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1. Študentky poštípali ploštice!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 01/10/2016; 228/2016; s.: 6,7b; Bratislava; Natália Labudová]
Natália Labudová
Hrôza na internáte Ekonomickej univerzity
BRATISLAVA - Tak toto je nechutné! Dve vysokoškoláčky z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v
internátnej izbe ráno zobudili celé doštípané. Ubytovateľka im neverila, no lekárka diagnostikovala
poštípanie plošticami. Vedenie internátu potvrdilo, že to nebol prvý prípad! Čo s tým chcú robiť?
Incident sa odohral v nedeľu na internáte Ekonomickej univerzity Študentský domov Starohájska 4.
Dve vysokoškoláčky cez noc poštípali na izbe ploštice. ,,Spolubývajúca išla za ubytovateľkou, ukázala
jej štípance, no ona len tvrdila, že to ploštice nie sú, že si má dať na to masť, alebo nech ide na
pohotovosť," prezradili študentky pre portál aktuality.sk. Lekárka na pohotovosti však skonštatovala, že
ide skutočne o štípance od ploštíc, predpísala im lieky a odporučila dezinsekciu priestorov. Vedenie
univerzity, pod ktorú internát patrí, situáciu s plošticami potvrdilo. ,,Podnetom sa vedenie Centra
podnikateľských činností a univerzitných služieb EU okamžite zaoberalo. Podrobne sa prípad prešetril s
ubytovateľkou a jej nadriadenou," uviedol Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity. Mama jednej zo
študentiek sa obrátila na Úrad verejného zdravotníctva. ,,Tunajší úrad vykoná v predmetnom zariadení
budúci týždeň príslušnú kontrolu a z jej výsledkov vyplynie ďalší postup," informoval vedúci
Regionálneho úradu verejného zdravotnícva Stanislav Duba. Internát ihneď ponúkol dievčatám
náhradné bývanie. Na internáte Starohájska 4 už v minulosti problémy s plošticami riešili. ,,V tomto
zariadení sme už v minulosti zaznamenali prípady výskytu. Ekonomická univerzita v Bratislave
zabezpečuje dezinsekčné služby s opakovaným postrekom pravidelne v každom ubytovacom zariadení
štyrikrát do roka a naposledy bola takáto dezinsekcia vykonaná v auguste 2016," doplnil Horňák.

PLOŠTICE ŠTÍPU V NOCI
Mária Goldová, Ústav parazitológie na Univerzite veterinárneho lekárstva, Košice
Ploštice štípu hlavne potme, pretože sú to nočné živočíchy. Ráno má človek červené pľuzgieriky a
poštípané miesto svrbí. Človek to môže skontrolovať tak, že v noci zapne svetlo a ony sa budú
pohybovať po izbe. Zabiť ich možno len dezinsekciou.
ŠTUDENTI: VIDELI ICH AJ POD VAŇOU
Zdeno (22), Stropkov, hospodárska politika
Čítal som o plošticiach na našom intráku na internete, ale osobne som sa s tým nestretol.
Michal (21), Rožňava, bankovníctvo
Pred pár rokmi mi starší spolubývajúci hovoril, že ploštice videl pod vaňou, ale ja som žiadne nevidel.
Jana (22), Prešov, finančný manažment
Som na tomto internáte len pár dní, ale nepočula som o tom a nikdy som sa s plošticami nestretla.
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2. Študentky doštípali ploštice!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 01/10/2016; 228/2016; s.: 7s; regióny; Natália Labudová]
Natália Labudová
Hrôza na internáte Ekonomickej univerzity
BRATISLAVA - Tak toto je nechutné! Dve vysokoškoláčky z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v
internátnej izbe ráno zobudili celé doštípané. Ubytovateľka im neverila, no lekárka diagnostikovala
poštípanie plošticami.
Incident sa odohral v nedeľu na internáte na Starohájskej 4 v Bratislave. Dve vysokoškoláčky cez noc
poštípali na izbe ploštice. ,,Spolubývajúca išla za ubytovateľkou, ukázala jej štípance, no ona len tvrdila,
že to ploštice nie sú, že si má dať na to masť, alebo nech ide na pohotovosť," prezradili študentky pre
portál aktuality.sk. Lekárka však skonštatovala, že ide skutočne o štípance od ploštíc a odporučila
dezinsekciu priestorov. Vedenie univerzity, pod ktorú internát patrí, situáciu s plošticami potvrdilo.
,,Podnetom sa vedenie Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU okamžite zaoberalo.
Podrobne sa prípad prešetril s ubytovateľkou a jej nadriadenou," uviedol Miroslav Horňák z
Ekonomickej univerzity. Mama jednej zo študentiek sa obrátila na Úrad verejného zdravotníctva.
,,Úrad vykoná v predmetnom zariadení budúci týždeň príslušnú kontrolu a z jej výsledkov vyplynie ďalší
postup," informoval vedúci Regionálneho úradu verejného zdravotnícva Stanislav Duba. Dievčatám bolo
ihneď ponúknuté náhradné bývanie. Na internáte už v minulosti problémy s plošticami riešili. Vedenie
tvrdí, že dezinsekciu vykonávajú pravidelne.
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3. Hrôza na internáte Ekonomickej univerzity: Študentky sa zobudili a v šoku
pozerali na svoje telá!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 01/10/2016; Správy; Natália Labudová, Novy Cas]
Otvoriť galériu
Tak toto je nechutné! Dve vysokoškoláčky z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v internátnej izbe
ráno zobudili celé doštípané. Ubytovateľka im neverila, no lekárka diagnostikovala poštípanie plošticami.
Incident sa odohral v nedeľu na internáte na Starohájskej 4 v Bratislave. Dve vysokoškoláčky cez noc
poštípali na izbe ploštice. "Spolubývajúca išla za ubytovateľkou, ukázala jej štípance, no ona len tvrdila,
že to ploštice nie sú, že si má dať na to masť, alebo nech ide na pohotovosť," prezradili študentky pre
portál aktuality.sk. Lekárka však skonštatovala, že ide skutočne o štípance od ploštíc a odporučila
dezinsekciu priestorov. Vedenie univerzity, pod ktorú internát patrí, situáciu s plošticami potvrdilo.

Otvoriť galériu
"Podnetom sa vedenie Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EU okamžite zaoberalo.
Podrobne sa prípad prešetril s ubytovateľkou a jej nadriadenou," uviedol Miroslav Horňák z
Ekonomickej univerzity.
Mama jednej zo študentiek sa obrátila na Úrad verejného zdravotníctva. "Úrad vykoná v predmetnom
zariadení budúci týždeň príslušnú kontrolu a z jej výsledkov vyplynie ďalší postup," informoval vedúci
Regionálneho úradu verejného zdravotnícva Stanislav Duba. Dievčatám bolo ihneď ponúknuté náhradné
bývanie. Na internáte už v minulosti problémy s plošticami riešili. Vedenie tvrdí, že dezinsekciu
vykonávajú pravidelne.
Foto:
Incident sa odohral na internáte v Bratislave. Zdroj - Michal Hanko
Dve vysokoškoláčky sa zobudili s nepríjemnými štípancami. Zdroj - aktuality.sk
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4. Súťaž sa ešte len začína, ale vy už možno EY podnikateľa roka 2016 poznáte
[Téma: Ekonomická univerzita; profit.sme.sk; 03/10/2016; Denník; Redakcia]
Spoločnosť EY hľadá jedenásteho EY Podnikateľa roka, ktorý bude Slovenskú republiku reprezentovať
na prestížnom svetovom finále v Monte Carle. Porotu zaujímajú nielen hospodárske výsledky, ale najmä
výnimočný podnikateľský príbeh. Prihláste sa sami alebo nominujte podnikateľa zo svojho okolia, ktorý
má víziu, odvahu a svojou tvrdou prácou a húževnatosťou vybudoval úspešnú spoločnosť.
Zdroj - EY Slovensko 2016
Nominovaní podnikatelia budú súťažiť v troch kategóriách:
- EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky
- EY Technologický podnikateľ roka
- EY Začínajúci podnikateľ roka
Prihlášky je možné posielať do 30. novembra 2016.
Cesta do Monte Carla
Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa
posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné. V súčasnosti sa ako jediná svetovo
uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.podnikatelroka.sk. Záštitu nad týmto ročníkom súťaže EY
Podnikateľ roka prevzal prezident Slovenskej republiky.
Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2015 Slovenskej republiky v ostatnom ročníku súťaže sa stal Patrick
Hessel, zakladateľ a konateľ firmy c2i s.r.o, ktorého príbeh priniesol aj Profit. V celosvetovom finále,
ktoré sa každoročne koná v Monte Carle, na jar zvíťazil Austrálčan Manny Stul zo spoločnosti Moose
Enterprise.
EY Podnikateľ roka 2015 Patrick Hessel Zdroj - EY Slovensko 2016
Držiteľom ceny Profitu za najkrajší podnikateľský príbeh v roku 2016 bola Martina Kašiarová a jej partner
Antonio de Marchi z firmy Tonfly, ktorí zo Slovenska do celého sveta posielajú parašutistické kombinézy.
"V rámci súťaže EY Podnikateľ roka už jedenásty rok oceňujeme slovenských podnikateľov a vyzývame
ich, aby sa podelili s verejnosťou o svoj podnikateľský príbeh. Som rád, že vnímanie podnikateľov sa v
našej krajine v posledných rokoch výrazne zmenilo. Pridáva sa aj mladá generácia podnikateľov, startupistov alebo technologicky zameraných podnikateľov, ktorým nechýba čestnosť a odvaha." hovorí
Matej Bošňák, vedúci partner spoločnosti EY v Slovenskej republike.
Objavte podnikateľskú hviezdu

"Chcel by som vyzvať všetkých podnikateľov, ktorí svojou poctivou prácou vybudovali úspešné
spoločnosti, aby sa do súťaže prihlásili," prosí M. Bošňák. Ale keďže ľudia sú u nás niekedy aj prehnane
skromní, nominovať skvelého podnikateľa do tejto súťaže môžete aj vy.
"Zároveň sa obraciam na širokú verejnosť, aby nám pomohla objaviť podnikateľské osobnosti zo svojho
mesta, pretože o mnohých z nich ešte nevieme. Nominujte podnikateľa, ktorého si vážite, aby sa o ňom
mohli dozvedieť aj ostatní a inšpirovať sa jeho podnikateľským príbehom,"dodáva vedúci partner
spoločnosti EY.
Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, napríklad aj jeho kolega, zákazník, zamestnanec
alebo príbuzný, najlepšie prostredníctvom nominačného formulára na stránkach www.podnikatelroka.sk.
Na týchto webových stránkach je taktiež k dispozícii kompletná online prihláška pre uchádzačov.
Uzávierka prihlášok je 30. novembra 2016.
Prípadne môžete podnikateľa do súťaže nominovať aj prostredníctvom Profitu - napíšte nám e-mail
alebo môžete svoj tip uviesť rovno do komentára pod týmto článkom, a my ho ako partner súťaže
posunieme spoločnosti EY.
Kritériá sú náročné
"Je pre mňa veľkou cťou získať toto ocenenie a zaradiť sa medzi elitu slovenských podnikateľov, ktorí
toto ocenenie získali predo mnou. Je to ohodnotenie našej tvrdej práce a veľká motivácia a záväzok
pracovať ďalej, rozvíjať slovenskú firmu c2i na svetovú, rešpektovanú technologickú značku," povedal
ostatný držiteľ titulu EY Podnikateľ roka za rok 2015 Patrick Hessel zo spoločnosti c2i, ktorý je
predsedom poroty tohto ročníka súťaže.
Porotu súťaže EY Podnikateľ roka 2016 tvoria skúsení a úspešní podnikatelia, bývalí víťazi a ďalší
experti:
- Patrick Hessel, predseda poroty, c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015
- Eva Stejskalová, MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014
- Vladimír Šrámek, DECODOM, EY Podnikateľ roka 2013
- Ľuboš Fellner, BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011
- Tomáš Bel, EXIsport, EY Podnikateľ roka 2010
- Michal Štencl, Sygic, EY Podnikateľ roka 2009 Peter Zálešák, NAY, EY Podnikateľ roka 2008
- Miroslav Trnka, ESET, EY Podnikateľ roka 2006
- Rudolf Sivák, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
- Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO
Porota sa riadi medzinárodne platnými pravidlami EY. Proces hodnotenia je komplexný a zohľadňuje
okrem ekonomických údajov aj osobnosť súťažiaceho, jeho podnikateľský príbeh, stratégiu,
medzinárodné pôsobenie a podobne. Porotcovia sa tak okrem iného zamerajú na podnikateľského
ducha nominovaného, jeho čestnosť a poctivosť či spoločensky prospešné aktivity.
EY Podnikateľ roka - ceny Zdroj - EY Slovensko 2016
"Za úspechom býva väčšinou spojenie talentu a vytrvalosti. A to je inšpiratívne. Sme radi, že sme opäť
partnerom podujatia, ktoré úspešné osobnosti odhaľuje svetu," povedal Jozef Kausich, člen
predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie Firemného bankovníctva Všeobecnej úverovej banky, ktorá je
pre tento ročník exkluzívnym partnerom súťaže.
Súťažné kategórie
Súťaží sa v kategóriách EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a
EY Začínajúci podnikateľ roka. Porota súťaže má každý rok možnosť udeliť Špeciálne ocenenie poroty.
Dvojtýždenník Profit tradične udeľuje Zvláštnu cenu Profitu za najkrajší podnikateľský príbeh.
Do kategórie EY Technologický podnikateľ roka môže byť zaradený akýkoľvek účastník súťaže, ktorého
spoločnosť vytvára technológie alebo ich inovatívnym spôsobom využíva.
O titul EY Začínajúci podnikateľ roka môže bojovať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2
roky a nie viac ako 5 rokov.
Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2016 bude spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásené v
marci 2017. Víťaz zo Slovenskej republiky sa zúčastní na celosvetovom finále, ktoré sa uskutoční 7. –
11. júna 2017 v Monte Carle.

Exkluzívnym partnerom súťaže je Všeobecná úverová banka, generálnym partnerom je spoločnosť SAP
Slovensko a partnermi súťaže sú značka Chivas Regal a Slovanet. Hlavným mediálnym partnerom je
Rozhlas a televízia Slovenska, mediálnymi partnermi sú denník Hospodárske noviny, dvojtýždenník
Profit, televízia TA3 a týždenník Trend.
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5. Veľtrh ponúka novinky aj odbornú diskusiu o energetike
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 11/10/2016; 195/2016; s.: 13; ELO SYS; Marta Svitková]
INOVÁCIE
Novinky v elektrotechnike, energetike či automatizácii. Tým všetkým bude žiť Trenčín tento týždeň.
Marta Svitková
Výstavisko Expo Center Trenčín sa od 11. do 13. októbra 2016 stane dejiskom medzinárodného veľtrhu
ELO SYS, ktorý už 22 rokov prezentuje na Slovensku novinky zo sveta elektrotechniky, energetiky,
elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií. Na veľtrhu ELO SYS sa tento rok predstaví 96
firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Bulharska. Záštitu nad veľtrhom opätovne
prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Prezentáciu vystavovateľov doplní atraktívny sprievodný
program, na príprave ktorého sa podieľajú aj odborní garanti veľtrhu: Slovenský elektrotechnický zväz –
Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Únia slovenských
elektrotechnikov, Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická
fakulta.
Dvojdňová konferencia
Tohtoročnému sprievodnému programu dominuje dvojdňová konferencia (11. – 12. 10. 2016) s názvom
Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti. Prostredníctvom videozáznamu na
nej vystúpi so svojím príspevkom aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Konferenciu
organizuje usporiadateľ pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s akciovými
spoločnosťami SSE, ZSE, VSE a DLA Piper. Jej cieľom je v rámci tematicky zameraného veľtrhu vytvoriť
platformu pre odbornú diskusiu o výzvach európskej energetickej únie, aplikácii jej aspektov v
Slovenskej republike s dôrazom na efektívnu reguláciu a konkurencieschopnosť. Na konferencii s
príspevkami vystúpia zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, Slovenského plynárenského priemyslu, Slovnaftu, OKTE,
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ďalší.
Prednášky a konzultácie
Počas veľtrhu ELO SYS sa bude konať aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu –
Komory elektrotechnikov Slovenska a sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Prednášky sú venované témam ako Smerovanie vývoja
špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS a Smerovanie
alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidiel. Firma ControlSystem z Brezna pripravila
pre návštevníkov workshop s názvom PROFINET – návrh spoľahlivej komunikácie a diagnostika. Experti
z oblasti elektrotechniky v rámci profesionálnych konzultácií pomôžu záujemcom zvládnuť aj ich
problémy. Zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a výskum sa už roky snaží aj Slovenská spoločnosť
elektronikov Bratislava organizovaním Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov.
Organizátori veľtrhu veria, že odbornú verejnosť zaujme nielen bohatý sprievodný program, ale aj
exponáty, ktoré budú prezentovať vystavujúce firmy.
Expozície s množstvom noviniek
V oblasti meracej a diagnostickej techniky ponúkne spoločnosť Megger najnovšiu generáciu káblových
meracích vozidiel Centrix 2.0 s integrovaným systémom na diagnostiku VN-káblov. Ide o druhú
generáciu celosvetovo najpredávanejšieho káblového meracieho systému, ktorým je vybavených viac
ako 600 meracích vozidiel po celom svete. Produkt nemeckej firmy InterEng, P5i – prenosný testovací
systém – ako novinku na slovenskom a českom trhu predstaví spoločnosť Radeton SK. Multifunkčný
jednofázový systém je určený na lokalizáciu porúch pre nízkonapäťové siete, siete pouličného
osvetlenia, ale aj testovanie. Firma MICROSYS odprezentuje na veľtrhu ELO SYS 2016 novinky vo
svojom SCADA/HMI systéme PROMOTIC, ktorý disponuje okrem štandardných funkcií, bežných pre
softvér typu SCADA, aj integrovaným WEB serverom, ktorý umožňuje automaticky sprístupniť obrazy
pre všetky zariadenia s internetovým prehliadačom (smartfón, tablet atď.), a to nezávisle od platformy

(Android, iOS atď.). Veľké a neraz nevzhľadné zabezpečovacie systémy, ktoré narúšajú atmosféru
domova, sú už minulosťou. V Trenčíne návštevníci uvidia novú dizajnovú sériu Jablotron 100. Najnovší
model PIR detektorov s elegantnými tvarmi si zachoval všetky parametre, na ktoré boli klienti zvyknutí.
Nové PIR detektory posúvajú hranice bezpečnosti ďalej, pretože ich možno čiastočne zapustiť aj do
steny. A pritom garantujú detekčné pokrytie 90°/12 m. Ochrana domova tak bude skutočne neviditeľná.
FOTO:
Fakulty elektrotechniky sa predstavia na veľtrhu aj tento rok.
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6. Rusko a Turecko podpísali dohodu týkajúcu sa tzv. tureckého prúdu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 11/10/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová]
Elena Koritšánska, moderátorka: "Turecký prúd bude a na pulty ruských obchodov sa vráti turecké
ovocie a ďalšie produkty. Rusko a Turecko podpísali dohodu týkajúcu sa takzvaného tureckého prúdu,
teda plynovodu, ktorý by mal spojiť Rusko s Tureckom cez Čierne more, po neúspechu iných projektov
v južnej Európe. Pôvodné plány na tento plynovod zamrzli minulý rok po tom, čo turecká armáda
zostrelila ruské lietadlo pri sýrsko-tureckej hranici. Ankara a Moskva sa momentálne znovu pokúšajú
obnoviť nielen ekonomické, ale aj politické vzťahy."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, redaktorka: "Rusko a Turecko budú zviazané dvomi plynovými
nitkami. Jednu aj druhú stranu do toho dotlačila ekonomická situácia aj politický vývoj. Obe krajiny rátajú
s tým, že im to prinesie nielen ekonomické, ale aj geopolitické výhody. Hovorí Peter Baláž z
Ekonomickej univerzity."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita: "Rusko hľadá dneska politických spojencov a pravdepodobne je
v tom aj geostrategický fakt, ktorý sa týka toho, že sa ruská strana snaží zvýšiť závislosť iných krajín na
ruskej ekonomike. Aj Turecko sa môže dostať do situácie v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktami so
Sýriou a s Kurdami, že bude potrebovať mať v ruke strategický výmenný ekvivalent, ktorým zemný plyn
je."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Podmorskú časť bude mať na starosti Rusko, suchozemskú
zasa Turci. Do veľkej miery majú byť využité už existujúce trasy. Každou z nich by malo pretiecť do 16
miliárd kubických metrov plynu. Oproti predchádzajúcim plánom je to síce len polovica, ale podľa
ekonómov to nemusí byť konečný stav. Závislosť Turecka od energií sa totiž zväčšuje, rastie napríklad aj
jeho mestská populácia. Rusko sa dohodou zasa pokúša upokojiť domácu ekonomickú situáciu a rubeľ.
Dôležitým faktorom pri dohodách o finančne náročných plynovodoch je už aj tak nízka cena zemného
plynu samého. Vladimir Putin ešte pred podpisom zmluvy vyhlásil, že dôležitejšie ako nejaké zľavy je, že
plynovod sa vôbec bude realizovať."
Peter Baláž: "Vladimir Putin dneska pozerá na Turecko ako na svojho strategického partnera, ktorému
sa snaží prostredníctvom zemného plynu vychádzať viac v ústrety a očakáva samozrejme určitú
spolupatričnosť aj z hľadiska geostrategického rozhodnutia, pretože Turecko je súčasť
severoatlantického paktu a je samozrejme dneska veľká krajina, ktorá dosahuje veľkú dynamiku
a samozrejme jedno s druhým veľmi tesne súvisí."
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: "Projekt plynovodu TurkStream navrhlo Rusko pred niekoľkými
rokmi ako náhradu za nevydarený plán plynovodu South Stream, ktorý mal obchádzať Ukrajinu.
Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, RTVS."
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7. Promócie absolventov doktorandského štúdia EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si 5. októbra 2016 prevzalo 44 absolventov
doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora
EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Čiderovej
a dekanov, resp. prodekanov, jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, diplomy o udelení titulu philosophiae
doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v Bratislave.

Medzi promovanými bolo 11 absolventov doktorandského štúdia z Národohospodárskej fakulty EU v
Bratislave, 13 absolventov z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 5 absolventov z Fakulty hospodárskej
informatiky, 11 absolventov z Fakulty podnikového manažmentu, 3 absolventi z Fakulty medzinárodných
vzťahov a 1 absolventka Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.
Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu
nadväzujúcu alumni spoluprácu.
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8. Ekonomická univerzita v Bratislave na Európskej noci výskumníkov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Na Slovensku sa v roku 2016 uskutočnil jubilejný 10. ročník festivalu vedy - Európska noc výskumníkov
2016. Hlavným mottom podujatia v tomto roku bolo "Srdce a mozog slovenskej vedy": oba orgány sú
dôležité pre život každej ľudskej bytosti a oba symbolizujú aj dva hlavné atribúty nevyhnutné pre ľudskú
tvorivú činnosť - myslenie a lásku. Kým mozog má zdôrazňovať tvorivý potenciál a múdrosť vedcov,
inovátorov a učiteľov, srdce je symbolom odhodlania a zanietenia k vedeckej práci.
Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 30. septembra 2016 zúčastnili na festivale vedy –
Európska noc výskumníkov 2016 už šiestykrát. Návštevníci tohto vedecko-popularizačného podujatia
mali v priestoroch Starej tržnice v Bratislave príležitosť stretnúť tvorivých pracovníkov EU v Bratislave v
dvoch prezentačných vedeckých stánkoch až do neskorých večerných hodín: v stánku s intuitívnym
názvom "Letom svetom" prezentovali kreatívnou formou svoje aktivity Fakulta aplikovaných jazykov,
Obchodná fakulta, Fakulta medzinárodných vzťahov a v stánku "Dobrá práca = úspešná budúcnosť"
pútavým spôsobom zaujali všetky generácie účastníkov festivalu vedy Fakulta podnikového
manažmentu a Národohospodárska fakulta.
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9. Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
V spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 5. októbra 2016 pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica uskutočnilo podujatie spojené s diskusiou, ako súčasť
série podujatí v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 –
31.12.2016), s názvom "Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť (náčrt možných ciest)". Podujatie
otvoril prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Prednáška prof. Ing. Petra Staněka, CSc., reprezentujúceho Ústav ekonómie a manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave bola zameraná na multidimenzionálnu víziu Európskej únie na
budúcich 15 rokov z pohľadu aktuálnych zmien v zmysle geopolitického a geoekonomického vývoja,
technologického pokroku, sociálno-ekonomického vývoja či klimatických zmien a nadväzovala na
výskum realizovaný pod vedením prof. Ing. Petra Staněka, CSc., v procese prípravy publikácie Európska
únia na križovatke - postrehy a inšpirujúce riešenia, ktorá vyšla v septembri 2016.
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10. Medzinárodný turnaj žien Slávia EU Cup 2016 o pohár rektora EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Úspechom domácej Slávie Ekonomická univerzita Bratislava sa skončil 29. ročník najstaršieho
medzinárodného volejbalového turnaja žien na Slovensku - Slávia EU Cup 2016. Naše družstvo tak
obhájilo prvenstvo z minulého ročníka, dosiahlo 3. víťazstvo za sebou a celkovo od roku 1988 už 12.
víťazstvo v tomto turnaji.
Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá – tri zahraničné: prvoligový UTE Budapešť, dvaja českí extraligisti KP
Brno a Fénix Brno a domáca Slávia EU BA.
Na turnaji bola z družstva Slávia EU Bratislava ocenená ako najlepšia nahrávačka turnaja Lucia
Töröková a najvšestrannejšia hráčka turnaja Lucia Mikšíková.
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11. Ako byť úspešný pri čerpaní eurofondov? Špeciálne školenie pre Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 15/10/2016; PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ; red]
Školenie pre mestá, obce a podnikateľov v bratislavskom kraji!
Piatok 28.októbra 2016 o 9.00 hod. na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Pozývame Vás na školenie s expertom na eurofondy Jánom Rudolfom, o možnostiach a podmienkach
čerpania eurofondov, ktoré sa uskutoční v piatok 28. októbra 2016 v Bratislave, o 9.00 hod na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Školenie je určené pre obce, mestá ich rozpočtové a
príspevkové organizácie, ako aj školy a škôlky. Je vhodné aj pre podnikateľov – živnostníkov, výrobné
podniky, ako aj pre neziskové organizácie a občianske združenia.
Cieľom školenia je oboznámiť sa s možnosťami získania podpory, pochopiť podmienky čerpania
eurofondov a zároveň získať poznatky, ako napísať dobrý projekt a byť úspešný v získaní financií z
fondov EÚ.
Program školenia:
1. Na čo slúžia eurofondy a ako ich správne čerpať?
2. Ako byť pri čerpaní eurofondov úspešný?
3. Ako má vyzerať dobrý projekt?
4. prestávka – občerstvenie
5. Možnosti čerpania pre verejný, súkromný a neziskový sektor
6. Diskusia a odpovede na otázky účastníkov školenia
Kapacita školenia je obmedzená na 50 účastníkov. Poplatok je 69 E. Prihlásiť sa môžete cez nasledujúci
odkaz na formulár:
http://skolenia.janrudolf.sk/
Po prihlásení Vám budú zaslané podrobnejšie informácie aj spôsob platby. Tešíme sa na Vás.
red
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12. Indonézsky veľvyslanec zahájil nový ročník Diplomacie v praxi
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
4. októbra 2016 otvoril veľvyslanec Indonézie, J. E. Djumantoro Purwokoputro Purbo, prednáškový
dvojsemestrálny cyklus Diplomacia v praxi, ktorý bude v zimnom semestri venovaný euroázijskej
spolupráci. Veľvyslanec Purbo sa zameral na aktuálnu politicko-ekonomickú situáciu krajiny. Informoval
študentov okrem iného o možnosti uchádzať sa o štipendium Darmasiswa, ktoré je určené pre študentov
a pedagógov spoločenských a humanitných vied v trvaní 6-mesiacov až 1 roka. Na záver prednášky
prorektor pre medzinárodné vzťahy Mattoš prevzal od indonézskeho veľvyslanca za Ekonomickú
univerzitu v Bratislave Medailu priateľstva za úspešnú spoluprácu s veľvyslanectvom Indonézie.

Späť na obsah

13. Ukrajina a Normand. štvorka
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 19/10/2016; Téma dňa; zo zahraničia; Natália Fónod
Babincová]
Natália Fónod Babincová, moderátorka: "Situácia na východe Ukrajiny sa nevyvíja úplne podľa plánov
Minských dohôd, ktoré mali za cieľ dosiahnuť prímerie a definitívne zastaviť paľbu. Dnes sa preto opäť

stretli predstavitelia krajín takzvanej Normandskej štvorky, teda Francúzska, Nemecka, Ruska a
Ukrajiny, aby hľadali riešenie, ako z tejto situácie von. Zoskupenie, takzvaná Normandská štvorka sa
snaží sprostredkovať prímerie na východe Ukrajiny, kde je situácia ešte stále neprehľadná. A Samuel
Goda zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa dnes vrátil z Ukrajiny. My sme teraz už v
telefonickom spojení. Dobrý večer, pán Goda."
Samuel Goda, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (telefonát): "Dobrý večer prajem."
Natália Fónod Babincová: "Ako som spomínala, vrátili ste sa dnes z Ukrajiny. Takže máte také tie
čerstvé aktuálne reakcie. Možno ste zachytili, ako to ľudia vnímajú, prípadne aké sú očakávania od
dnešnej vrcholnej berlínskej schôdzky."
Samuel Goda: "Samozrejme, berlínska schôdzka Normandskej štvorky hrá prím v podstate v médiách
ukrajinských nielen v dnešný deň, ale v podstate posledných pár dní. No a čo sa týka tých očakávaní, tie
očakávania neboli veľmi vysoké. Prezident Porošenko sa vyjadril v podstate tak, že nedúfa v nič veľké a
Angela Merkelová tiež sa vyjadrila, že netreba očakávať zázraky. Na druhej strane by som rád ale
zdôraznil kontext v podstate stretnutia, a bolo to potvrdené už aj pánom Peskovom a to, že celé toto
stretnutie sa odohráva v podstate, respektíve po stretnutí Normandskej štvorky sa bude jednať aj o
situácii v Sýrii. To znamená, že v prípade nejakých vyjednávaní je možné, že sa k niečomu dostanú
konkrétnejšiemu, ako by bolo napríklad stanovenie dátumu volieb na Donbase, čo povedal zase
francúzsky minister zahraničných vecí, že toto by malo byť dnes večer na stole."
Natália Fónod Babincová: "Tak áno, ako ste spomínali, neočakávajú sa nejaké veľké závery. Napriek
tomu sme trošku aj zvedaví a čakáme, aké budú oficiálne vyhlásenia už o niekoľko minút možno.
Sledujeme to aktívne, aktuálne priamo sa spojíme s tlačovou, teda na tlačovú konferenciu, kde je teda
Angela Merkelová a takisto aj francúzsky prezident Francois Hollande by mali informovať, čo sa dialo za
zatvorenými dverami. Uvidíme, počkáme si na to. V každom prípade, podľa vás, zaoberáte sa touto
situáciou. Aké ústupky by mali byť vykonané možno z každej strany, aby na východe Ukrajiny naozaj
zavládol pokoj? Asi bez istého kompromisu to nepôjde."
Samuel Goda: "Bez kompromisu to nepôjde v žiadnom prípade. Čo sa týka pokoja ako takého, tak by
som veľmi rád chcel povedať, že kiežby to nastalo čoskoro. Na druhej strane v podstate, v tom kontexte,
v ktorom sa nachádzame dnes a čo sa týka tých ústupkov konkrétnych, tak okrem iných v podstate by
som vyzdvihol nasledovné, ako sa vyjadril v podstate podľa vyjadrenia aj Merkelovej, aj Hollandea, ale
napríklad aj Porošenka alebo Putina. A teda hlavnými bodmi by malo byť stiahnutie zahraničných
bojovníkov, stiahnutie ťažkých zbraní, zabezpečenie hranice napríklad medzi zabezpečenie hranice
štátnych hraníc Ukrajiny a ďalej tu by bolo v podstate, čo je veľmi, veľmi dôležité, považujem, je reforma
celého politického systému Ukrajiny. A v rámci neho je veľmi potrebné stanovenie, jasné stanovenie
fungovania Donecka, Luhanska a teda dnešného Donbasu. Čiže toto sú tie najdôležitejšie ústupky alebo
respektíve toto by malo byť predmetom tých kompromisov. Podľa môjho názoru."
Natália Fónod Babincová: "Uvidíme, či sa nejaké tieto ústupky skloňovali dnes za zatvorenými dverami.
V každom prípade chcela by som sa ešte opýtať, vieme o tom teda, že Európska únia samozrejme
pokračuje v sankcionovaní Ruska. Tam sa hovorí najmä to, sa skloňuje, že teda Rusko nespolupracuje
pri napĺňaní týchto dohôd. Dá sa z tohto pohľadu potom hovoriť o nejakom ľahšom postupe pri prijímaní
prímeria? Alebo aj toto je také malé úskalie?"
Samuel Goda: "No áno. V podstate úskalie to je, nakoľko sankcie ako také zavedené Európskou úniou
voči Ruskej federácii sú priamo naviazané na dodržiavanie Minských dohôd. Teda vlastne v podstate ide
o to, že jediná možnosť, momentálne, momentálne jediná možnosť, akým spôsobom by bolo zľahčiť
alebo zrušiť sankcie, sa v podstate viaže na dodržiavanie Minskej dohody. A v podstate tam znovu sa
jedná o tie základné body, ako je stiahnutie zbraní alebo lokálne voľby, samozrejme a v podstate
obnovenie kontroly hraníc Ukrajiny. Čiže v podstate na toto to je naviazané."
Natália Fónod Babincová: "Mohli by sme, pán Goda, pre divákov tak trošku zjednodušene možno
skompletizovať také tie hlavné body, ktoré si jednotlivé strany vyčítajú. Narážam na to, že Kyjev obviňuje
Rusko a separatistov, Moskva zase naopak, dáva vinu za túto situáciu Ukrajine, že sa teda nikam
nepohli veľmi. Keby sme to tak zhutnene mohli povedať, aby mal divák predstavu, čo jednotlivé strany si
navzájom vyčítajú, kde je ten spor?"
Samuel Goda: "Áno. Samozrejme výčitky teda pochádzajú z oboch strán a v podstate môžeme to
povedať, že tie výčitky sa nachádzajú na rôznych leveloch. V prvom rade, ak by sme hovorili napríklad
rozdiel medzi vnímaním konfliktu samotného medzi dajme tomu Ruskou federáciou a Ukrajinou,
respektíve Európskou úniou, je v tom, že Rusko vníma tento konflikt ako čisto vnútornú záležitosť
Ukrajiny. Kdežto Ukrajina a Európska únia tam jednoznačne vidia priame zapojenie Ruskej federácie.
Čiže v podstate to je samotné vnímanie toho konfliktu. Potom, čo sa napríklad týka riešenia toho
konfliktu a ktoré kroky by mali byť uvedené skôr, tak Rusko a separatisti by veľmi radi najprv realizovali

voľby, avšak voľby nie hláv ani parlamentov, ale v podstate len starostov obcí alebo miest, kdežto
napríklad Ukrajina ako prvú podmienku chce v podstate vrátiť kontrolu hraníc pod svoju vládu. A ďalej je
to v podstate, čo som už hovoril, tá reforma toho politického systému, kde Ukrajina by mala ponúknuť
istú mieru autonómie súčasnému Donbasu. No a tu sa to videnie veľmi, veľmi rozchádza. Pretože to, čo
by žiadali vodcovia Doneckej národnej republiky a Luhanskej, tak to má skôr podobu konfederatívnu.
Tým pádom v podstate ako sformovanie Ukrajiny ako konfederálneho štátu. A tam by to bolo v podstate
dôsledok akéhokoľvek prijatia, akéhokoľvek zákona, v podstate čohokoľvek, čo sa týka fungovania
daného štátu, by na to mali rozhodujúce slovo práve tieto dve entity. No a áno, potom ešte posledná
vec, ktorú som spomenul alebo ktorú by som vypichol, je tá, vnímanie tých lokálnych volieb. A to je, že
Ukrajina a OBSE by mali radi voľby, ktoré by boli slobodné a kde by sa zvolili reprezentanti, s ktorými by
mohli potom vyjednávať, ktorých by brali ako partnerov. No a na druhej strane, práve separatisti takéto
niečo odmietajú, pretože už sa sami seba považujú za tých partnerov, s ktorými by sa vyjednávať malo.
No a hovoria, že vo voľbách v poriadku, ale voľby len tých starostov obcí a miest. Čiže v podstate, čo
máme na stole, je absolútne odlišne vnímanie v podstate všetkých bodov."
Natália Fónod Babincová: "Áno, veľmi jasne ste to vysvetlili. Ďakujeme. Možno na záver by som sa ešte
opýtala, keďže človek dnes naozaj na internete a v médiách sa dočíta, prečíta si rôzne informácie,
mnohí už hovoria dokonca o tom, že akási studená vojna, sme svedkami možno začiatku. Je toto
prehnané konštatovanie, je to naozaj iba akási možno taká slabosť prirovnať to k niečomu, čo svet
pozná a tak to nejako pomenovať? Pretože sa to inak ani nedá zatiaľ pomenovať. Ako to vnímate vy toto
porovnanie, napríklad sporu na Ukrajine?"
Samuel Goda: "No v prvom rade by som sa priklonil k tomu názoru, že toto je obrovitánska kríza, v
podstate pre celú európsku, eurázijskú, euroatlantickú bezpečnosť. To znamená, že to, čo sa hovorí v
médiách, mnohokrát by som nepovažoval za nafúknuté, pretože situácia je naozaj, naozaj zlá. I keď
môžeme mať už v podstate po tom dlhom čase mať taký nejaký dojem, že ... štát, že Ukrajina sa stala
koloritom medzinárodných vzťahov, respektíve konflikt na jeho území, čo v žiadnom prípade nemôžeme
prijať. Na druhej strane alebo respektíve zároveň sa povojnová situácia a napríklad to, čo ustanovil
helsinský záverečný akt v 1975, je preč. Už kvalitatívne absolútne odlišné bezpečnostné prostredie, ako
sme tu mali dva-tri roky dozadu. Čiže toto je situácia, ktorá si vyžaduje reakcie a bohužiaľ, niekedy
nevieme, akým spôsobom reagovať. Čiže je to naozaj veľmi vážne."
Natália Fónod Babincová: "Pán Goda, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, ako aj názory. Všetko
dobré želám ešte, dovidenia."
Samuel Goda: "Ďakujem veľmi krásne, pekný večer."
Natália Fónod Babincová: "Dovidenia, dopočutia. A samozrejme my pokračujeme v téme. Pozrime sa
teraz na rokovania Normandskej štvorky, ich význam, aj dopad na východ Ukrajiny aj spolu s našim
dnešným hosťom a pozvanie prijal pán František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobrý večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v BA (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Natália Fónod Babincová: "Zaznelo z úst pána Godu niekoľko zaujímavých informácií. My sa na ne
pozrieme detailnejšie. Ale ešte predtým, pán Škvrnda, veľmi pekne by som vás poprosila, divákovi tak
trošku, ako sa hovorí, od začiatku to nejakým spôsobom vysvetliť. Nepôjdeme do úplného začiatku
procesov, ale hovorí sa o znovu za zatvorenými dverami, rokovala štvorka, Normandská štvorka Francúzsko, Nemecko, Ukrajina a Rusko. Minulý rok vo februári 2015 prijali Minskú dohodu číslo dva,
ktorá ako keby mala znova naštartovať celý ten proces, ktorý zostal zatiaľ iba na papieri. V čom je
slabina celého tohto procesu? Narážam na to, či sa aj niekam možno posunú za tými zatvorenými
dverami. Poďme si to tak nejako špecifikovať, kde je problém ešte raz?"
František Škvrnda: "Vo všeobecnosti ja by som povedal, že v krajine, kde sa bojuje, kde sa zabíjajú
ľudia, je veľmi dobré, keď sa nájdu politici a sily, ktoré sú ochotné tento proces zmierniť či dokonca
skončiť. Jednoduché to nie je. Lebo tých problémov, ktoré sa nakopili na Ukrajine, majú určitým
spôsobom veľmi dlhé trvanie a na druhej strane sú pospájané sociálno-ekonomické s určitými
kultúrnymi, aj ďalšími. Takže je to nesmierne zapletená záležitosť. Bolo dobré, že po tých krutých
bojoch, ktoré tam nastali, v tejto oblasti na východe Ukrajiny, sa našla snaha, ešte niekedy v septembri
2014, prijať nejaké prímerie. To bolo v tej situácii asi nesplniteľné. Po čase sa začalo masívne
porušovať, prestalo platiť. Potom boli tieto Minské dohody II. Treba dodať, že to bolo do určitej miery aj
pod tlakom tým, že povstalci obkľúčili pomerne veľké jednotky ukrajinských ozbrojených síl, v takzvanom
debalcovskom kotli a teda bolo to skorej také, že sa pomôže tej ukrajinskej vláde, ktorá sa sama svojím
konaním, správaním dostala do mimoriadne vážnych problémov. To nemôžeme rozprávať, lebo to by
dlho trvalo, ale..."
Natália Fónod Babincová: "Také základné mantinely."

František Škvrnda: "...ale väčší ten podiel viny je na tej ukrajinskej strane. Ja by som uviedol také dva
momenty, ktoré neboli spomínané. Tých mier alebo súbore opatrení na naplnení Minských dohôd bolo
trinásť základných bodov. Jeden z toho bolo omilostenie všetkých, ktorí sa zúčastnili tej operácie a
vyhlásenie amnestie. To sa doteraz nesplnilo. To je problém ukrajinského parlamentu, ktorý povedal, že
to nepríjme."
Natália Fónod Babincová: "Bol tam nejaký, pardon, časový rámec na isté vykonanie a splnenie týchto
bodov?"
František Škvrnda: "Malo sa to všetko splniť do konca roku 2015."
Natália Fónod Babincová: "2015."
František Škvrnda: "Takže to bol jeden moment. Druhý moment bol ten, že mali sa vymeniť všetci
zajatci. Nestalo sa to. Medzi tými zajatcami, ktorí sú na ukrajinskej strane, sa nachádza možno nie veľa,
ale nachádzajú sa nevinní ľudia, ktorí boli skutočne, pardon za slovo, zachvátení v nejakom boji a pridali
ho k tým ozbrojencom proste, pretože sa tam motal a nebolo mu možné nič dokázať. Ale ten človek nič
takého nerobil. Takže toto je taký veľmi vážny problém. A potom kontrola hraníc je jedna vec. Aj voľby,
ale druhá vec je to, že mal sa prijať program decentralizácie Ukrajiny a ten táto vláda a ten parlament
opäť nie sú. Zatiaľ ho neprijali. Ani sa ho nechystajú prijať. Takže z tohto pohľadu je to skutočne kdesi v
slepej uličke."
Natália Fónod Babincová: "Nebol to už trošku aj odvážny vtedy plán, keď sa zrejme dalo zanalyzovať,
vycítiť postoj ukrajinskej vlády už vtedy pri vlastne ratifikovaní a podpisovaní tejto Minskej dohody II,
ktorá stanovovala tento deadline, ako sme ho spomínali?"
František Škvrnda: "No treba to vidieť tak, že ja som spomínal, že skutočne je dobré, že sa aspoň niečo
dohodne, že prestane to najhoršie – zabíjanie, tie najhoršie boje. Každá takáto dohoda je vecou
kompromisov, tobôž, keď sú do toho zainteresovaní ešte aj zahraniční aktéri, zahraniční účastníci, tak
oni majú trochu inú predstavu o tom. Francúzski diplomati, nemeckí diplomati urobili kus práce. Ale to,
čo sa deje na Ukrajine, tomu nemôžu rozumieť tak, ako napríklad ruskí, ktorí predsa s nimi v minulosti
žili. Takže objavuje sa tu niečo a v rámci tých kompromisov bolo dobré, že sa prijal taký pomerne
veľkolepý dobrý plán. Že sa nepodarí naplniť, to v každodennom živote sme toho svedkami, že politici,
zamestnávatelia veľa sľubujú a pre toho bežného človeka sa z toho ujde vždycky omnoho menej, ale
vždycky sa poteším tomu, keď mi niečo sľúbia, ten bežný človek. Tak aj tieto dohody boli také a musíme
veriť v nejakého takého ducha, že skutočne je tu snaha časti politických síl, nie všetkých, tie problémy
riešiť, lebo keď hynú nevinní ľudia, to je jedno, či to je v Amerike, jedenásteho septembra to bolo alebo
to je na Ukrajine alebo v Afganistane, v Sýrii, to je obrovská tragédia. Tak v tomto zmysle ja patrím k tým
ľuďom, ktorí vítajú každú takúto iniciatívu a treba potom nájsť aj nejaké cesty, aby sa to darilo napĺňať.
To dnešné stretnutie v Paríži je skutočne dobré pre to, aby sa hľadali takéto cesty."
Natália Fónod Babincová: "Práve oni budú za zatvorenými dverami alebo teda podľa tých informácií sú
veľmi zatiaľ také, je ich pomenej, samozrejme. Viac budeme vedieť až po tom, keď vyjdú predstavitelia
na tlačové konferencie. Ale zrejme aj tam išlo o to, že budú analyzovať tieto také slabiny tohto procesu,
prečo sa niektoré tie body, ako ste spomínali, trinásť bodov z tej Minskej dohody II nenaplnili, alebo sa
možno nezačali, alebo sa nedokončili. Ak som správne vyčítala z tých informácií, tak mali by sa
uskutočniť aj voľby. A nakoniec aj pán Goda to spomínal v tých jednotlivých regiónoch. Takže v
Doneckej ľudovej republike a Luhanskej, aby sme to aj divákom ozrejmili, na východe vlastne Ukrajiny,
samozvané. Áno? Tak v tých konkrétnych oblastiach by mali byť voľby. To je tiež jeden zo záväzkov ako
alebo teda?"
František Škvrnda: "Áno, to uskutočnenie volieb. Ale problém je v tom, že chýba ten širší rámec tomu.
Áno, keď bude prijatý, mala byť dokonca aj úprava ústavy Ukrajiny, ak by v tomto bolo prijaté, tak
bezpochyby tie sily, ktoré dneska vládnu v Donecku a v Luhansku, alebo v Doneckej a Luhanskej
ľudovej republike, by na to pristúpili s väčšou ústretovosťou, než keď sa nevie, že vlastne aký bude
výsledok tých volieb. Zatiaľ sa nič podstatného... nejaké formálne úpravy boli. Takže to je taký argument.
Oni Ukrajina.. Kyjev, pardon, tvrdí, že treba to urobiť a ... Luhanska urobíme to, ale keď bude jasnejší
ten rámec, v akých podmienkach budeme fungovať."
Natália Fónod Babincová: "Nie je problémom aj to, že vlastne Doneckú republiku, v podstate to je
samozvaný kvázi, áno, štát, že navzájom sa uznali Luhansko, Donecko, keď to tak zjednodušene
poviem. A Donecká republika zase Luhanskú. Čiže nie je tam záujem alebo teda nejaká snaha zatiaľ
iných krajín alebo otvorená náruč, ako sa hovorí, ten štát nejakým spôsobom uznať. Tak ako sa môžu v
takom štáte konať potom voľby, ktoré jednoducho, ako budú stáť, na čom, na akej pôde? Keď sa tí
predstavitelia, ktorí z tých volieb vzídu, budú vnímaní ako v rámci toho fungovania širšieho v spolupráci s
inými krajinami a štátmi?"

František Škvrnda: "Máme tu naporúdzi príklad Kosova. To Kosovo tiež nebolo legitímnym štátom. Sa
tam vytvárali veci postupne, až sa to dostalo do toho štádia, že deväť rokov necelých po bombardovaní
Juhoslávie a vyčlenení Kosova zo Srbska v dôsledku medzinárodnej agresie, medzinárodnej intervencie
sa ten štát de facto naplnil a dneska sa považuje za súčasť medzinárodného spoločenstva aj bez toho,
že by bolo uznané väčšinou štátov. Takže keď tu máme takýto precedens, aj tam sa to môže tak vyvíjať
a možno tí miestni politici povedia, tak raz, keď sa to urobilo takto, tak aj my môžeme postupovať tou
cestou, že budeme trvať na tých našich požiadavkách. To je dosť ťažké ďalej vysvetľovať, ale to je ten
problém, že skutočne je potreba kompromisov. Čo urobil Kyjev vo vzťahu k Donecku a Luhansku, je
otázne, to by bolo potrebné veľmi dôsledne, podrobne analyzovať a podobne, ako vyšiel on v ústrety.
Takže niektoré tie veci sa naplnili. V tej vojenskej oblasti bola aj výmena zajatcov, ale nie všetkých,
vždycky v tom boli problémy. Takže toto je otázka dneska, či sa bude tlačiť ako časť médií
prozápadných, tvrdila, že treba dotlačiť Putina k tomu, aby Doneck alebo Luhansk a Doneck a Luhansk
splnili svoje povinnosti, alebo či to bude v tom, že Francois Hollande a Angela Merkelová sa pokúsia
dohovoriť do duše pánovi Petrovi Porošenkovi proste, bolo by dobré v záujme riešenia problémov, aby
sa našli nejaké kompromisy, aby bol z niekoho strany prvý výrazný krok, čo by, no poviem to opäť veľmi
zjednodušene, potešil obyvateľov či Ukrajiny alebo týchto republík a vôbec aj medzinárodné
spoločenstvo. Lebo je určitým spôsobom tragédia až hanba, že neďaleko od strednej Európy hynú
dennodenne ľudia nezmyselne, za nič a podobne. Takže tu treba k tomu určitý nadhľad a preto opäť
treba uvítať toto stretnutie a uvidíme, veľký prelom nemôže byť, ale môžu byť podnety, ktoré skutočne
pôjdu do toho, aby sa niektoré veci riešili tak, aby to malo prínos pre bežných Ukrajincov v ich
každodennom živote. Lebo tou vojnou, pardon, trpia nielen ľudia v Donecku a Luhansku, ale celý štát,
keď je takýto stav výnimočný, proste množstvo vecí musí ísť na zbrojenie, je tam zima alebo prichádza
zima, bude množstvo problémov. Takže..."
Natália Fónod Babincová: "Ja sa vrátim, pardon, ešte k tej otázke, teda tej myšlienke, ktorú ste mali.
Môžeme to rozviť. Vy ste povedali tú zaujímavú myšlienku v tom, že možnože Hollande a Merkelová by
mohli teoreticky tlačiť aj na Porošenka, ukrajinského prezidenta, aby urobil isté kroky, práve preto, že ma
to zaujalo, že väčšinou Kyjev hovoril, že Rusko nenapĺňa isté body Minskej dohody. To znamená, že
prvý krok by mal vyjsť aj z tej ukrajinskej strany."
František Škvrnda: "No pozrite sa. Keď som zodpovedný štátnik a chcem dobre pre svoj národ, pre
obyvateľov štátu, tak musím uvažovať nielen v tom, že všetko je v mojej moci, osobnej, čo ja poviem, tak
to musí byť, ale môžem byť aj ústretový. A toto bolo vždycky vo svetovej politike, aj v domácej, bolo také
prelomové obdobie, že sa našli ľudia, ktorí povedali, musíme prekročiť túto hranicu aj za cenu toho, že
možno naša prestíž alebo popularita môže v prvom momente utrpieť alebo padnúť, ale v budúcnosti sa
začnú procesy riešiť a my budeme tými, ktorí budú považovaní za tých, ktorí toto začali. Že sa dneska
tak neuvažuje a že tá ukrajinská vláda žiaľ nie je ochotná takto postupovať, podľa mňa je trochu väčší
problém než postup tej menšej časti Ukrajiny, tých dvoch republík, kde skutočne je ten život obrovským
utrpením."
Natália Fónod Babincová: "Aby som si to ešte tak trošku ozrejmila, čo sa týka ešte tej Minskej dohody II
z minulého roka 2015. Tie štyri ako Normandská štvorka, tie štyri štáty, o ktorých hovoríme viac-menej
garantovali, pristúpili k tomu zneniu tých bodov jednotlivých mierovej dohody. Ale nikde som sa
nedočítala, že by písali, akým spôsobom, napriek tomu, že Ukrajina alebo iné médiá citujú alebo teda
obviňujú, dalo by sa tak povedať, ruskú stranu, že nerobí to a to a Rusi navzájom, keď to nie je
špecifikované, čo majú jednotlivé strany robiť a zaangažovať sa tie štáty. Tak ako toto môžem vnímať
ako pozorovateľ a zároveň sa opieram aj o to, čo dnes možno vzíde z tohto stretnutia, ďalšia dohoda,
ktorá bude už špecifikovať, v čom jednotlivé štáty majú byť nápomocné? Alebo iba súhlasia s pomocou?
Akou?"
František Škvrnda: "No opäť. Problém je v tom, že súčasná politika medzinárodná, aj právo vychádza zo
suverenity štátu nad svojím územím. Takže vlastne žiaden iný štát nemá formálne právo, pokiaľ ho
neokupuje ten iný štát, aby tam presadzoval svoje veci, záujmy. Takže na ukrajinskom území to je jasné.
Je za to zodpovedná vláda v Kyjeve. Vymenil sa predseda vlády nedávno kvôli skorej ekonomickým ako
politickým problémom, ale na tom území Luhanska a Donecka bezpochyby, že je tam vplyv Ruska. Je to
ruské obyvateľstvo, je taký veľmi špecifický problém, ale opäť, nemá ruská vláda alebo prezident Putin
nejaké páky na to, aby toto presadzoval, pretláčal. On môže povedať, áno, bezpochyby sú tam nejaké
ekonomické väzby na Rusko, že teda budeme viac alebo menej toto napĺňať, ale podobne aj Európska
únia môže akosi navrhnúť, poviem to tak a nie tlačiť, navrhnúť pánovi Porošenkovi a ukrajinskej vláde,
viete, keď vyjdete v ústrety v týchto veciach, tak vám budeme aj my ústretovejší voči vašim
požiadavkám. Tá Normandská štvorka má ešte jednu takú zvláštnu dimenziu, že to je jedno z mála fór,
kde dneska nie sú priamo prítomní Američania. Takže je to aj šanca pre Európsku úniu, pre týchto dvoch
politikov, aby ukázali, že majú potenciál riešiť problémy. Keby prispeli k riešeniu problémov na Ukrajine,
výrazne to posilní medzinárodno-politickú prestíž či Nemecka, či Francúzska. Len doplním, že budú
voľby na jar alebo apríl, máj..."

Natália Fónod Babincová: "Vo Francúzsku."
František Škvrnda: "...vo Francúzsku prezidentské, na jeseň, v septembri by mali byť v Nemecku. Takže
tí politici musia uvažovať aj v tomto smere, že im to pomôže. Skutočne Francúzsko je veľké a je schopné
prispieť k riešeniu problémov. Ale to už je v trochu inej polohe."
Natália Fónod Babincová: "Uvidíme, čo prinesie ešte dnešný deň. V každom prípade veľmi pekne vám
ďakujem za návštevu v štúdiu. Aspoň sme si takto v skratke, dá sa povedať, rozanalyzovali a priblížili
opäť túto problematiku na východe Ukrajiny. Určite sa ešte stretneme, rozvinieme to ďalej. Ďakujem vám
za pozornosť a želám vám ešte pekný večer a dovidenia."
František Škvrnda: "Tiež ďakujem. Dovidenia."
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14. Európski oceliari sa boja Číny
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 20/10/2016; K veci; zo zahraničia; Filip Minich]
Filip Minich, moderátor: "Európski oceliari sa boja Číny a nie sú sami. Pred aktuálnym summitom
Európskej únie, ktorý sa koná dnes a zajtra, napísalo politikom otvorený list päťdesiatosem riaditeľov
oceliarskych firiem a takisto aj šesť zamestnávateľských zväzov z rôznych európskych štátov. Obe výzvy
volajú po tom, aby sa únia viac a účinnejšie bránila voči lacnému dovozu z Číny. Popoludní som sa spojil
s Martinom Hoštákom, tajomníkom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá sa tiež podpísala pod
výzvu. A pýtal sa ho aj to, že aké časti priemyslu okrem oceliarstva sú ešte aktuálne ohrozené?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Je to napríklad, je to papier, stavebný
materiál, sú to technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov, energia a mnohé ďalšie. Čiže nie je to len
záležitosť oceliarskeho priemyslu, ale skutočne bavíme sa tu o pestrej širokej škále iných odvetví, ktoré
sú dotknuté týmito lacnými čínskymi dovozmi. Pokiaľ by sa v niektorých odvetviach podarilo dominantne
nahradiť domácu európsku produkciu čínskou produkciou, ktorá je v počiatkoch lacnejšia, nemožno
očakávať, že po obsadení trhu, že by tieto nízke ceny boli ponúkané naďalej a možno očakávať
dvihnutie cien čínskej produkcie na trhovú úroveň."
Filip Minich: "Ako konkrétne si predstavujete tie opatrenia, ktoré by ochránili európskych výrobcov?"
Martin Hošták: "Tá Európska únia má množstvo nástrojov. V prvom rade je to otázka neudelenia statusu
trhovej ekonomiky pre Čínu, zásadné zvýšenie antidumpingových a antisubvenčných ciel minimálne na
úroveň iných regiónov sveta, ktoré sa pomerne efektívne voči lacným čínskym dovozom bránia. Môžeme
spomenúť Spojené štáty. Je potrebné pokračovanie v metóde výpočtu dumpingových marží. Tento
výpočet by mal byť založený na nákladoch a cenách v reálnom trhovom hospodárstve a nie na cenách,
ktoré sú skreslené zásahmi zo strany čínskej vlády. Je potrebné urýchliť a skvalitniť účinnosť
antidumpingových šetrení."
Filip Minich: "Ľudia, spotrebitelia na druhej strane často profitujú z toho, že si kúpia lacný čínsky výrobok.
Ako vysvetlíte človeku, že si nemá kúpiť tovar z Číny, ale má uprednostniť ten zo Slovenska, Česka
alebo Talianska, ktorý je častokrát dva alebo trikrát drahší?"
Martin Hošták: "Tak v prvom rade kúpou domáceho výrobku podporuje domácu zamestnanosť. To
znamená podporuje domácich producentov. Ak hovoríme o Európskej únii, európskych producentov,
ktorí tu reálne vytvárajú pracovné miesta. Títo producenti dodržiavajú ekologické štandardy, kvalitatívne
štandardy a podobne. Čo žiaľ u mnohých krajín a v mnoho prípadoch, ak hovoríme konkrétne o Číne,
nie vždy platí. A čo sa teda týka zamestnanosti, tak tie pracovné miesta, podporuje sa tým vytváranie
pracovných miest v Číne, nie na Slovensku. To je ad jedna. Ad dva absolútne nemožno hovoriť o
rovnocennosti dodržiavania ekologických noriem, ekologických parametrov znečisťovania životného
prostredia a podobne. A čo sa týka otázky, že keďže tie čínske produkty sú lacnejšie, tak prečo ich
nekupovať? No, práve to je ten problém, že pokiaľ Čína alebo čínski exportéri sa stanú dominantní v
niektorom z odvetví, tak nemožno očakávať, že táto nízka cena, za ktoré ponúkajú svoje produkty alebo
služby, ostane zachovaná."
Filip Minich: "Skúsim ešte jeden príklad zo života. Minule som bol vo veľkom obchode kupovať novú
batériu do kúpeľne. Mali tam štyri rôzne značky, ktoré sa navonok tvárili, že sú z Nemecka. No až pri
bližšom pohľade na obal som zistil, že z Nemecka je iba dizajn, všetky sa vyrábajú v Číne alebo na
Taiwane. Bolo to tam uvedené iba takými miniatúrnymi písmenami. Navyše tam nebolo "made in China",
ale "Made in PRC", teda People republic of China, čo nie každý vie, čo znamená. Nie je teda problém aj
na strane dovozcov a obchodných reťazcov, že jednoducho rezignovali na európske značky a navyše to
kamuflujú zmätočnými obalmi?"

Martin Hošták: "No, ja to vnímam ako problém a rozhodne práve tie ochranné opatrenia by mali
smerovať k sťaženiu alebo teda čiastočnému obmedzeniu platných dovozov, ak to tak môžem
zjednodušene povedať, z Číny. Samozrejme, my tomu nikdy nezabránime, aj v súčasnosti na trhu je
ponúkaných napríklad v rámci Slovenska. Máme k dispozícii množstvo tovarov alebo služieb z Číny, čo
je v poriadku, tu skôr ide o situáciu, kedy skutočne tieto tovary sú aj za podpory štátu a vlády
umiestňované na európsky trh nielen pod úroveň trhových cien, ale dokonca oni sú subvencované,
dotované a pod úroveň vôbec výrobných nákladov. A teda cieľom je obsadiť dané trhy z dôvodu potreby
povedzme zachovania zamestnanosti v Číne a podobne."
Filip Minich: "Hovorí Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov. Vďaka za váš vstup do
K veci."
Martin Hošták: "Pekný deň prajem, dovidenia."
Filip Minich: "Spojili sme sa tiež s profesorom Petrom Balážom z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ten si myslí, že Európa najmä v tradičných priemyselných odvetviach už nemá šancu cenovo
konkurovať Číne. Jedna možnosť tak je výrazný protekcionizmus a ústup od liberalizovaného trhu, ktorý
však západ desaťročia buduje. Druhá možnosť je rýchle preorientovanie európskeho priemyslu a
školstva na vysoko kvalitné technológie. Pán Baláž, európske firmy špeciálne oceliari už dlho volajú po
tom, aby únia viac chránila tunajší priemysel. Teraz však vidíme zvýšenú aktivitu a ešte hlasnejšie
volania. Súvisí to s tým, že Čína má v decembri odstať štatút trhovej ekonomiky?"
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Do značnej miery áno, ale treba si samozrejme
uvedomiť, že to nie je otázka iba európskych oceliarov a európskych firiem. Ten istý problém majú
americké firmy. Na rozdiel od Európy americké firmy už reagovali tým, že donútili americkú vládu, aby na
niektoré špeciálne druhy ocelí uvalila až päťstopercentné clá. Teraz je to taký určitý predobraz, do
ktorého tlačia v podstate európsku vládu, Európsku komisiu aj oceliari v rámci Európskej únie."
Filip Minich: "Čo v praxi sa zmení, ak by Čínu oficiálne uznali za trhovú ekonomiku? Je reálne, že môžu
preto postupne u nás zanikať pracovné miesta, lebo tunajšie firmy nebudú schopné konkurovať tým
čínskym?"
Peter Baláž: "Ten problém je podstatne širší, pretože štatút rozvinutej trhovej ekonomiky znamená v
konečnom dôsledku, že až na niektoré špeciálne situácie nemajú o možnosti krajiny Svetovej obchodnej
organizácie uvaliť na dovozy a to aj iných tovarov ako ocele, nejaké tarifné opatrenia alebo nejaké
kvantitatívne opatrenia, ktoré by dovoz znížili. Už dnes experti hovoria o tom, že v prípade prijatia Číny
medzi rozvinuté trhové ekonomiky by v priebehu jedného roku narástol čínsky import do Európskej únie
cirka o jednu pätinu. Samozrejme, že toto všetko je v procese, pretože on je veľmi široký. Keby to bol
problém iba ocele, čo tvorí dneska v tom záujmovom obchode niekoľko málo percent, tak by to,
samozrejme, ohrozovalo iba oceliarsky priemysel. Ale toto, samozrejme, znamená obrovský atak aj na
ostatné odvetvia hlavne tradičné v Európskej únii a keďže Európska únia dodnes vyváža vyše päťdesiat
percent vlastne svojej produkcie v nízkych a stredných technológiách, tak prakticky by bol ohrozený celý
európsky priemysel. V konečnom dôsledku si musí aj Európa uvedomiť, že jednoducho medzinárodne je
drahá, konkurencie schopnosť na báze inputov, ktoré sú dotované a nemôžu byť dotované do
nekonečna, budú vždy podstatne vyššie, ako v Číne. Znamená to, že Európa by sa mala dneska
nastaviť úplne iným spôsobom. A toto značí, že ísť veľmi rýchlo do vysokých technológií a to,
samozrejme, znamená zásadné zmeny v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, výskumu a tak ďalej."
Filip Minich: "Európa ale na druhej strane hovorí v poslednej dobe, že chce znova oživovať priemysel.
Keď vy hovoríte v podstate, že nevie konkurovať Číne alebo ázijským krajinám, tak akým spôsobom sa
to dá v zásade dosiahnuť?"
Peter Baláž: "Viete, slovíčko priemysel ... zahŕňa obrovské množstvo rôznych odborov a druhov výroby a
výrobu rôznych dielcov. Takže ja vždy hovorím o tom, že aj priemysel vysokých technológií je
priemyslom. To značí, že my nutne musíme ísť tam, kde máme v rukách alebo aspoň potenciálne k
dispozícii nástroje, ktorými sme schopní vlastne držať aj tú Čínu by som povedal na dištanc. To sa
dneska mnohým firmám darí a štúdie mnohé hovoria o tom, že Číňania v niektorých druhoch výroby už
rezignovali. Povedali, že pre nich je dneska jednoduchšie buď kúpiť hotovú technológiu, alebo naopak
teda odoberať tovary z Európy alebo USA. Toto by podľa mňa malo byť riešenie. Znamená to, že
rýchlosť inovácií musí byť vysoká, implantácia vedy, výskumu a vzdelávania musí byť by som povedal
dominantnou črtou nových hospodárskych stratégií a ja si myslím, že aj európski politici by mali konečne
prejsť od slov k činom."
Filip Minich: "Hovorí profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vďaka za rozhovor."
Peter Baláž: "Ďakujem."
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15. Ekonomická univerzita hostila odborníkov z celého sveta. Najviac ich zaujala
automobilka
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislava.dnes24.sk; 23/10/2016; Bratislava; Dnes24.sk]
Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23
zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít.
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali prednášky vyučujúcich z 19 partnerských
univerzít. Svetoví odborníci sa v hlavnom meste stretli pri príležitosti 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Workshop mäkkých zručností
Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti.
Zaujala ich automobilka
Program doplnili viaceré sprievodné podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo
Volkswagene. "Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových
kontaktov a väzieb medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a
najmä hľadanie cesty k sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor Mattoš.
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie.
EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych vysokoškolských
inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+, umiestnila sa na 156.
mieste.
EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories Generálneho riaditeľstva pre
školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie Národnej agentúry programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus mobility 2012.
Prečítajte si aj
Zdroj - Dnes24.sk
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16. EU v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Bratislava (22.10.2016) – Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v Bratislave
hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z viacerých
európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti. Program doplnili viaceré sprievodné
podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo Volkswagene.
"Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových kontaktov a väzieb
medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a najmä hľadanie cesty k
sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor B. Mattoš.
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych
vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+
(umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories
Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie
Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus
mobility 2012.
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17. Rómski študenti majú šancu študovať ekonómiu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/10/2016; Spravodajstvo; TASR]
Prihlášky do prípravného kurzu prijímajú do 30. novembra v Centre pre výskum etnicity a kultúry.
(Zdroj - cvek.sk)
BRATISLAVA. Mladí Rómovia, ktorí majú ambíciu študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
môžu aj v tomto roku prihlásiť do prípravného kurzu pod názvom Aj ty máš šancu!, ktorý pre nich
organizuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK v spolupráci s univerzitou a s podporou Nadácie
ESET.
Ako informuje CVEK na svojom webe, prihlášky je možné poslať do 30. novembra.
Účastníkom a účastníčkam programu zabezpečí CVEK bezplatné ubytovanie počas prípravných kurzov
v Bratislave, v prípade potreby pomôže s nákladmi na cestovanie a poradí i s prihláškou na
Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Víkendové kurzy
Program bude prebiehať od januára do júna 2017, rómskym študentom umožní kvalitne sa pripraviť na
prijímacie pohovory ako aj na prvý ročník štúdia.
"Príprava sa zameria na oblasť všeobecných študijných predpokladov, anglického jazyka a matematiky,"
informuje ďalej web. Kurzy sa budú realizovať počas víkendov, prípadne inou formou v Bratislave podľa
dohody so záujemcami.
V prvom roku pomohol projekt zaradiť sa medzi poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave
štyrom mladým Rómom. Dve dievčatá a dvaja chlapci z okresov Michalovce, Bardejov a Komárno sú od
školského roka 2016/2017 už druhákmi na Fakulte podnikového manažmentu a Fakulte hospodárskej
informatiky.
Prvá študentka zo súkromného gymnázia v Kežmarku
Prečítajte si tiež: V predchádzajúcom školskom roku sa do programu prihlásili štyria študenti zo
súkromného gymnázia v Kežmarku.
"Vzhľadom k nedostatočnej predchádzajúcej príprave z matematiky však žiaľ v príprave vytrvali len
dvaja kandidáti a na prijímacích skúškach uspela iba jedna študentka," informovala Jarmila Lajčáková z
CVEK-u.

"Na druhej strane, išlo prvýkrát o študentku z marginalizovaného prostredia, ktorá navyše prijímacie
skúšky urobila veľmi slušne, takže to bol veľký úspech," zhodnotila.
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18. P. OCHOTNICKÝ: Kupónová privatizácia bola súčasťou cesty ku trhu
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 21/10/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]
Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem
reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych
podnikov na subjekty vlastnené súkromnými osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch
etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).
"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti,
štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky," vysvetlil pre TASR profesor financií z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.
Pri pôvodnej kupónovej metóde bolo možné veľký objem majetku previesť na súkromné osoby bez
veľkého nároku na odčerpanie kapitálu občanov alebo bánk. Kúpou tzv. kupónovej knižky v hodnote
1000 (+35) Kčs získali občania ČSFR nárok na podiel majetku vo vybraných podnikoch aj finančných
inštitúciách v 20- až 30-krát vyššej hodnote. Cena kupónovej knižky v tom čase predstavovala približne
štvrtinu priemernej mesačnej mzdy.
"Kupónovou privatizáciou i napriek pomerne veľkému objemu privatizovaného majetku preto nedošlo k
použitiu úspor v takom rozsahu, aby sa narušilo zdravé fungovanie bánk, poskytovanie úverov na
investície, financovanie deficitu hospodárenia vlády, či vyvolal tlak na rast úrokov," vysvetlil Ochotnický.
Hlavné historické otázniky podľa neho visia nad osobným vnímaním pocitu spravodlivosti u
individuálnych účastníkov kupónovej privatizácie a nad možnými spôsobmi, ako sa dalo zabrániť
výrazným majetkovým nerovnostiam.
Pod vplyvom viacerých skutočností druhá vlna privatizácie už v rámci samostatnej Slovenskej republiky
zásadne zmenila svoj koncept. Modifikovaný model garantoval podľa Ochotnického všetkým rovnaké
šance, ale aj konečný výnos. Občania získali nárok na dlhopis Fondu národného majetku (FNM) SR ako
správcu štátneho majetku, s cieľovou hodnotou takmer 14.000 Sk v dobe jeho splatnosti (31.12.2000).
Priebežne bol obchodovateľný cez RM - Systém Slovakia, pričom obchodovanie sa postupne
liberalizovalo, čo umožnilo aktívnym investorom získať výnosy z cenových rozdielov dlhopisu.
Nedokonalosť regulácie finančných trhov
Počas kupónovej privatizácie v SR sa podľa ekonóma ukázala nedokonalosť regulácie finančných trhov.
Príkladom bolo fungovanie investičných fondov, ktorým zverili občania svoje kupónové knižky. Väčšinu
týchto fondov postupne ovládli finančné skupiny, ktoré s relatívne malým podielom, cestou odkúpenia
práv alebo mandátnymi zmluvami s drobnými akcionármi získali rozhodovacie právomoci nad riadením a
ekonomikou investičných fondov, pripomína Ochotnický. "Drobní akcionári sa prakticky stali len
pozorovateľmi," doplnil.
Zároveň však upozornil, že na začiatku nepoznaných zmien sa dalo len ťažko predvídať, čo všetko je
potrebné zakázať. "Príbeh kupónovej privatizácie, ale aj ďalšie vcelku vznešené transformačné a post
transformačné reformy v SR potvrdili, že reálny život, ale najmä niektorí aktéri finančných trhov, nemajú
zabudované vnútorné etické zábrany a vedia byť nevídane kreatívni," myslí si ekonóm.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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19. P. OCHOTNICKÝ: Kupónová privatizácia bola súčasťou cesty ku trhu
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 21/10/2016; Ekonomika; TASR]
Na Slovensku prebehla kupónová privatizácia v dvoch etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem
reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych
podnikov na subjekty vlastnené súkromnými osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch
etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).
"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti,
štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky," vysvetlil pre TASR profesor financií z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.
Pri pôvodnej kupónovej metóde bolo možné veľký objem majetku previesť na súkromné osoby bez
veľkého nároku na odčerpanie kapitálu občanov alebo bánk. Kúpou tzv. kupónovej knižky v hodnote
1000 (+35) Kčs získali občania ČSFR nárok na podiel majetku vo vybraných podnikoch aj finančných
inštitúciách v 20- až 30-krát vyššej hodnote. Cena kupónovej knižky v tom čase predstavovala približne
štvrtinu priemernej mesačnej mzdy.
"Kupónovou privatizáciou i napriek pomerne veľkému objemu privatizovaného majetku preto nedošlo k
použitiu úspor v takom rozsahu, aby sa narušilo zdravé fungovanie bánk, poskytovanie úverov na
investície, financovanie deficitu hospodárenia vlády, či vyvolal tlak na rast úrokov," vysvetlil Ochotnický.
Hlavné historické otázniky podľa neho visia nad osobným vnímaním pocitu spravodlivosti u
individuálnych účastníkov kupónovej privatizácie a nad možnými spôsobmi, ako sa dalo zabrániť
výrazným majetkovým nerovnostiam.
Pod vplyvom viacerých skutočností druhá vlna privatizácie už v rámci samostatnej Slovenskej republiky
zásadne zmenila svoj koncept. Modifikovaný model garantoval podľa Ochotnického všetkým rovnaké
šance, ale aj konečný výnos. Občania získali nárok na dlhopis Fondu národného majetku (FNM) SR ako
správcu štátneho majetku, s cieľovou hodnotou takmer 14.000 Sk v dobe jeho splatnosti (31.12.2000).
Priebežne bol obchodovateľný cez RM - Systém Slovakia, pričom obchodovanie sa postupne
liberalizovalo, čo umožnilo aktívnym investorom získať výnosy z cenových rozdielov dlhopisu.
Nedokonalosť regulácie finančných trhov
Počas kupónovej privatizácie v SR sa podľa ekonóma ukázala nedokonalosť regulácie finančných trhov.
Príkladom bolo fungovanie investičných fondov, ktorým zverili občania svoje kupónové knižky. Väčšinu
týchto fondov postupne ovládli finančné skupiny, ktoré s relatívne malým podielom, cestou odkúpenia
práv alebo mandátnymi zmluvami s drobnými akcionármi získali rozhodovacie právomoci nad riadením a
ekonomikou investičných fondov, pripomína Ochotnický. "Drobní akcionári sa prakticky stali len
pozorovateľmi," doplnil.
Zároveň však upozornil, že na začiatku nepoznaných zmien sa dalo len ťažko predvídať, čo všetko je
potrebné zakázať. "Príbeh kupónovej privatizácie, ale aj ďalšie vcelku vznešené transformačné a post
transformačné reformy v SR potvrdili, že reálny život, ale najmä niektorí aktéri finančných trhov, nemajú
zabudované vnútorné etické zábrany a vedia byť nevídane kreatívni," myslí si ekonóm.
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20. Ochotnický: Kupónová privatizácia bola súčasťou cesty k trhovej ekonomike
[Téma: Ekonomická univerzita; hlavnespravy.sk; 21/10/2016; Z domova; TASR/HSP/Foto:TASRDrahotín Šulla]
Bratislava 21. októbra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Drahotín Šulla)
Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej
politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych podnikov na subjekty vlastnené súkromnými
osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).
Ilustračné foto
"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti,
štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky," vysvetlil pre TASR profesor financií z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.
Pri pôvodnej kupónovej metóde bolo možné veľký objem majetku previesť na súkromné osoby bez
veľkého nároku na odčerpanie kapitálu občanov alebo bánk. Kúpou tzv. kupónovej knižky v hodnote

1000 (+35) Kčs získali občania ČSFR nárok na podiel majetku vo vybraných podnikoch aj finančných
inštitúciách v 20- až 30-krát vyššej hodnote. Cena kupónovej knižky v tom čase predstavovala približne
štvrtinu priemernej mesačnej mzdy.
"Kupónovou privatizáciou i napriek pomerne veľkému objemu privatizovaného majetku preto nedošlo k
použitiu úspor v takom rozsahu, aby sa narušilo zdravé fungovanie bánk, poskytovanie úverov na
investície, financovanie deficitu hospodárenia vlády, či vyvolal tlak na rast úrokov," vysvetlil Ochotnický.
Hlavné historické otázniky podľa neho visia nad osobným vnímaním pocitu spravodlivosti u
individuálnych účastníkov kupónovej privatizácie a nad možnými spôsobmi, ako sa dalo zabrániť
výrazným majetkovým nerovnostiam.
Pod vplyvom viacerých skutočností druhá vlna privatizácie už v rámci samostatnej Slovenskej republiky
zásadne zmenila svoj koncept. Modifikovaný model garantoval podľa Ochotnického všetkým rovnaké
šance, ale aj konečný výnos. Občania získali nárok na dlhopis Fondu národného majetku (FNM) SR ako
správcu štátneho majetku, s cieľovou hodnotou takmer 14.000 Sk v dobe jeho splatnosti (31.12.2000).
Priebežne bol obchodovateľný cez RM – Systém Slovakia, pričom obchodovanie sa postupne
liberalizovalo, čo umožnilo aktívnym investorom získať výnosy z cenových rozdielov dlhopisu.
Počas kupónovej privatizácie v SR sa podľa ekonóma ukázala nedokonalosť regulácie finančných trhov.
Príkladom bolo fungovanie investičných fondov, ktorým zverili občania svoje kupónové knižky. Väčšinu
týchto fondov postupne ovládli finančné skupiny, ktoré s relatívne malým podielom, cestou odkúpenia
práv alebo mandátnymi zmluvami s drobnými akcionármi získali rozhodovacie právomoci nad riadením a
ekonomikou investičných fondov, pripomína Ochotnický. "Drobní akcionári sa prakticky stali len
pozorovateľmi," doplnil.
Zároveň však upozornil, že na začiatku nepoznaných zmien sa dalo len ťažko predvídať, čo všetko je
potrebné zakázať. "Príbeh kupónovej privatizácie, ale aj ďalšie vcelku vznešené transformačné a post
transformačné reformy v SR potvrdili, že reálny život, ale najmä niektorí aktéri finančných trhov, nemajú
zabudované vnútorné etické zábrany a vedia byť nevídane kreatívni," myslí si ekonóm.
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21. Rómski študenti so záujmom o ekonómiu majú opäť šancu na EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 24/10/2016; Školský servis; TASR]
Prihlášky je možné poslať do 30. novembra.
Bratislava 24. októbra (TASR) – Mladí Rómovia, ktorí majú ambíciu študovať na Ekonomickej
univerzite v Bratislave (EUBA), sa môžu aj v tomto roku prihlásiť do prípravného kurzu pod názvom Aj
ty máš šancu!, ktorý pre nich organizuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) v spolupráci s
univerzitou a tiež s podporou Nadácie ESET. Ako informuje CVEK na svojom webe, prihlášky je možné
poslať do 30. novembra.
Účastníkom a účastníčkam programu zabezpečí CVEK bezplatné ubytovanie počas prípravných kurzov
v Bratislave, v prípade potreby pomôže s nákladmi na cestovanie a poradí i s prihláškou na EUBA.
Program bude prebiehať od januára do júna 2017, rómskym študentom umožní kvalitne sa pripraviť na
prijímacie pohovory ako aj na prvý ročník štúdia. "Príprava sa zameria na oblasť všeobecných študijných
predpokladov, anglického jazyka a matematiky," informuje ďalej web. Kurzy sa budú realizovať počas
víkendov, prípadne inou formou v Bratislave podľa dohody so záujemcami.
V prvom roku pomohol projekt zaradiť sa medzi poslucháčov EUBA štyrom mladým Rómom. Dve
dievčatá a dvaja chlapci z okresov Michalovce, Bardejov a Komárno sú od školského roka 2016/2017 už
druhákmi na Fakulte podnikového manažmentu a Fakulte hospodárskej informatiky. V predchádzajúcom
školskom roku sa do programu prihlásili štyria študenti zo súkromného gymnázia v Kežmarku.
"Vzhľadom k nedostatočnej predchádzajúcej príprave z matematiky však žiaľ v príprave vytrvali len
dvaja kandidáti a na prijímacích skúškach uspela iba jedna študentka," informovala TASR Jarmila
Lajčáková z CVEK-u. "Na druhej strane, išlo prvýkrát o študentku z marginalizovaného prostredia, ktorá
navyše prijímacie skúšky urobila veľmi slušne, takže to bol veľký úspech," zhodnotila.
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22. Hostia z nemeckého ministerstva zahraničných vecí
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prijal 10. októbra 2016 delegáciu Ministerstva
zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, vedenú Michaelom Rothom. Štátny minister pre
Európu sa zaujímal o bilaterálnu spoluprácu s nemeckými univerzitami. EU v Bratislave má
uzatvorených takmer 40 zmlúv v rôznych programových schémach, okrem iného aj zmluvu o dvojitom
diplome s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v oblasti finančného manažmentu. Tento
dvojitý diplom patrí na Slovensku vo svojej kategórii medzi najstaršie realizované študijné programy.
Štátny minister následne vystúpil s prednáškou Deutschlands Europapolitik – aktuelle Schwerpunkte und
Bewährungsproben.
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23. Indický veľvyslanec na EU v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
11. októbra 2016 bol hosťom Diplomacie v praxi veľvyslanec Indie, J. E. Param Jit Mann, ktorý pôsobí
na Slovensku od roku 2014. Ekonomická univerzita v Bratislave má s indickými univerzitami
uzatvorené dve dohody o spolupráci, s Amity University a Indian Institute of Management. Indický
veľvyslanec vyzdvihol skutočnosť, že viacerí pedagógovia univerzity v minulosti absolvovali vládny
štipendijný program Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). Vo svojej prednáške pred
domácimi a zahraničnými študentmi univerzity sa venoval aktuálnym otázkam ekonomickej a politickej
situácie v krajine.
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24. Čínski a slovenskí podnikatelia diskutovali o spolupráci
[Téma: Ekonomická univerzita; dobrenoviny.sk; 24/10/2016; TASR]
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť.
— Foto: SOPK
Bratislava 24. októbra (TASR) - O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty
diskutovali dnes v Bratislave čínski a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych
predstaviteľov firiem na čele s viceprezidentom Čínskej komory medzinárodného obchodu a
prezidentom komory Hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod Lu Jianzhongom.
Ako povedal pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ide
o prvé takéto stretnutie s Medzinárodnou obchodnou komorou Hodvábnej cesty(SRCIC – Silk Road
Chamber of International Commerce), ktorej členom je od tohto leta aj SOPK.
SRCIC je nezisková a nepolitická medzinárodná obchodná organizácia, spoločne iniciovaná a založená
v Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti obchodnými komorami krajín pozdĺž Hodvábnej cesty a
skupiny "Tang West Market". V súčasnosti združuje už 51 krajín.
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť. Cieľom je prehĺbiť hospodárske kontakty oboch
kontinentov. V súčasnosti už sú členmi SRCIC prostredníctvom svojich komôr a inštitúcií Afganistan,
Azerbajdžan, Bangladéš, Cyprus, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Irán, Izrael, Kirgizsko, Mexiko, Nepál,
Nigéria, Pakistan, Palestína, Rusko, Tadžikistan, Taliansko, Ukrajina. Avšak záujem o členstvo majú aj
ďalšie krajiny. Pridať sa chce napríklad Mexiko a ďalšie.
Čínska ľudová republika, podľa slov vedúceho čínskej delegácie, považuje Slovensko za významného
obchodného partnera a sú všetky predpoklady na ďalšie rozšírenie obchodných kontaktov.
Podľa Mihóka vďaka členstvu SOPK v SRCIC budú môcť slovenskí podnikatelia participovať na
projektoch financovaných v rámci SRCIC, eventuálne môžu prichádzať s návrhmi na projekty, ktoré by
chceli realizovať v spolupráci s čínskymi partnermi.
Súčasťou pobytu čínskych podnikateľov bude aj stretnutie s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v
Bratislave a diskusia o možnostiach výmeny študentov, ako aj výuke čínštiny na univerzite.
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25. Čínski a slovenskí podnikatelia diskutovali o spolupráci
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 24/10/2016; Ekonomika; Teraz.sk, TASR]
O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty diskutovali dnes v Bratislave čínski
a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych predstaviteľov firiem na ...
Bratislava 24. októbra (TASR) - O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty
diskutovali dnes v Bratislave čínski a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych
predstaviteľov firiem na čele s viceprezidentom Čínskej komory medzinárodného obchodu a
prezidentom komory Hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod Lu Jianzhongom.
Ako povedal pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ide
o prvé takéto stretnutie s Medzinárodnou obchodnou komorou Hodvábnej cesty(SRCIC – Silk Road
Chamber of International Commerce), ktorej členom je od tohto leta aj SOPK.
SRCIC je nezisková a nepolitická medzinárodná obchodná organizácia, spoločne iniciovaná a založená
v Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti obchodnými komorami krajín pozdĺž Hodvábnej cesty a
skupiny "Tang West Market". V súčasnosti združuje už 51 krajín.
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť. Cieľom je prehĺbiť hospodárske kontakty oboch
kontinentov. V súčasnosti už sú členmi SRCIC prostredníctvom svojich komôr a inštitúcií Afganistan,
Azerbajdžan, Bangladéš, Cyprus, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Irán, Izrael, Kirgizsko, Mexiko, Nepál,
Nigéria, Pakistan, Palestína, Rusko, Tadžikistan, Taliansko, Ukrajina. Avšak záujem o členstvo majú aj
ďalšie krajiny. Pridať sa chce napríklad Mexiko a ďalšie.
Čínska ľudová republika, podľa slov vedúceho čínskej delegácie, považuje Slovensko za významného
obchodného partnera a sú všetky predpoklady na ďalšie rozšírenie obchodných kontaktov.
Podľa Mihóka vďaka členstvu SOPK v SRCIC budú môcť slovenskí podnikatelia participovať na
projektoch financovaných v rámci SRCIC, eventuálne môžu prichádzať s návrhmi na projekty, ktoré by
chceli realizovať v spolupráci s čínskymi partnermi.
Súčasťou pobytu čínskych podnikateľov bude aj stretnutie s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v
Bratislave a diskusia o možnostiach výmeny študentov, ako aj výuke čínštiny na univerzite.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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26. Čínski a slovenskí podnikatelia diskutovali o spolupráci v rámci Hodvábnej
cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/10/2016; Slovensko; TASR]
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu plánuje Čína obnoviť.
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók a generálny sekretár
Komory Hodvábnej cesty Li Zhonghang.(Zdroj - TASR)
BRATISLAVA. O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty diskutovali v
pondelok v Bratislave čínski a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych
predstaviteľov firiem na čele s viceprezidentom Čínskej komory medzinárodného obchodu a
prezidentom komory Hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod Lu Jianzhongom.
Ako povedal pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ide
o prvé takéto stretnutie s Medzinárodnou obchodnou komorou Hodvábnej cesty(SRCIC - Silk Road
Chamber of International Commerce), ktorej členom je od tohto leta aj SOPK.
Chcú ju obnoviť
SRCIC je nezisková a nepolitická medzinárodná obchodná organizácia, spoločne iniciovaná a založená
v Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti obchodnými komorami krajín pozdĺž Hodvábnej cesty a
skupiny "Tang West Market". V súčasnosti združuje už 51 krajín.
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch

medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť. Cieľom je prehĺbiť hospodárske kontakty oboch
kontinentov.
V súčasnosti už sú členmi SRCIC prostredníctvom svojich komôr a inštitúcií Afganistan, Azerbajdžan,
Bangladéš, Cyprus, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Irán, Izrael, Kirgizsko, Mexiko, Nepál, Nigéria, Pakistan,
Palestína, Rusko, Tadžikistan, Taliansko, Ukrajina. Avšak záujem o členstvo majú aj ďalšie krajiny.
Pridať sa chce napríklad Mexiko a ďalšie.
Čínska ľudová republika, podľa slov vedúceho čínskej delegácie, považuje Slovensko za významného
obchodného partnera a sú všetky predpoklady na ďalšie rozšírenie obchodných kontaktov.
Ďalšie stretnutia
Podľa Mihóka vďaka členstvu SOPK v SRCIC budú môcť slovenskí podnikatelia participovať na
projektoch financovaných v rámci SRCIC, eventuálne môžu prichádzať s návrhmi na projekty, ktoré by
chceli realizovať v spolupráci s čínskymi partnermi.
Súčasťou pobytu čínskych podnikateľov bude aj stretnutie s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v
Bratislave a diskusia o možnostiach výmeny študentov, ako aj výuke čínštiny na univerzite.
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27. Čínski a slovenskí podnikatelia diskutovali o spolupráci
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 24/10/2016; Ekonomika; TASR]
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť.
Foto: SOPK
Bratislava 24. októbra (TASR) - O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty
diskutovali dnes v Bratislave čínski a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych
predstaviteľov firiem na čele s viceprezidentom Čínskej komory medzinárodného obchodu a
prezidentom komory Hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod Lu Jianzhongom.
Ako povedal pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ide
o prvé takéto stretnutie s Medzinárodnou obchodnou komorou Hodvábnej cesty(SRCIC – Silk Road
Chamber of International Commerce), ktorej členom je od tohto leta aj SOPK.
SRCIC je nezisková a nepolitická medzinárodná obchodná organizácia, spoločne iniciovaná a založená
v Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti obchodnými komorami krajín pozdĺž Hodvábnej cesty a
skupiny "Tang West Market". V súčasnosti združuje už 51 krajín.
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť. Cieľom je prehĺbiť hospodárske kontakty oboch
kontinentov. V súčasnosti už sú členmi SRCIC prostredníctvom svojich komôr a inštitúcií Afganistan,
Azerbajdžan, Bangladéš, Cyprus, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Irán, Izrael, Kirgizsko, Mexiko, Nepál,
Nigéria, Pakistan, Palestína, Rusko, Tadžikistan, Taliansko, Ukrajina. Avšak záujem o členstvo majú aj
ďalšie krajiny. Pridať sa chce napríklad Mexiko a ďalšie.
Čínska ľudová republika, podľa slov vedúceho čínskej delegácie, považuje Slovensko za významného
obchodného partnera a sú všetky predpoklady na ďalšie rozšírenie obchodných kontaktov.
Podľa Mihóka vďaka členstvu SOPK v SRCIC budú môcť slovenskí podnikatelia participovať na
projektoch financovaných v rámci SRCIC, eventuálne môžu prichádzať s návrhmi na projekty, ktoré by
chceli realizovať v spolupráci s čínskymi partnermi.
Súčasťou pobytu čínskych podnikateľov bude aj stretnutie s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v
Bratislave a diskusia o možnostiach výmeny študentov, ako aj výuke čínštiny na univerzite.
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28. Čínski a slovenskí podnikatelia diskutovali o spolupráci v rámci Hodvábnej
cesty

[Téma: Ekonomická univerzita; netky.sk; 24/10/2016; Ekonomika; TASR]
BRATISLAVA - O obchodných a investičných možnostiach využitia Hodvábnej cesty diskutovali dnes v
Bratislave čínski a slovenskí podnikatelia v rámci pracovnej cesty skupiny čínskych predstaviteľov firiem
na čele s viceprezidentom Čínskej komory medzinárodného obchodu a prezidentom komory Hodvábnej
cesty pre medzinárodný obchod Lu Jianzhongom.
Ako povedal pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ide
o prvé takéto stretnutie s Medzinárodnou obchodnou komorou Hodvábnej cesty(SRCIC – Silk Road
Chamber of International Commerce), ktorej členom je od tohto leta aj SOPK.
SRCIC je nezisková a nepolitická medzinárodná obchodná organizácia, spoločne iniciovaná a založená
v Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti obchodnými komorami krajín pozdĺž Hodvábnej cesty a
skupiny "Tang West Market". V súčasnosti združuje už 51 krajín.
Päťtisíc rokov starú Hodvábnu cestu, obchodnú trasu, na ktorej v minulosti panoval čulý obchodný ruch
medzi Áziou a Európou, plánuje Čína obnoviť. Cieľom je prehĺbiť hospodárske kontakty oboch
kontinentov. V súčasnosti už sú členmi SRCIC prostredníctvom svojich komôr a inštitúcií Afganistan,
Azerbajdžan, Bangladéš, Cyprus, Filipíny, Grécko, Gruzínsko, Irán, Izrael, Kirgizsko, Mexiko, Nepál,
Nigéria, Pakistan, Palestína, Rusko, Tadžikistan, Taliansko, Ukrajina. Avšak záujem o členstvo majú aj
ďalšie krajiny. Pridať sa chce napríklad Mexiko a ďalšie.
Čínska ľudová republika, podľa slov vedúceho čínskej delegácie, považuje Slovensko za významného
obchodného partnera a sú všetky predpoklady na ďalšie rozšírenie obchodných kontaktov.
Podľa Mihóka vďaka členstvu SOPK v SRCIC budú môcť slovenskí podnikatelia participovať na
projektoch financovaných v rámci SRCIC, eventuálne môžu prichádzať s návrhmi na projekty, ktoré by
chceli realizovať v spolupráci s čínskymi partnermi.
Súčasťou pobytu čínskych podnikateľov bude aj stretnutie s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v
Bratislave a diskusia o možnostiach výmeny študentov, ako aj výuke čínštiny na univerzite.
Zdroj - TASR
Foto: SITA
Foto:
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihó
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29. Veľká Británia by mohla znížiť korporátnu daň z dnešných 20 na 10 percent
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 24/10/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Oto Görner, moderátor: "Veľká Británia by mohla znížiť korporátnu daň z dnešných 20 na 10 percent.
Urobila by tak v prípade, ak sa jej nepodarí dosiahnuť s Európskou úniou dohodu o voľnom obchode,
alebo keď finančné spoločnosti so sídlom v Británii stratia po brexite prístup na spoločný európsky trh.
Podľa analytikov sa Británia pokúša stať daňovým rajom."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Nemôžete chcieť len výhody, to je odkaz Európskej únie Londýnu.
Čoraz častejšie sa z britskej metropoly ozýva, že v snahe obmedziť migráciu z iných členských štátov by
po brexite obetovala prístup na jednotný európsky trh. Mnohé firmy by pre komplikácie podľa ekonómov
zvolili odchod z Británie a tomu chce Londýn zabrániť, hovorí Markéta Šichtařová z Next Financie."
Markéta Šichtařová, Next Finance (preklad z češtiny): "Je to podľa môjho názoru snaha Veľkej Británie
vytvoriť zo svojho územia niečo ako malý daňový raj. Británia totiž bola veľakrát už varovaná, že by
odchod z Európskej únie mohol prudko znížiť jej HDP a tak sa pravdepodobne Británia rozhodla zabrániť
tomu, že by finančné podmienky odišli z jej územia práve tým, že by výrazne znížila korporátne dane."
Tamara Lištiaková: "A to by mohlo pritiahnuť do krajiny kapitál a zvýšiť atraktivitu Londýna ako
finančného centra, čo by poškodilo jeho najväčšieho rivala - nemecký Frankfurt. Krajina sa obáva najmä
odchodu finančných inštitúcií, čo by znamenalo aj škrtanie pracovných miest. Britská banková asociácia
varovala, že menšie banky odídu už pred Vianocami. Podľa Kamila Borosa z X-Trade Brokers je odliv

bankového biznisu reálny."
Kamil Boros, X-Trade Brokers: "Pretože, aby banky, ktoré sedia v Londýne, mohli obsluhovať Európsku
úniu, tak by sa musela rovnakým smerom vyvíjať regulácia aj v Európskej únii, aj v Británii, čo nie je
veľmi reálne. Čo sa týka toho, že kedy odídu, ja si skôr myslím, že si banky počkajú na to, ako sa
rokovania vyvinú, pretože ono nejaké náklady, ktoré vyvinú na presun, sa môžu v konečnom dôsledku
ukázať ako zbytočné."
Tamara Lištiaková: "Expert na medzinárodný obchod Peter Baláž z Ekonomickej univerzity si však
myslí, že ťažšie sa budú odchádzať malým bankám. Náklady na presun biznisu môžu byť pre ne príliš
vysoké. Tamara Lištiaková, RTVS."
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30. Ekonomická univerzita hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/10/2016; Školský servis; Školský servis]
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali prednášky vyučujúcich z 19 partnerských
univerzít.
Bratislava 27. októbra (SkolskyServis.sk) - Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v
Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z
viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti. Program doplnili viaceré sprievodné
podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo Volkswagene.
"Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových kontaktov a väzieb
medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a najmä hľadanie cesty k
sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor B. Mattoš.
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych
vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+
(umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories
Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie
Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus
mobility 2012.
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ako najstaršia slovenská vysoká škola ekonomického
zamerania vznikla v októbri roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave. Cieľom
univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a vytvoriť priestor pre tvorivé vedecké bádanie v oblasti
ekonomických a manažérskych vied. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita
organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie
občanov. V súčasnosti ju tvorí 7 fakúlt a to Národohospodárska, Obchodná fakulta, Fakulta
hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta
aplikovaných jazykov všetky so sídlom v Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta sídliaca v
Košiciach.
Od svojho vzniku Ekonomická univerzita v Bratislave vychovala viac ako 80.000 absolventov.
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31. Rómovia majú na viac ako na štúdium sociálnej práce
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 31/10/2016; Slovensko; SITA]
Cieľom projektu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou
populáciou.
Program tentokrát doplnili o doučovanie z anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Foto:
ilustračné, Thinkstock
BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s
Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2016/2017 v programe
na podporu rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite s názvom Aj ty máš šancu!.
Ako agentúru SITA informovala právnička a sociologička Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity
a kultúry, v poradí tretí program, ktorý spustia v januári 2017, prvýkrát finančne podporila Nadácia ESET.
Z podpory nadácie budú môcť zabezpečiť rómskym uchádzačom o štúdium bezplatné ubytovanie počas
prípravných kurzov v Bratislave, v prípade potreby im pomôžu s nákladmi na cestovné či s
vypracovaním prihlášky na Ekonomickú univerzitu. Program tentokrát doplnili o doučovanie z
anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.
novembra.
Cieľom je prispieť k odstraňovaniu nerovností
Cieľom tohto projektu je umožniť rómskym mladým ľuďom pomocou prípravy na prijímacie pohovory, ale
aj na prvý rok štúdia kvalitne sa vzdelávať a zároveň tak prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní
medzi rómskou a nerómskou populáciou. Ako povedala Lajčáková, CVEK sa prostredníctvom tohto
projektu snaží tiež "narušiť sebazaraďovanie" rómskych mladých ľudí na sociálne práce a "podporiť ich v
štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce".
Z Lajčákovej publikácie Rovné šance II., v ktorej sa venovala podpore vysokoškolského vzdelávania
rómskej mládeže totiž vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67
percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a
prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych
mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne.
Deti sa ocitajú na okraji spoločnosti
Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom
rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú
odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstva alebo priestorová
segregácia vbežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak ocitajú na okraji spoločnosti.
"Program je šancou pre rómskych študentov a študentky, ktorí majú záujem vzdelávať sa, získať kvalitnú
intenzívnu prípravu z matematiky, základov ekonómie, anglického jazyka, ako aj celkovú podporu pri
prestupe na vysokoškolské vzdelanie," uviedla Lajčáková. Dodala, že zmena, ktorú program presadzuje,
však vyžaduje zapojenie ďalších vzdelávacích inštitúcií.

Späť na obsah

32. Rómovia majú na viac ako na štúdium sociálnej práce
[Téma: Ekonomická univerzita; rozhovory.sk; 31/10/2016; Slovensko; WebNoviny.sk, SITA]
Cieľom projektu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou
populáciou. BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2016/2017 v
programe na podporu rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite s názvom Aj ty máš
šancu!. Ako agentúru SITA informovala právnička a sociologička Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum
etnicity a kultúry, v poradí tretí program, ktorý spustia v januári 2017, prvýkrát finančne podporila
Nadácia ESET.
Z podpory nadácie budú môcť zabezpečiť rómskym uchádzačom o štúdium bezplatné ubytovanie počas
prípravných kurzov v Bratislave, v prípade potreby im pomôžu s nákladmi na cestovné či s
vypracovaním prihlášky na Ekonomickú univerzitu. Program tentokrát doplnili o doučovanie z
anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.
novembra.

Cieľom je prispieť k odstraňovaniu nerovností
Cieľom tohto projektu je umožniť rómskym mladým ľuďom pomocou prípravy na prijímacie pohovory, ale
aj na prvý rok štúdia kvalitne sa vzdelávať a zároveň tak prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní
medzi rómskou a nerómskou populáciou. Ako povedala Lajčáková, CVEK sa prostredníctvom tohto
projektu snaží tiež "narušiť sebazaraďovanie" rómskych mladých ľudí na sociálne práce a "podporiť ich v
štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce".
Z Lajčákovej publikácie Rovné šance II., v ktorej sa venovala podpore vysokoškolského vzdelávania
rómskej mládeže totiž vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67
percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a
prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych
mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne.
Deti sa ocitajú na okraji spoločnosti
Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom
rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú
odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstva alebo priestorová
segregácia vbežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak ocitajú na okraji spoločnosti.
"Program je šancou pre rómskych študentov a študentky, ktorí majú záujem vzdelávať sa, získať kvalitnú
intenzívnu prípravu z matematiky, základov ekonómie, anglického jazyka, ako aj celkovú podporu pri
prestupe na vysokoškolské vzdelanie," uviedla Lajčáková. Dodala, že zmena, ktorú program presadzuje,
však vyžaduje zapojenie ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
-END
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33. Rómovia majú na viac ako na štúdium sociálnej práce
[Téma: Ekonomická univerzita; nextfuture.sk; 31/10/2016; SITA]
Cieľom projektu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou
populáciou. BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2016/2017 v
programe na podporu rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite s názvom Aj ty máš
šancu!. Ako agentúru SITA informovala právnička a sociologička Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum
etnicity a kultúry, v poradí tretí program, ktorý spustia v januári 2017, prvýkrát finančne podporila
Nadácia ESET.
Z podpory nadácie budú môcť zabezpečiť rómskym uchádzačom o štúdium bezplatné ubytovanie počas
prípravných kurzov v Bratislave, v prípade potreby im pomôžu s nákladmi na cestovné či s
vypracovaním prihlášky na Ekonomickú univerzitu. Program tentokrát doplnili o doučovanie z
anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.
novembra.
Cieľom je prispieť k odstraňovaniu nerovností
Cieľom tohto projektu je umožniť rómskym mladým ľuďom pomocou prípravy na prijímacie pohovory, ale
aj na prvý rok štúdia kvalitne sa vzdelávať a zároveň tak prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní
medzi rómskou a nerómskou populáciou. Ako povedala Lajčáková, CVEK sa prostredníctvom tohto
projektu snaží tiež "narušiť sebazaraďovanie" rómskych mladých ľudí na sociálne práce a "podporiť ich v
štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce".
Z Lajčákovej publikácie Rovné šance II., v ktorej sa venovala podpore vysokoškolského vzdelávania
rómskej mládeže totiž vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67
percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a
prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych
mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne.
Deti sa ocitajú na okraji spoločnosti
Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom
rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú

odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstva alebo priestorová
segregácia vbežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak ocitajú na okraji spoločnosti.
"Program je šancou pre rómskych študentov a študentky, ktorí majú záujem vzdelávať sa, získať kvalitnú
intenzívnu prípravu z matematiky, základov ekonómie, anglického jazyka, ako aj celkovú podporu pri
prestupe na vysokoškolské vzdelanie," uviedla Lajčáková. Dodala, že zmena, ktorú program presadzuje,
však vyžaduje zapojenie ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj a foto: SITA
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34. Rómovia majú na viac ako na štúdium sociálnej práce
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikrelax.sk; 31/10/2016; Slovensko; WebNoviny.sk © SITA]
Cieľom projektu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou
populáciou. BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2016/2017 v
programe na podporu rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite s názvom Aj ty máš
šancu!. Ako agentúru SITA informovala právnička a sociologička Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum
etnicity a kultúry, v poradí tretí program, ktorý spustia v januári 2017, prvýkrát finančne podporila
Nadácia ESET.
Z podpory nadácie budú môcť zabezpečiť rómskym uchádzačom o štúdium bezplatné ubytovanie počas
prípravných kurzov v Bratislave, v prípade potreby im pomôžu s nákladmi na cestovné či s
vypracovaním prihlášky na Ekonomickú univerzitu. Program tentokrát doplnili o doučovanie z
anglického jazyka a matematiky pre prijatých študentov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.
novembra.
Cieľom je prispieť k odstraňovaniu nerovností
Cieľom tohto projektu je umožniť rómskym mladým ľuďom pomocou prípravy na prijímacie pohovory, ale
aj na prvý rok štúdia kvalitne sa vzdelávať a zároveň tak prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní
medzi rómskou a nerómskou populáciou. Ako povedala Lajčáková, CVEK sa prostredníctvom tohto
projektu snaží tiež "narušiť sebazaraďovanie" rómskych mladých ľudí na sociálne práce a "podporiť ich v
štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce".
Z Lajčákovej publikácie Rovné šance II., v ktorej sa venovala podpore vysokoškolského vzdelávania
rómskej mládeže totiž vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67
percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a
prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych
mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne.
Deti sa ocitajú na okraji spoločnosti
Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom
rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú
odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstva alebo priestorová
segregácia vbežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak ocitajú na okraji spoločnosti.
"Program je šancou pre rómskych študentov a študentky, ktorí majú záujem vzdelávať sa, získať kvalitnú
intenzívnu prípravu z matematiky, základov ekonómie, anglického jazyka, ako aj celkovú podporu pri
prestupe na vysokoškolské vzdelanie," uviedla Lajčáková. Dodala, že zmena, ktorú program presadzuje,
však vyžaduje zapojenie ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
-END
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35. Cséfalvayová (SIEŤ): Študentom otvárame ďalšiu možnosť kvalitného štúdia
[Téma: Ekonomická univerzita; parlamentnelisty.sk; 31/10/2016; Politika; Eva Božoňová]

z Facebooku
Foto: TASR
Popis: Katarína Cséfalvayová, podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti
Minulý týždeň som strávila v lotyšskej Rige, kde sme uzatvorili dohodu o dvojitom diplome s prestížnou
University of Latvia. Riga je krásne mesto, plné priateľských ľudí a univerzita jednou z najlepších v
postsovietskom priestore.
Mám veľkú radosť, že študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave týmto otvárame ďalšiu možnosť
kvalitného štúdia v zahraničí, v master programe International Economic Relations.
autor: Eva Božoňová
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36. Štát postavil prekladisko, ktoré už rok chátra. Teraz hrozí, že bude musieť vrátiť
14 miliónov
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 31/10/2016; Ekonomika; Vladimír Šnídl]
Zo Slovenska sa stáva krajina kontajnerových prekladísk. To najnovšie stojí nevyužité pri Žiline a štát
bude rád, ak zaň nebude musieť vracať európske dotácie.
Pri Žiline stojí veľkorysá stavba za 18 miliónov dolárov. Oficiálne sa volá terminál intermodálnej dopravy,
ktorý by mohol obslúžiť desiatky kamiónov denne. Foto N - Tomáš Benedikovič
Kúsok za Žilinou stojí kontajnerové prekladisko, ktoré má veľké šance dostať sa na pomyselný zoznam
najzbytočnejších projektov Slovenska. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ho dokončili v septembri
2015. Stálo 18 miliónov eur, z toho 14 miliónov poskytla Európska únia.
Areál je už rok nevyužitý. Štát ho podľa rozhodnutia Európskej komisie musí prenajať nejakej súkromnej
firme, čo sa mu doteraz nepodarilo.
To však môže byť len začiatok príbehu. Slovensku teraz hrozí, že bude musieť vrátiť ešte aj 14 miliónov,
ktoré na prekladisko získalo z eurofondov.
Dôvod? Európske peniaze majú podľa pravidiel smerovať len do projektov, ktoré začnú aj reálne
fungovať. Na prekladisku pri Žiline sa však doteraz nepreložil ani jeden kontajner a pohyb tu nastáva iba
vtedy, keď sem zamestnanci prídu kosiť trávu alebo preskúšať posuvné žeriavy.
Kedy prepadne 14 miliónov?
Prekladisko stojí neďaleko automobilky Kia. Už aj dnes sa tu mali prekladať stovky kontajnerov denne z
kamiónov na vlaky a naopak. Európska komisia však pred časom rozhodla, že štát nemôže ponúkať
jeho služby zákazníkom, pretože by tým diskriminoval súkromné prekladiská, ktoré eurofondy nedostali.
Železnice a ministerstvo dopravy preto musia nájsť niekoho, komu by cely areál zverili na dlhodobý
prenájom. Pokiaľ sa tak nestane, dotácia 14 miliónov sa bude musieť vrátiť do Bruselu.
Kúsok za Žilinou, v blízkosti automobilky Kia stojí prekladisko, ktoré malo prepravovať 500-tisíc ton
tovaru ročne. Doteraz neprepravilo nič. Foto N – Tomáš Benedikovič
Všetci zainteresovaní aktéri si sú vedomí toho, že takáto hrozba existuje. Ich pohľad sa líši len v tom,
kedy presne táto situácia nastane.
Zdroje Denníka N z prostredia Európskej komisie hovoria, že žilinské prekladisko musí fungovať
najneskôr 31. marca 2017.
To isté tvrdí aj bývalý minister dopravy Ján Figeľ (KDH), ktorý podmienky s Bruselom dojednával.
"O tomto termíne hovorí zmluva s Európskou komisiou. Úradníci na ministerstve by mali začať konať,
aby sme o tento grant neprišli," hovorí Figeľ.
Ministerstvo: máme viac než dva roky

Termín 31. marca 2017 by v praxi znamenal, že peniaze by boli stratené. Tender na prenajímateľa totiž
doteraz nebol vypísaný a je zrejmé, že za polroka by sa nestihol.
Slovenské ministerstvo dopravy tento termín popiera. S odkazom na pravidlá Európskej komisie tvrdí, že
čas má do jari 2019.
"Po marci 2017 začne plynúť ešte dvojročná lehota, počas ktorej bude nutné nefunkčné projekty
sprevádzkovať," tvrdí hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.
Na stranu ministerstva sa prikláňa aj odborník na eurofondy Ján Rudolf z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorého Denník N oslovil.
"Po preštudovaní potrebných dokumentov si myslím, že v tomto prípade má pravdu ministerstvo," hovorí
Rudolf.
Krajina prekladísk
Vyhraté však nie je ani v prípade, že štát dostane spomínaný dvojročný odklad. Úradníci ministerstva
stále nedokážu povedať, kedy tender na prevádzkovateľa vypíšu.
Celé prekladisko by sa malo prenajať na tridsať rokov, pričom s takouto súťažou doteraz nie sú
skúsenosti. Tak oficiálne ministerstvo vysvetľuje, prečo ani rok od dokončenia žilinského prekladiska
tender nevypísalo.
"Ide o prvý tender na takúto službu na Slovensku. Preto je potrebné podrobne analyzovať a pripraviť
celý postup," vysvetľuje hovorkyňa Ducká.
Ďalšia nezodpovedaná otázka znie, či sa do tendru vôbec niekto prihlási. Podľa niektorých firiem
podnikajúcich v tejto oblasti je kontajnerových prekladísk na Slovensku už dosť.
"Toto je náš dlhodobý názor," hovorí napríklad Peter Kiss, riaditeľ slovenskej pobočky nemeckej firmy
Metrans.
Ide o firmu, ktorá si pred pár rokmi postavila veľké prekladisko v Dunajskej Strede. Tam sa dnes vo
veľkom vozia kontajnery z najväčších európskych prístavov.
Nemecký Metrans dokončil v roku 2007 veľké prekladisko v Dunajskej Strede. Vozia sa sem tovary z
Hamburgu, Terstu či Istanbulu. Foto - Metrans
Len tri kilometre od nevyužívaného štátneho prekladiska pri Žiline funguje ďalšie prekladisko. V blízkosti
hlavnej žilinskej stanice ho prevádzkuje rakúska firma Intrans. Foto - Google Maps
Okrem Dunajskej Stredy na Slovensku fungujú aj iné prekladiská: dve sú v Bratislave, jedno pri
Košiciach a jedno pri Sládkovičove. Ďalšie sú kúsok za hranicami: pri Ostrave alebo v poľských
Katoviciach.
Azda najväčším paradoxom je, že jedno zo súkromných prekladísk funguje aj priamo v Žiline, na
pozemkoch ŽSR. Pri hlavnej žilinskej stanici ho prevádzkuje rakúska firma Intrans. Nachádza sa teda
iba tri kilometre od miesta, kde dnes stojí nevyužité štátne prekladisko za 18 miliónov.
Aby toho nebolo málo, ministerstvo dopravy a jemu podriadená spoločnosť ŽSR idú stavať ešte jedno
veľké prekladisko, tentoraz pri Nitre, v susedstve automobilky Jaguar. Vyhradili si naň 52 miliónov, ktoré
už budú pochádzať výlučne zo slovenských zdrojov – vďaka čomu už nemusia dodržiavať žiadne
termíny, ktoré platia pri čerpaní eurofondov.
Na Slovensku dnes funguje niekoľko súkromných prekladísk (zelenou). Štát vlani dokončil nové
prekladisko pri Žiline a chystá ďalšie pri Nitre (žltou). Mapa – Intermodal.sk
Žilina a jej prekladiská: naľavo je terminál firmy Intrans pri hlavnej stanici, v strede je nevyužitý terminál
ŽSR a úplne napravo menšie prekladisko v areáli automobilky Kia. Foto - Google Maps
Výsledok? Záujemca, ktorý by sa prihlásil do tendra o prenajatie žilinského terminálu, musí počítať s
tým, že všetky tieto prekladiská mu môžu konkurovať v boji o zákazníka.
Ministerstvo má pritom povinnosť pýtať za prenájom trhovú cenu, do ktorej sa premietnu aj náklady na
výstavbu. Nebude teda môcť akceptovať príliš nízku cenu len preto, aby mohlo nové prekladisko začať
konečne fungovať.

Megalomanské plány
Zodpovednosť za túto situáciu nesie niekoľko ministrov dopravy. Nápad postaviť štátne prekladisko pri
Žiline vznikol ešte za prvej vlády Mikuláša Dzurindu. V tom čase bolo na Slovensku len minimum
kontajnerových terminálov, štát preto chcel vybudovať štyri nové: pri Žiline, Bratislave, Košiciach a
Leopoldove.
Cieľom bolo dosiahnuť stav, kedy by sa kontajnery na dlhé vzdialenosti vozili primárne po železnici. Na
prekladiskách by sa preložili na kamióny a rozviezli ku konečným odberateľom.
Za prvej Ficovej vlády tento plán prevzal vtedajší minister dopravy a dnešný šéf Sociálnej poisťovne
Ľubomír Vážny (Smer-SD). V marci 2010 vydal pokyn železniciam, aby začali pripravovať výstavbu.
Väčšinu finančných nákladov mali pokryť eurofondy.
Projekt následne zdedil minister Ján Figeľ (KDH). Ako prvý sa mal postaviť terminál pri žilinskej
automobilke Kia (ktorá má tiež mimochodom vlastné prekladisko), následne mali pribudnúť ďalšie tri. Po
dokončení ich mali prevádzkovať štátne firmy, buď ŽSR alebo ZSSK Cargo.
Menšie prekladisko má vo svojom areále aj automobilka Kia (na obrázku), stojí v susedstve
nevyužívaného prekladiska ŽSR za 18 miliónov. Foto - Kia
V tejto fáze sa však už objavili problémy. V roku 2011 do procesu vstúpila nemecká firma Metrans, ktorá
sa obávala, že štátne prekladiská budú konkurovať jej terminálu v Dunajskej Strede. Obrátila sa na
Európsku komisiu s argumentom, že Slovensko nepotrebuje žiadne nové prekladiská a už vôbec
nepotrebuje to, aby ich staval štát za eurofondy.
"Už teraz sa využíva len polovica kapacity súčasných prekladísk. Pokiaľ štát postaví ďalšie, vyniknú
ďalšie voľné kapacity, čo povedie k vytlačeniu súkromných prevádzkovateľov," sťažoval si Metrans.
Nebol jediný, podobnú námietku vzniesla aj rakúska firma WienCont, ktorá má veľké prekladisko pri
Viedni. "Podľa spoločnosti WienCont nie je štátna pomoc na výstavbu verejných prekladísk potrebná a
naruší hospodársku súťaž," píše sa v dokumentoch Európskej komisie.
Výstavbu to ale nezabrzdilo. Figeľovo ministerstvo vybralo stavebné firmy a na jar 2012 začali projektanti
kúsok za Žilinou kresliť prvé z plánovaných prekladísk.
Vizualizácia, ako by mal vyzerať žilinský terminál, keby aj reálne fungoval. Zdroj - Intermodal.sk
O rok neskôr Európska komisia vyhovela sťažnostiam a konštatovala, že Slovensko štátne prekladiská
za eurofondy nepotrebuje. Dokončiť sa mohol len rozostavaný areál pri Žiline, ale s podmienkou, že štát
ho musí prenajať súkromnej firme.
To bol február 2013, ministerstvu dopravy šéfoval Ján Počiatek (Smer-SD) a železničné projekty mal na
starosti štátny tajomník Viktor Stromček, ktorý je vo funkcii doteraz.
Od tej doby mal štát viac než tri roky, aby tender na prevádzkovateľa pripravil. Podľa ministerstva
dopravy to ale nie je také jednoduché - situáciu vraj komplikuje to, že európske predpisy sa od tej doby
zmenili.
"Tender musel reagovať na zmenu pravidiel o udeľovaní koncesií, ku ktorej došlo vo februári 2014 a
ktorá je na Slovensku účinná až od 18. apríla 2016," argumentuje hovorkyňa Ducká.
Viktor Stromček zo Smeru má na ministerstve dopravy na starosti železničné projekty. Ministerstvo
napriek tomu tvrdí, že za žilinský terminál nezodpovedá on, ale ŽSR. Foto - TASR
Podľa hovorkyne už v súčasnosti bežia prípravy naplno. Kvôli žilinskému prekladisku vznikla aj komisia,
kde sedia úradníci z ministerstva dopravy a manažéri ŽSR, ktorí majú tender pripraviť.
Hovorkyňa zároveň odmieta, že by za celú vec bol zodpovedný štátny tajomník Stromček, napriek tomu,
že práve on má dlhodobo takéto projekty na starosti. "Príprava tendra nespadá pod štátneho tajomníka,
obstarávateľom budú ŽSR," tvrdí hovorkyňa Ducká.
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37. Michal Štencl zaradený medzi 40 európskych lídrov do 40 rokov

[Téma: Ekonomická univerzita; pcrevue.sk; 31/10/2016; Tlačové správy; Redakcia]
Európska nezávislá organizácia Friends of Europe dnes zverejnila zoznam európskych lídrov pre rok
2017 pod 40 rokov. Medzi nimi je aj Slovák, Michal Štencl, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Sygic.
Slovenská spoločnosť si tak k nedávnemu oceneniu IT firma roka či druhý najžiadanejší zamestnávateľ v
IT sektore pripisuje ďalší významný míľnik tohto roka.
European Young Leaders, program pod záštitou Európskej Komisie, každý rok predstaví 40 aktívnych
osobností z rôznych oblastí s potenciálom prispieť k napredovaniu Európy. V najnovšom zozname sa
okrem Slováka, Michala Štencla, objavili novinári zo svetových médií ako Wall Street Journal a The
Guardian, významní vedci, svetoví ekonómovia, či aktivisti v politickom živote.
"Teším sa zo zaradenia medzi európskych lídrov. Vždy som veľmi rád, keď sa o našej práci hovorí vo
svete. Nevnímam však dnešné zaradenie do rebríčka osobne, ale ako výsledok celého tímu," hovorí
Michal Štencl, CEO spoločnosti Sygic.
Michal Štencl je spoluzakladateľ slovenskej spoločnosti Sygic, ktorej víziou je sprevádzať každého
človeka na zemi. Dnes jej dôveruje viac ako 150 miliónov ľudí zo všetkých kútov sveta. Michal je
absolventom Ekonomickej univerzity, Stanford Business School, držiteľom ocenení ako Podnikateľ
roka či Krištáľového krídla, IT developer a najmä nadšenec pre najnovšie technológie.
Všetkých 40 osobností zaradených do zoznamu European Young Leaders čakajú v ďalšom roku dve
aktívne stretnutia v európskych metropolách. Organizácia verí, že práve vďaka zloženiu top osobností z
rôznych odvetví možno docieliť perspektívny dialóg a hľadať riešenia na pálčivé otázky.
Zoznam European Young Leaders Class 2017 nájdete tu: http://www.friendsofeurope.org
Viac informácií o organizácii Friends of Europe: http://www.friendsofeurope.org/
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38. Čo urobilo ministerstvo školstva od decembra 2014 do marca 2016
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 31/10/2016; BLOG; Juraj Draxler]
V spomínanom období sa rozbehla rekonštrukcia materských škôl, telocviční i špičkových fakúlt, rodičia
mohli prestať kupovať svojim deťom učebnice angličtiny, viac peňazí išlo na excelentných vedcov a
stabilizoval sa rozpočet SAV. A to nie je zďaleka všetko...
Po tom, ako som vydal text o reformách v školstve, som si niekoľkokrát vypočul poznámku, že návrhy sú
síce dobré, ale s veľkým reformným plánom som mal vyjsť už vo chvíli, keď som nastupoval na miesto
ministra.
Nuž, treba to brať, samozrejme, ako miestny folklór. Vždy niekto niečo kričí. Ak by som naozaj pred
dvoma rokmi pri nástupe na pozíciu šéfa rezortu okamžite predstavil aj podrobný plán reforiem, určite by
to mnohí pre zmenu považovali za prejav neuveriteľnej arogancie. A v podstate by mali pravdu. Názormi
na to, čo treba v školstve meniť, som sa síce nijako netajil v komentároch, ktoré som napísal roky
predtým, ako som na ministerstvo nastúpil. Ale sám by som považoval za veľmi odvážne predstavovať
detailnejší plán predtým, ako by som sa podrobne oboznámil so všetkými úrovňami fungovania rezortu.
Je tu ale ešte iný, dôležitejší moment. Mnohí ľudia šíria dojem, že tým, že ministerstvo v poslednom roku
predošlého volebného obdobia nespustilo reformný cirkus, vlastne nič nerobilo. Podobné poznámky sú
nesmierne urážlivé ani nie tak voči mne, ako voči samotným pracovníkom ministerstva. Rok 2015 bol v
skutočnosti v mnohých ohľadoch najťažší, aký ministerstvo za posledné štvrťstoročie zažilo.
V prvom rade preto, že do obdobia niekoľkých mesiacov sa skoncentrovalo niekoľko aktivít, ktoré sa inak
rozložia na niekoľko rokov:
- Prijatie inovovaných štátnych vzdelávacích programov (ŠVP).
- Komplexná akreditácia vysokých škôl.
- Dokončovanie programovacieho obdobia pre čerpanie štrukturálnej pomoci EÚ a príprava nového.
Každá z týchto úloh bola pre ministerstvo obrovskou výzvou, so zapojením veľkého množstva ľudí.
Náročné to bolo preto, že pri nezvládnutí často hrozili veľké škody. Len pri dočerpávaní eurofondov sa
ešte na jar 2015 nedalo garantovať, či sa podarí dokončiť niekoľko veľkých projektov výstavby
univerzitných vedeckých parkov, štátnemu rozpočtu hrozili mimoriadne úhrady minimálne na úrovni

desiatok miliónov eur.
Ministerstvo malo navyše pripravených niekoľko rozsiahlych legislatívnych iniciatív a aspoň časť z nich
muselo dokončiť, kvôli naplneniu programového vyhlásenia vlády (zavedenie duálneho vzdelávania) či
politickej objednávke (zákon o športe). K vyššie uvedeným aktivitám tak ešte pribudli tri veľké
legislatívne akty:
- Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.
- Komplexná novelizácia školských zákonov (tzv. jarný legislatívny balík)
- Zákon o športe.
Jednoducho, v decembri 2014 som nastupoval do rozbehnutého vlaku, bolo treba dokončiť veľké
množstvo už začatých vecí. A v rámci týchto rozbehnutých zmien aj nových iniciatív sa nám toho za
jeden rok podľa mňa podarilo dosť. V rôznych oblastiach:
- Zlepšenie postavenia učiteľov a odborných pracovníkov. V spolupráci s ministerstvom práce sme
zmenili zákonník práce, aby učiteľom nebolo možné reťaziť zmluvy tak, že mnohí zz nich boli vždy de
facto prepustení na leto. Odborným pracovníkom sme zvýšili výmeru dovolenky na úroveň pedagógov
(osem týždňov). Pomohli sme chrániť práva učiteľov napríklad vydaním príručky pre ochranu práv
pedagógov, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.
- Zjednodušenia života pre učiteľov, žiakov a rodičov. Ministerstvo na odporúčania debyrokratizačnej
komisie zrušilo a zjednodušilo celý rad tlačív. Zaviedla sa možnosť viesť triednu knihu len v elektronickej
forme. Ministerstvo zjednodušilo život žiakov a rodičov, ktorí bývajú v zahraničí zrušením povinnosti
každoročne absolvovať vyrovnávaciu skúšku.
- Výrazné investičné aktivity. Prvýkrát od roku 1989 sa na Slovensku výrazne rekonštruovali materské
školy vďaka dvom výzvam v celkovej hodnote 15 miliónom eur. Pokračovala výstavba modulových škôl.
Prvýkrát od roku 1989 sa výraznejšie začalo investovať do školských telocviční, vďaka výzve na ich
rekonštrukciu z marca 2016 v hodnote 10 miliónov eur. Navyše sa sústredili prostriedky na pomoc
významným vysokoškolským pracoviskám. Takto vďaka prostriedkom z ministerstva začína teraz
rozsiahlou rekonštrukciou prechádzať bratislavský MatFyz či jedna z ústredných budov Lekárskej fakulty.
- Zlepšenie distribúcie učebníc. V auguste 2015 sa na ministerstvo prišli poďakovať zástupcovia
stavovských organizácií s tým, že prvýkrát po viacerých rokoch na školách pred začiatkom školského rok
nechýbajú učebnice. Minulý rok sa tiež odstránila prax na hrane zákona, keď štvrťstoročie kupovali
učebnice angličtiny deťom ich rodičia. Teraz školy na učebnice dostali prostriedky z ministerstva, v
drvivej väčšine prípadov ich aj efektívne použili.
- Čistenie vysokoškolského prostredia. Na Slovensku prvýkrát nielenže zanikla vysoká škola (vláda na
môj podnet zobrala akreditáciu mimoriadne nekvalitnej Goethe Uni), ale akreditácie rýchlo strácali aj
pomerne veľké pracoviská, napríklad manažment na Katolíckej univerzite, o akreditácie prišlo
Sládkovičovo či právo v Banskej Bystrici, alebo sa dá spomenúť pozastavenie akreditácie pre právo na
Paneurópske VŠ.
- Výraznejšia finančná podpora vede. Minulý rok som zmenil vzorec pre dotácie vysokým školám tak,
aby viac peňazí išlo tam, kde je kvalitný výskum. Niektoré vysoké školy na to dosť dramaticky doplatili
(napríklad Ekonomická univerzita takto medziročne stratila dva milióny eur). Slovenská akadémia vied
získala dohodu garantujúcu, že tri roky bude jej príjem od štátu minimálne 60 miliónov eur očistených o
infláciu. V skutočnosti ale príjmy akadémie priamo zo štátneho rozpočtu napríklad v tomto roku už dnes
tých 60 miliónov prevyšujú kvôli mimoriadnym dotáciám, ktoré SAV dostala v zime po mojich
dodatočných rokovaniach s ministrom financií. Vedecká grantová agentúra APVV dostala nielen viac
prostriedkov, ale v zime jej vláda na môj podnet vláda schválila nové programy, ktoré mali napríklad
prvýkrát poskytnúť plošnú štátnu podporu postdoktorandom (programy sa, bohužiaľ, v dohľadnej dobe
asi nenaplnia, pretože v rozpočte na budúci rok agentúra na tieto programy nedostala prostriedky).
- Adresná podpora mozgom. Akreditačná komisia minulý rok identifikovala špičkové vedecké pracoviská
v krajine a tie neskôr od ministerstva dostali mimoriadnu jednorazovú podporu (niečo vyše 20 tisíc eur
na pracovisko na rok 2016). Ministerstvo tiež dvakrát mimoriadne podporilo program pre podporu
presídlených vedcov v rámci SAV s názvom SASPRO. Na ministerstve školstva sa tiež spustila schéma
na finančnú podporu špičkových profesionálov, ktorí sa rozhodnú prerušiť kariéru v zahraničí a vrátia sa
na Slovensko.
Okrem toho bolo treba pozrieť sa na rôzne resty z minulosti. Za môjho pôsobenia sa napríklad konečne
po rokoch príprav a falošných štartov spustil Rezortný informačný systém alebo cez rokovania s ruskou
stranou pripravilo ukončenie nešťastného projektu Cyklotrónového centra.
Za najpodstatnejšie ale považujem, že sa na vedúce miesta začali konzistentne dostávať kompetentní
ľudia a normálne začalo fungovať nielen samotné ministerstvo, ale oveľa profesionálnejšie začala
pôsobiť dlhé roky zanedbávaná Štátna školská inšpekcia či podobne zanedbávaný Štátny pedagogický
ústav.
To nie je, samozrejme, zďaleka všetko. Okrem prípravy celého radu ďalších, technických právnych

noriem, či posilňovania medzinárodnej spolupráce (napríklad cez vstup do Európskej vesmírnej
agentúry) muselo ministerstvo zabezpečovať bežnú agendu, teda chod škôl cez rozdeľovanie
finančných prostriedkov a cez metodickú podporu, poskytovať občanom služby ako napríklad uznávanie
dokladov o vzdelávaní, podporovať rôzne druhy školských aktivít ako napríklad organizáciu súťaží,
vstupovať do rôznych sporov na úrovni škôl a ich zriaďovateľov či vnútri vysokých škôl a podobne.
Média sa síce v predvolebnom období snažili prácu ministerstva spochybňovať a robili škandály z vecí,
ktoré sa v skutočnosti pripravili v predchádzajúcom období (napríklad nastavenie vyhodnocovania
výziev, v rámci ktorého získalo prostriedky na výskum kontroverzné Sládkovičovo), ale som rád, že
aspoň s odstupom času sa začali objavovať analýzy ukazujúce, že programy pripravené priamo pod
mojím vedením boli profesionálne a transparentné.
Na to, že ministerstvo má na pleciach obrovské bremená som upozorňoval viackrát, napríklad v
rozsiahlom prejave v Národnej rade SR. Ministerstvo o dosiahnutých výsledkoch pravidelne informovalo.
Na druhej strane médiá o školstve najmä v predvolebnom období informovali veľmi selektívne, podľa
možností opomínajúc akékoľvek pozitíva. Nehovorím to zďaleka len ja. Viackrát sa na to sťažovali
špičkoví akademici, vrátane šéfa Akreditačnej komisie. A v povolebnom období sa pre zmenu novinári o
školstvo takmer prestali zaujímať. Od marca sa o akreditáciách, odbornom vzdelávaní, efektívnejšom
rozdeľovaní eurofondov či investovaní do školskej infraštruktúry v médiách prestalo hovoriť.
Za predošlé obdobie sa toho, jednoducho, naozaj spravilo dosť. Tvrdiť, že popri všetkých ostatných
úlohách by vedenie ministerstva malo, ešte k tomu v citlivom predvolebnom období, priestor na
spúšťanie rozsiahlych reforiem je zúfalo naivné. Každé reformné úsilie, ak má byť naozaj užitočné, si
žiada, aby sa najskôr dotiahli rozbehnuté aktivity a aby sa v rámci príprav vnútri ministerstva poriadne
upratalo.
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1. Promócie absolventov doktorandského štúdia EUBA
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3. Medzinárodný turnaj žien Slávia EU Cup 2016 o pohár rektora EUBA
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4. Povinná maturita z matematiky? Vysoké školy to vítajú, ministerstvo váha
[Téma: Rektor EU; aktualne.sk; 13/10/2016; Slovensko; Radovan Krčmárik]

5. Štipendijný program pre študentov v nemeckom parlamente
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 16/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]

6. EU v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 21/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]

7. Ekonomická univerzita hostila odborníkov z celého sveta. Najviac ich zaujala
automobilka
[Téma: Rektor EU; bratislava.dnes24.sk; 23/10/2016; Bratislava; Dnes24.sk]

8. Hostia z nemeckého ministerstva zahraničných vecí
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 23/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]

9. Ekonomická univerzita hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 27/10/2016; Školský servis; Školský servis]

1. Promócie absolventov doktorandského štúdia EUBA
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si 5. októbra 2016 prevzalo 44 absolventov
doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora
EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc.
Čiderovej a dekanov, resp. prodekanov, jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, diplomy o udelení titulu
philosophiae doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v
Bratislave.
Medzi promovanými bolo 11 absolventov doktorandského štúdia z Národohospodárskej fakulty EU v
Bratislave, 13 absolventov z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 5 absolventov z Fakulty hospodárskej
informatiky, 11 absolventov z Fakulty podnikového manažmentu, 3 absolventi z Fakulty medzinárodných
vzťahov a 1 absolventka Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.
Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu
nadväzujúcu alumni spoluprácu.

Späť na obsah

2. Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
V spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 5. októbra 2016 pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica uskutočnilo podujatie spojené s diskusiou, ako súčasť
série podujatí v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 –
31.12.2016), s názvom "Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť (náčrt možných ciest)". Podujatie
otvoril prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Prednáška prof. Ing. Petra Staněka, CSc., reprezentujúceho Ústav ekonómie a manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave bola zameraná na multidimenzionálnu víziu Európskej únie na
budúcich 15 rokov z pohľadu aktuálnych zmien v zmysle geopolitického a geoekonomického vývoja,
technologického pokroku, sociálno-ekonomického vývoja či klimatických zmien a nadväzovala na
výskum realizovaný pod vedením prof. Ing. Petra Staněka, CSc., v procese prípravy publikácie Európska
únia na križovatke - postrehy a inšpirujúce riešenia, ktorá vyšla v septembri 2016.

Späť na obsah

3. Medzinárodný turnaj žien Slávia EU Cup 2016 o pohár rektora EUBA
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 11/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Úspechom domácej Slávie Ekonomická univerzita Bratislava sa skončil 29. ročník najstaršieho
medzinárodného volejbalového turnaja žien na Slovensku - Slávia EU Cup 2016. Naše družstvo tak
obhájilo prvenstvo z minulého ročníka, dosiahlo 3. víťazstvo za sebou a celkovo od roku 1988 už 12.
víťazstvo v tomto turnaji.
Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá – tri zahraničné: prvoligový UTE Budapešť, dvaja českí extraligisti KP
Brno a Fénix Brno a domáca Slávia EU BA.
Na turnaji bola z družstva Slávia EU Bratislava ocenená ako najlepšia nahrávačka turnaja Lucia
Töröková a najvšestrannejšia hráčka turnaja Lucia Mikšíková.
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4. Povinná maturita z matematiky? Vysoké školy to vítajú, ministerstvo váha
[Téma: Rektor EU; aktualne.sk; 13/10/2016; Slovensko; Radovan Krčmárik]
06:00
BRATISLAVA – Bude opäť povinná maturita z matematiky? Jej výučba na školách dlhé roky upadá, čo
sa potom odráža i na slabých vedomostiach maturantov, ktorí sa hlásia na technické odbory. Rektori a
dekani vysokých škôl preto žiadajú, aby sa výučba tohto predmetu zlepšila.
Maturovať z matematiky si dnes trúfne len asi 15 percent študentov. Zdroj -SITA/Diana Černáková
S iniciatívou prišla Slovenská matematická spoločnosť, ktorej požiadavky podporili aj rektori piatich
slovenských univerzít a 13 dekanov zo siedmich vysokých škôl.
Ministerstvo školstva žiadajú, aby prijalo opatrenia na skvalitnenie výučby spomenutého predmetu.
"Za najdôležitejšie zmeny považujeme rozšírenie počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom
programe na základných a stredných školách a zavedenie povinnej maturity z tohto predmetu," vysvetlil
Karol Mikula, predseda Slovenskej matematickej spoločnosti, ktorý je profesorom na Stavebnej fakulte
Slovenskej technickej univerzity (STU).
To, kde taká maturita bude povinná, by podľa neho malo vzísť z odbornej diskusie. Autori výzvy
navrhujú, aby to boli stredné školy, ktoré svojich žiakov pripravujú na štúdium tzv. odborov STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Na Slovensku by sa to teda týkalo takých oblastí, ako sú prírodné vedy, inžinierske odbory, informatika,
ekonómia, manažment a matematika.
To znamená, že by išlo hlavne o stredné odborné školy a gymnáziá. O podrobnostiach sú autori ešte
pripravení diskutovať.
Nepoznajú ani zlomky
Je požadovaná zmena potrebná? Faktom je, že matematika na školách nemá práve najlepšiu povesť.
Väčšina žiakov ju chápe ako nutné zlo, pre mnohých je strašiak.
Ako maturitný predmet si ju ročne zvolí len zhruba 15 percent študentov. Keď sa však zanedbá jej
výučba na základných a stredných školách, následky sa prejavia i na univerzitách, kam maturanti často
prichádzajú nepripravení.
"Stav vedomostí absolventov stredných škôl je dlhodobo neuspokojivý a nenapĺňa ani očakávania na
úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie," zhrnul rektor STU v Bratislave Robert Redhammer s tým, že
úroveň vedomostí naďalej klesá.
Veľmi kritický je i Ján Šajbidor, dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, podľa
ktorého sa celkom podcenil význam maturity z matematiky.

V súčasnosti môže totiž technický alebo prírodovedný odbor na vysokej škole študovať i niekto, kto
maturoval iba zo štyroch spoločenskovedných predmetov.
"Potom sa ukazuje, že študenti bez maturity z matematiky nevedia urobiť základné algebrické úpravy,
počítať so zlomkami, percentami, trojčlenkou a neovládajú ani iné výpočty, ktoré by mal poznať každý
úspešne ukončený stredoškolák," upozornil Šajbidor.
Podcenená maturita
To, že úroveň vedomostí študentov vychádzajúcich zo stredných škôl rapídne klesá, postrehol aj dekan
Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave Ivan Brezina.
"V každom prípade je cítiť, že v systéme nie je niečo v poriadku. Študenti prichádzajú vystresovaní,
negatívne motivovaní. Matematiku chápu len ako nutný povinný predmet, nie ako základ pre všetky
ekonomické procesy," analyzoval dekan.
Podľa Šajbidora je však problém i v tom, ako dnes maturita z matematiky prebieha. Vlani si ju vybralo
len asi 15 percent študentov, no v externej časti uspelo iba necelých 46 percent.
"Približne 10 percent gymnazistov nezmaturovalo z matematiky v riadnom termíne," dodal. Ako
pripomenul, išlo pritom o študentov, čo si tento predmet zvolili dobrovoľne.
Nedostatky našiel tiež v obsahu externej maturitnej skúšky. Pozostávala totiž z 30 úloh, ktoré mali
študenti zvládnuť za dve hodiny (v tomto roku na to dostali už 150 minút).
Podľa neho tvorcovia týchto maturít úlohy cielene pripravujú tak, aby uspelo aspoň 50 percent
skúšaných.
Ako naznačil, to všetko od maturity z matematiky odrádza, dokonca i tých, čo by o ňu inak mali záujem.
Výsledkom je, že aj na gymnáziách, ktoré sa venujú nadaným žiakom, sa na maturitu z tohto predmetu
hlási menej ako 15 percent študentov.
Netreba učiť viac, ale inak
Maturovať z matematiky bolo na Slovensku kedysi povinné. Pre gymnazistov táto povinnosť zanikla po
roku 1991.
Nápad obnoviť ju však nie je nový. V roku 2012 o tom uvažoval napríklad vtedajší minister školstva
Dušan Čaplovič (Smer-SD).
Podľa poslanca parlamentu Branislava Gröhlinga (SaS), ktorý sa venuje školstvu, ukázalo výrazné
zhoršenie v matematike aj medzinárodné testovanie PISA.
"Pokiaľ nechceme povinnú maturitu z matematiky, musíme nájsť spôsob, ako podporovať lepšiu kvalitu
výučby na školách. Nemyslím si, že žiaci nutne potrebujú komplikovanú matematiku, ale v dnešnom
svete sú nevyhnutné jej súčasti ako finančná a ekonomická gramotnosť alebo logické myslenie,"
zdôraznil poslanec.
Analytička M.E.S.A. 10 Renáta Králiková je presvedčená, že matematika a iné odborné predmety sa v
prvom rade musia začať učiť inak.
Tak, aby boli prepojené s riešením reálnych problémov, aby sa deti neučili len abstraktné vzorce, ale aby
tomu, čo preberajú, aj rozumeli.
Problém vidí v tom, že sa vzdelávanie neprispôsobilo potrebám nových generácií, a to nielen v
matematike.
"Nemyslím si, že sa v deťoch vypestuje vzťah k matematike a prírodným vedám tým, že im toho dáme
viac a budeme ich nútiť z toho maturovať. Keď im dáme viac niečoho, čo nemajú rady, tak to môže mať
skôr opačný efekt. Treba teda hľadať spôsob, ako v deťoch prebudiť záujem o tieto predmety,"
zdôvodnila odborníčka na školstvo.
Deti nemožno nútiť
Králiková ako príklad uviedla skúsenosti z Česka, kde v marci tohto roku parlament definitívne schválil
povinnú maturitu z matematiky.

Na stredných školách by sa mala zaviesť od roku 2021. Dnes tam túto maturitu nezvládne až štvrtina z
tých, čo si ju vybrali.
Aj v Česku sa však názory na túto otázku líšili. Ostrým kritikom bol napríklad uznávaný expert Milan
Hejný, ktorý je autorom vlastnej metódy výučby matematiky.
"Profesor Hejný hovorí, že ak dieťa nemá rado krupičnú kašu, tak určite situáciu nezlepšíme tým, že mu
hlavu podržíme v tanieri s kašou," uzavrela Králiková.
To, že matematiku treba vyučovať inak, však tvrdia aj rektori a dekani, ktorí výzvu podporili. Podľa
Redhammera je nutné nielen rozšíriť počet hodín, ale zmeniť aj spôsob výučby.
"Je potrebné viac vysvetľovať jej praktické využitie. Upraviť príklady tak, aby boli bližšie témam
súčasného života a tiež využívať súčasné technické možnosti," navrhol rektor STU.
Za zmenu metodológie výučby matematiky sa prihovára aj dekan Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity Ivan Brezina.
Ako pripomenul, vzťah k tomuto predmetu sa utvára už na základnej škole, preto by bolo vhodné
pristúpiť aj k alternatívnym metódam a dať viac voľnosti učiteľom.
"V každom prípade, možností je veľa a akákoľvek aktivita, ktorá vedie k zlepšeniu vzťahu žiakov a
študentov k matematike, je vítaná," uviedol Brezina.
Zmeny zatiaľ nechystajú
Napriek snahe rektorov a dekanov sa však zdá, že sa študenti povinnej maturity z matematiky zatiaľ
nemusia obávať. Ministerstvo o takom kroku ešte neuvažuje.
Podľa rezortu by to údajne mohlo obmedziť možnosť profilácie žiakov a ich prípravy na vysokoškolské
štúdium, ako aj ponuku voliteľných predmetov na školách.
"Rovnako problematické by bolo jednoznačne určiť, ktoré odbory na stredných odborných školách by
mali mať povinnú maturitu z matematiky, vzhľadom na ich rôznorodosť a zameranie," píše sa v
stanovisku rezortu. Otázku však necháva zatiaľ otvorenú.
Ako ministerstvo pripomenulo, už od septembra tohto roku sa na gymnáziách zaviedol nový štátny
vzdelávací program, v rámci ktorého sa zvýšil počet hodín z matematiky a prírodovedných predmetov.
Pri ich vyučovaní sa umožnilo i delenie tried na skupiny.
Na základných školách sa podiel matematiky zvýšil už v minulom školskom roku o dve vyučovacie
hodiny týždenne.
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5. Štipendijný program pre študentov v nemeckom parlamente
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 16/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Delegácia Nemeckého spolkového snemu navštívila 13. októbra 2016 EU v Bratislave, aby prezentovala
možnosti študentských stážových pobytov v Bundestagu v rámci Medzinárodného parlamentného
štipendia (IPS). Delegáciu v zložení: Bartholomäus Kalb, poslanec Bundestagu, Dr. Sören Roos, vedúci
Sekcie informácií a styku s verejnosťou Bundestagu a Ulrike Schenkelberg z Humboldtovej univerzity v
Berlíne, sprevádzal Lorenz Barth z veľvyslanectva SRN v Bratislave. Na prijatí u rektora univerzity prof.
Ferdinanda Daňa boli prítomní tiež prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a dekan Fakulty
aplikovaných jazykov EU v Bratislave Radoslav Štefančík, absolventi programu IPS.

Späť na obsah

6. EU v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 21/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Bratislava (22.10.2016) – Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v Bratislave
hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z viacerých

európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti. Program doplnili viaceré sprievodné
podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo Volkswagene.
"Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových kontaktov a väzieb
medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a najmä hľadanie cesty k
sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor B. Mattoš.
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych
vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+
(umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories
Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie
Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus
mobility 2012.
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7. Ekonomická univerzita hostila odborníkov z celého sveta. Najviac ich zaujala
automobilka
[Téma: Rektor EU; bratislava.dnes24.sk; 23/10/2016; Bratislava; Dnes24.sk]
Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23
zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít.
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali prednášky vyučujúcich z 19 partnerských
univerzít. Svetoví odborníci sa v hlavnom meste stretli pri príležitosti 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Workshop mäkkých zručností
Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti.
Zaujala ich automobilka
Program doplnili viaceré sprievodné podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo
Volkswagene. "Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových
kontaktov a väzieb medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a
najmä hľadanie cesty k sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor Mattoš.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie.
EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych vysokoškolských
inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+, umiestnila sa na 156.
mieste.
EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories Generálneho riaditeľstva pre
školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie Národnej agentúry programu
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus mobility 2012.
Prečítajte si aj
Zdroj - Dnes24.sk
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8. Hostia z nemeckého ministerstva zahraničných vecí
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 23/10/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prijal 10. októbra 2016 delegáciu Ministerstva
zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, vedenú Michaelom Rothom. Štátny minister pre
Európu sa zaujímal o bilaterálnu spoluprácu s nemeckými univerzitami. EU v Bratislave má
uzatvorených takmer 40 zmlúv v rôznych programových schémach, okrem iného aj zmluvu o dvojitom
diplome s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v oblasti finančného manažmentu. Tento
dvojitý diplom patrí na Slovensku vo svojej kategórii medzi najstaršie realizované študijné programy.
Štátny minister následne vystúpil s prednáškou Deutschlands Europapolitik – aktuelle Schwerpunkte und
Bewährungsproben.
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9. Ekonomická univerzita hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 27/10/2016; Školský servis; Školský servis]
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali prednášky vyučujúcich z 19 partnerských
univerzít.
Bratislava 27. októbra (SkolskyServis.sk) - Počas uplynulého týždňa bola Ekonomická univerzita v
Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z
viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week.
"Naše pozvanie prijali aj kolegovia z Juhoafrickej republiky, Číny a Gruzínska, s ktorými pracujeme na
novom projekte Erasmus+ zameranom na spoluprácu s tretími krajinami," upresňuje Boris Mattoš,
prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Podujatie univerzita organizovala s podporou mobilitného programu Erasmus+ Európskej komisie a
uskutočnila sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou J.E. pána
Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý s
rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.
Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu,
marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj
zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých univerzitné oddelenie medzinárodnej
mobility pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti. Program doplnili viaceré sprievodné
podujatia, spomedzi ktorých veľký úspech mala u hostí exkurzia vo Volkswagene.
"Pridanou hodnotou medzinárodného týždňa je okrem iného etablovanie nových kontaktov a väzieb
medzi akademickými inštitúciami, výmena postojov k rôznym odborným témam a najmä hľadanie cesty k
sebe a nie prekážok, ktoré nás rozdeľujú," dodal prorektor B. Mattoš.
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom
zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné
renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych

vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+
(umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories
Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie
Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus
mobility 2012.
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ako najstaršia slovenská vysoká škola ekonomického
zamerania vznikla v októbri roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave. Cieľom
univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a vytvoriť priestor pre tvorivé vedecké bádanie v oblasti
ekonomických a manažérskych vied. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita
organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie
občanov. V súčasnosti ju tvorí 7 fakúlt a to Národohospodárska, Obchodná fakulta, Fakulta
hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta
aplikovaných jazykov všetky so sídlom v Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta sídliaca v
Košiciach.
Od svojho vzniku Ekonomická univerzita v Bratislave vychovala viac ako 80.000 absolventov.
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