ISPA
1. Áno, dosiahli sme očakávané výsledky.
2. Dlhodobo klientom ponúkame špeciálne riešenia kampaní na našich nosičoch s využitím rôznych, aj
digitálnych technológií. V tomto roku postavíme v Bratislave 50 nových prístreškov MHD, čím sa rozšíri
naša ponuka citylightov.

3. Radmila Pospíšilová managing director, MOBIL BOARD
1. Tento rok sa začal veľmi dobre, prvýkrát v histórii sme zaznamenali nárast obratu aj vďaka volebným
kampaniam. Podarilo sa nám však zabezpečiť aj dlhodobé kontrakty s priamymi klientmi.
2. Každý rok sa snažíme prichádzať s niečím aspoň inovatívnym. Aktuálne máme pripravené
geolokačné balíčky, ktoré umožnia klientom efektívne cieliť na svojich zákazníkov.
3. Určite. Internet dlhodobo vykazuje rastúcu tendenciu a výdaje do tohto segmentu stále stúpajú.
MOBILBOARD sa už niekoľko rokov snaží tento trend podchytiť a formáty transportu prepájať s on-line
komunikáciou, napríklad reklamnými Wi-Fi, ktoré vykazujú veľkú mieru preklikov, alebo inými balíčkami s
internetom.
Andrea Šimunek Sales Director, POS media Slovakia
1. Tohto roku sme dosiahli historicky najsilnejší prvý kvartál, čiže naše ciele splnil a prognózy na ďalšie
kvartály sú tiež veľmi optimistické. Vzhľadom na pôsobenie spoločnosti POS Media na mieste predaja a
v indoore (hlavné univerzity, stredné školy, obchodné centrá), kde sú politicky orientované kampane
obmedzené, sme tento výsledok dosiahli bez vplyvu parlamentných volieb.
2. Inovácie pripravujeme neustále, jednou zo zaujímavostí spojenou s digitalizáciou, je Student Info
Point (SIP), ktorý je kombináciou komunikačnej interaktívnej tabule a reklamnej plochy s možnosťou
zobrazenia webových stránok klienta, animácie a videa. Pilotný projekt je zrealizovaný na Ekonomickej
univerzite v Bratislave ako nástroj pre komunikáciu so študentmi, tento rok plánujeme rozšíriť portfólio
o ďalšie nosiče po celej SR. Novinkou v oblasti instorovej reklamy je zvýraznenie miesta predaja
pomocou osvetlených a pohyblivých nosičov.
3. Naše miesto pôsobenia - instore a indoore, je špecifické, zmeny sa ujímajú v spojitosti so
zvýraznením miesta predaja iným spôsobom, ako je všeobecný trend. Nie je to oblasť, ktorá by sa s
digitálnou komunikáciou automaticky spájala, a preto zmenu v správaní u našich klientov nepociťujeme.
Ondrej Hort riaditeľ divízie Reklama a systémy, QEX
1. Za prvý kvartál roku 2016 sme zaznamenali výrazný dopyt po digitálnych citylightoch, čo sa následne
prejavilo aj v počte obsadenosti našich plôch. Za prvé štyri mesiace sme mali takmer 95 % plôch
obsadených, či už našimi stálymi klientmi, alebo aj novými za rok 2016. Parlamentné voľby opäť naplnili
naše očakávania, vopred sme mali na túto ,,udalosť" rezervované naše plagátové plochy a boli
ponúknuté politickým kandidátom. Z tohto pohľadu považujeme prvý kvartál roka 2016 za jeden z
najúspešnejších v histórii našej spoločnosti.
2. V mesiaci apríl sme pre mediálnu agentúru Unimedia realizovali neštandardnú kampaň pre klienta
Hornbach, kde sme naše plochy menili na ,,živé" pomocou kôry a trávnika. Okrem iného plánujeme
rozšíriť sieť digitálnych citylightov v nákupných centrách, kde náš systém merania reklamných kampaní
vie klientovi presne povedať, koľko návštevníkov obchodného centra si spustí práve jeho kampaň, z
ktorej plochy, koľkokrát a v ktorom obchodnom centre. Klient na konci reklamnej kampane dostáva
presnú štatistiku s číslami.
3. Zaznamenali sme zmenu k lepšiemu a úprimne sa z toho tešíme.
Ladislav Šindler riaditeľ, Rail media
1. Voľby jednoznačne zvýšili obrat v oblasti outofhome, aj nám zlepšili čísla na začiatku roka 2016.
2. V súčasnosti nie.
3. Digitálna komunikácia prežíva vzostup, avšak jej slabou stránkou je vysoký nárok na čas na prijatie
reklamného posolstva a súčasne platí, že čoraz viacej ľudí je v časovej tiesni (nemá čas) a to je
paradox. Riešením je plánovať do mediaplánov viac paralelných mediatypov.
Peter Štefanco obchodný riaditeľ, Rabaka reklamné Panely
1. V našom poňatí boli parlamentné voľby jednoznačne dominantným hnacím prvkom v segmente OOH.
Áno, môžeme potvrdiť, že prvý kvartál splnil naše očakávania a dosiahli sme ciele, ktoré sme mali na
dané obdobie stanovené.

2. V tomto období zvažujeme nejaké možnosti, ale prioritne sa zameriavame najmä na neustále
skvalitňovanie nami poskytovaných služieb. Našou prioritou zostáva individuálny prístup k požiadavkám
klientov, tak aby využitím našich produktov a služieb získali nadhodnotu, ktorá im pomôže pri
zviditeľňovaní sa.
3. Trend digitálnej komunikácie je v posledných rokoch výrazný, ale nemáme pocit, že by zásadným
spôsobom ovplyvňoval práve náš segment.
Marek Bystrický obchodný riaditeľ, XL MEDIA
1. Očakávania boli splnené, vyťaženosť našich nosičov bola na 100 %.
2. Dlhodobo pracujeme na nových produktoch, ktoré by sme chceli tento rok uviesť na trh.
3. Čo sa týka outdoorovej digitálnej komunikácie, tak nie. Klienti zatiaľ nemajú potrebu deliť sa o priestor,
pokiaľ je na trhu toľko outdoorových médií. Nástup digitálnych médií očakávame s radikálnym znížením
počtu existujúcich zariadení, a to minimálne o 50 %.
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1. Konferencia Economic Policy in a Dynamic Environment
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 23/05/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti
NOeG-SEA 2016
Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association
(NOeG-SEA 2016)
Slovenská ekonomická spoločnosť a Rakúska ekonomická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 27.-28. mája 2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity
v Bratislave spoločnú výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej
ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association
and the Austrian Economic Association).
Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí (Economic Policy in a Dynamic Environment).
Hlavnými prednášajúcimi konferencie sú prof. Martin Hellwig (Max Planck Institute for Research on
Collective Good and Bonn University) s prednáškou na tému Finančná stabilita a menová politika v čase
krízy a prof. Klaus F. Zimmermann (Harvard University and Global Labor Organization), ktorý bude
prednášať na tému Európska migračná kríza: Výzvy a príležitosti.
Na konferenciu je zaregistrovaných viac ako 200 účastníkov z približne 100 organizácií a viac ako 26
krajín. Renomovaní ekonómovia z Európy ale aj iných kontinentov prednesú svoje prednášky s cieľom
vymeniť si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospodárskej
praxi.
Popri konferencii NOEG-SEA 2016 sa uskutoční Bratislava Economic Fair 2016, v rámci ktorého sa
predstavia špičkové organizácie a pracoviská pôsobiace v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky zo
Slovenska, ale aj zahraničia.
Konferenciu finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia VÚB,
Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Viac informácií: http://slovakecon.sk/noegsea2016/index.html
Organizačný výbor konferencie NOeG-SEA 2016: doc. Martin Kahanec, prof. Mikuláš Luptáčik, prof.
Philipp Schmidt-Dengler.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to nezisková
organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických
vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých
ekonomických talentov. Predsedom SEA je prof. Július Horváth, podpredsedami sú doc. Martin Kahanec
a prof. Tatiana Kluvánková.
Rakúska ekonomická spoločnosť (NOeG) je nezisková spoločnosť s cieľom podporovať vedecký pokrok
v teoretických a aplikovaných ekonomických vedách. V oblasti aplikovaných ekonomických vedám je
hlavným cieľom NOeG podpora nezávislej a objektívnej analýzy ekonomickej výkonnosti rakúskej
ekonomiky. Predsedom NOeG je Dr. Peter Mooslechner, podpredsedami sú prof. Ingrid Kubin a prof.
Manfred Nermuth.
Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je historicky prvá
vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na
Slovensku. V akademickom roku 2015/2016 univerzita oslávila 75. výročie zloženia. Súčasným

rektorom univerzity je prof. Ferdinand Daňo.
Martin Hellwig je výkonný riaditeľ Max Planck Institute for Research on Collective Goods a profesor
ekonómie na University of Bonn, Nemecko. Pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách - Stanford
University, Princeton University, University of Bonn, University of Basel, Harvard University a University
of Mannheim. Vo výskume sa venuje otázkam všeobecnej ekonomickej teórie, najmä ekonómií
informácií, stimulov a rovnováhy, verejných statkov a daní, finančných trhov a finančných inštitúcií, a
základom makroekonómie a monetárnej teórie.
Klaus F. Zimmermann je profesorom ekonómie na University of Bonn. V súčasnosti pôsobí v Center for
European Studies na Harvard University a Katedre ekonómie na Princeton University. Je zakladajúcim
riaditeľom Institute for the Study of Labor (IZA), kde pôsobil od roku 1998 do roku 2016. V roku 2016
založil Centre for Population, Development and Labour Economics (POP) na UNU-MERIT Maastricht
University. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na otázky práce a populačnej ekonómie,
migrácie, industrial organization a ekonometrie. Je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina a
členom Academia Europaea, kde predsedá jej sekcii pre ekonómiu, business a manažment.
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Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí.
Bratislava 26. mája (SkolskyServis.sk) - Slovenská ekonomická spoločnosť a Rakúska ekonomická
spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 27.-28. mája
2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave spoločnú výročnú konferenciu Slovenskej
ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (Joint Annual Meeting of
the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association).
Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom
prostredí (Economic Policy in a Dynamic Environment).
Hlavnými prednášajúcimi konferencie sú prof. Martin Hellwig (Max Planck Institute for Research on
Collective Good and Bonn University) s prednáškou na tému Finančná stabilita a menová politika v čase
krízy a prof. Klaus F. Zimmermann (Harvard University and Global Labor Organization), ktorý bude
prednášať na tému Európska migračná kríza: Výzvy a príležitosti.
Na konferenciu je zaregistrovaných viac ako 200 účastníkov z približne 100 organizácií a viac ako 26
krajín. Renomovaní ekonómovia z Európy ale aj iných kontinentov prednesú svoje prednášky s cieľom
vymeniť si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospodárskej
praxi.
Popri konferencii NOEG-SEA 2016 sa uskutoční Bratislava Economic Fair 2016, v rámci ktorého sa
predstavia špičkové organizácie a pracoviská pôsobiace v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky zo
Slovenska, ale aj zahraničia.
Konferenciu finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia VÚB,
Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Viac informácií: http://slovakecon.sk/noegsea2016/index.html
Organizačný výbor konferencie NOeG-SEA 2016: doc. Martin Kahanec, prof. Mikuláš Luptáčik, prof.
Philipp Schmidt-Dengler.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to nezisková
organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických
vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých
ekonomických talentov. Predsedom SEA je prof. Július Horváth, podpredsedami sú doc. Martin Kahanec
a prof. Tatiana Kluvánková.
Rakúska ekonomická spoločnosť (NOeG) je nezisková spoločnosť s cieľom podporovať vedecký pokrok
v teoretických a aplikovaných ekonomických vedách. V oblasti aplikovaných ekonomických vedám je
hlavným cieľom NOeG podpora nezávislej a objektívnej analýzy ekonomickej výkonnosti rakúskej
ekonomiky. Predsedom NOeG je Dr. Peter Mooslechner, podpredsedami sú prof. Ingrid Kubin a prof.

Manfred Nermuth.
Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je historicky prvá
vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na
Slovensku. V akademickom roku 2015/2016 univerzita oslávila 75. výročie zloženia. Súčasným
rektorom univerzity je prof. Ferdinand Daňo.
Martin Hellwig je výkonný riaditeľ Max Planck Institute for Research on Collective Goods a profesor
ekonómie na University of Bonn, Nemecko. Pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách - Stanford
University, Princeton University, University of Bonn, University of Basel, Harvard University a University
of Mannheim. Vo výskume sa venuje otázkam všeobecnej ekonomickej teórie, najmä ekonómií
informácií, stimulov a rovnováhy, verejných statkov a daní, finančných trhov a finančných inštitúcií, a
základom makroekonómie a monetárnej teórie.
Klaus F. Zimmermann je profesorom ekonómie na University of Bonn. V súčasnosti pôsobí v Center for
European Studies na Harvard University a Katedre ekonómie na Princeton University. Je zakladajúcim
riaditeľom Institute for the Study of Labor (IZA), kde pôsobil od roku 1998 do roku 2016. V roku 2016
založil Centre for Population, Development and Labour Economics (POP) na UNU-MERIT Maastricht
University. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na otázky práce a populačnej ekonómie,
migrácie, industrial organization a ekonometrie. Je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina a
členom Academia Europaea, kde predsedá jej sekcii pre ekonómiu, business a manažment.
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