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1. Priority ministra školstva
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 05/09/2016; Téma dňa; z domova; Igor Haraj]
Igor Haraj, moderátor: "Som rád, že v štúdiu TA3 môžem privítať ministra školstva, vedy, výskumu a
športu, pána Petra Plavčana. Pekný večer."
Peter Plavčan (nom. SNS), minister školstva, vedy, výskumu a športu (hosť v štúdiu): "Pekný večer."
Igor Haraj: "Tak prvý školský deň je za nami, s akými pocitmi ste otvárali školský rok 2016 – 2017, či už
v Ivanke pri Dunaji, alebo aj v Nitre?"
Peter Plavčan: "Mal som veľmi dobré pocity. V obidvoch školách prišli žiaci, s prváčikmi prišli aj ich
rodičia a bolo vidno, že na obidvoch školách je veľmi milá, priateľská atmosféra a že deti sa tešia do
školy. Opýtal som sa to aj v prvej triede základnej školy, v tretej triede a deti sa veľmi tešili."
Igor Haraj: " Dnes ste boli aj u prezidenta Slovenskej republiky a naozaj sa zdá, že školstvo sa dostáva
do toho celospoločenského diskurzu a ľudia diskutujú o tom, ako je kvalitné. O čom ste hovorili s
prezidentom?"
Peter Plavčan: "Je to tak, s pánom prezidentom sme si vymenili názory na budúcnosť školstva,
budúcnosť reformy. Veľmi ma teší, že sme sa obaja zhodli v tom, že je to jedno z najvýznamnejších, ak
nie najvýznamnejšia priorita nielen tejto vlády a vôbec celej našej spoločnosti. Pán prezident vyjadril
veľmi úprimný záujem o to, čo sa v školstve deje, čo sa bude diať. Podrobnejšie som ho informoval o
tom, aké úlohy sa chystáme plniť a čo pripravujeme pre budúce obdobie. Veľmi ma potešil záujem pána
prezidenta, veľmi si vážim jeho pozvanie a naozaj sa ukazuje, že školstvo má byť najväčšou prioritou v
tomto štáte. A je potrebné, aby sme všetci spoločne, nielen politici, ale aj rodičia, školy, učitelia a celá
verejnosť vrátane médií, sa podieľali na tom, aby sme zlepšovali naše školstvo a pomáhali mu."
Igor Haraj: " Tak skúsme si to rozmeniť teraz na drobné pán minister. Čo budú tie priority pre školský rok
2016 a 2017, čo bude tým vrcholom, ktorý chcete dosiahnuť?"
Peter Plavčan: "Pokiaľ ide o priority na nový školský rok, tak v prvom rade by sme chceli uskutočniť a
zavŕšiť úlohy, ktoré sme si naplánovali pred 2 – 3 mesiacmi a ktoré sme zverejnili na našej webstránke.
Je to prvých vyše 70 úloh, ktoré sa týkajú regionálneho a vysokého školstva. Tieto úlohy chceme splniť
ešte v tomto roku a v priebehu niekoľkých dní predložíme verejnosti odpočet úloh, ktoré sme už splnili.
Takisto aj v najbližších dňoch budú hotové tézy nového programu výchovy a vzdelávania na najbližších
10 rokov. Tieto tézy si prezrú odborníci, ktorí budú prizvaní, zástupcovia okrúhlych stolov, ktoré sa
uskutočnili pred niekoľkými mesiacmi a potom bude tento program výchovy a vzdelávania na najbližších
10 rokov ponúknutý širokej a odbornej verejnosti na diskusiu."
Igor Haraj: " V tomto sa zhodujú práve odborníci na pedagogickú vedu, že tieto vzdelávacie programy by
mali byť dlhodobejšie. Pri zostavovaní tohto koncepčného dokumentu ste prihliadali na nejakú konkrétnu
pedagogickú teóriu alebo ste urobili mix toho najlepšieho, k čomu dospela či už pedagogická teória
alebo prax?"
Peter Plavčan: "Je veľmi dobre to, že sa nám podarilo pritiahnuť všetkých tých, ktorí sa aj teoreticky, aj
prakticky zaoberajú výchovou a vzdelávaním dlhodobo. To znamená, že v komisii odborníkov, ktorá
pripravuje tézy, sú ľudia, ktorí pracujú desiatky rokov v oblasti vzdelávania, či už ako teoretici, alebo ako
praktici. Takisto sa nám podarilo spojiť celý široký front zamestnancov, učiteľov a takisto všetkých tých,
ktorých zaujíma výchova a vzdelávanie v Slovenskej republike. Len pripomínam, že pri niekoľkých

okrúhlych stoloch sme mali takmer tri desiatky iniciatív, združení, školské odbory ako náš hlavný partner
a množstvo ďalších skupín, jednotlivcov alebo ľudí, ktorí zastupovali širšie záujmy odborníkov a podarilo
sa nám pripraviť dokument, ktorý sa tak ako ho pripravili, tak sa stal súčasťou programového vyhlásenia
vlády. To sa stalo po prvýkrát od roku 1990. A ja si to veľmi vážim, že všetci prijali pozvanie a tieto úlohy,
ktoré sú tam uvedené, sa pokúsime v najbližšom období naplniť."
Igor Haraj: " Akými konkrétnejšími krokmi to chcete dosiahnuť, pretože od vzniku Slovenskej republiky
bolo niekoľko takých programových pedagogických dokumentov, ktoré ale žiaľ zostali iba na papieri, ako
chcete docieliť to, aby teda tento dokument národného vzdelávania nezostal naozaj len bezzubým
papierom?"
Peter Plavčan: "Práve tým, že sa podarilo spojiť všetkých tých, ktorí majú záujem naše školstvo zmeniť a
ako som už uviedol, musíme to urobiť všetci spoločne, bez toho to nepôjde. To znamená musíme sa
snažiť my na úrade, odborníci, ktorí sa podieľajú na príprave dokumentov, učitelia a takisto aj rodičia a
politici. To znamená, že neustále prezentovať verejnosti, že našou najvýznamnejšou prioritou je
školstvo, výchova a vzdelávanie našich detí, ktoré sú, nechcem aby to vyznelo ako fráza, budúcnosťou
tejto krajiny. A o to sa musíme snažiť, aby získali čo najlepšie vzdelanie."
Igor Haraj: " Samozrejme na niektoré problémy, ktoré súvisia so začiatkom školského roka, nového
školského roka 2016 – 2017, upozornil aj opozičný poslanec za Obyčajných ľudí Miroslav Sopko. Teraz
si môžeme pozrieť jeho vyjadrenia."
(začiatok záznamu vyjadrenia)
Miroslav Sopko (OĽaNO-NOVA), poslanec NR SR: "Musím spomenúť niekoľko faktov, ktoré naozaj
dvíhali učiteľov zo stoličiek. Napríklad učiteľky materských škôl boli dosť zarazené tým spôsobom, keď
sa dozvedeli, že nebude pre nich zabezpečená tlačená verzia inovovaného štátneho vzdelávacieho
programu. Našťastie zareagovalo veľmi rýchlo súkromné nakladateľstvo, ktoré im zabezpečí túto tlačenú
verziu, ale oni sami sa pýtajú a sú možno aj pobúrení, prečo táto vec nie je zabezpečená štátom. Predsa
je psou povinnosťou ministerstva a jeho organizácií, aby základné dokumenty pre školy boli
zabezpečované. Musím to tiež aj spomenúť, projekty, ktoré sú pripravené z hľadiska čitateľskej
gramotnosti, ale ako školy môžu čitateľskú gramotnosť rozvíjať, keď im chýbajú peniaze na nové knihy,
prípadne na zaplatenie knihovníkov?"
(koniec záznamu vyjadrenia)
Igor Haraj: " Tak pán minister, ako to vlastne bolo s tými pedagogickými dokumentmi pre materské školy,
že vraj nedostali tlačenú verziu?"
Peter Plavčan: "Tak musím sa na to pozrieť, pretože je to pre mňa dnes nová informácia. V každom
prípade ak došlo k niečomu, čo by zabrzdilo činnosť škôl, tak bude potrebné to napraviť."
Igor Haraj: " Medzi vašou prioritou je aj zvyšovanie kvality vzdelávacích výstupov medzi žiakmi, aj pri
ostatnom hodnotení PISA slovenskí žiaci skončili podpriemerne najmä čo sa týka čitateľskej
gramotnosti. Niektorí z opozičných poslancov práve hovorili, že chcete teda bojovať proti tej bibliofóbii a
zlej čitateľskej gramotnosti, ale predsa ako keby štát nepodporoval školské knižnice a aby sa dopĺňali tie
fondy školských knižníc, ako sa chcete vyrovnať s týmto problémom?"
Peter Plavčan: "Áno, je potrebné to urobiť. V tomto prípade je potrebné dopĺňať školské knižnice a táto
téma sa stane témou, ktorú budú experti rozpracovať pri rozpracúvaní téz nového programu výchovy a
vzdelávania a niekoľkokrát som už komunikoval, že považujem čítanie mladých ľudí, detí a mládeže za
veľmi dôležité, pretože rozvíja obrazotvornosť a jednoducho, a predstavivosť a deti potrebujú takisto
počas svojho štúdia v základnej a strednej škole takisto na sebe v tejto oblasti pracovať. Takisto aj
oblasť pamäte treba rozvíjať, aby si čo najviac zapamätali, takže považujem túto oblasť za veľmi dôležitú
a takisto ako súčasťou programu výchovy a vzdelávania pre ďalšie obdobie. Domnievam sa, že takisto
sa treba pozrieť aj na povinnú literatúru. Ak som si pozrel povinnú literatúru pre niektoré štátne
vzdelávacie programy, ja sa domnievam, že sme asi v období, keď som ja chodil do školy, čítali viac. A
myslím si, že dnešní mladí, aj keď rozumiem tomu, sám som vyštudoval informatiku, že majú iné záujmy
a viac preferujú informačné komunikačné technológie a techniku v rôznych podobách od mobilu cez
iPady a laptopy, tak určite tlačená knižka a povinná literatúra ako taká patrí do základnej výbavy
každého žiaka a študenta."
Igor Haraj: " Ono samozrejme mení sa generácia, mení sa aj ten sociokultúrny kontext mladej generácie,
tak ako ste spomínali, je to generácia odchovaná na internete, takže bude závisieť práve od učiteľa
nakoľko bude schopný v mladých žiakoch vzbudiť ten záujem o klasickú knihu, o knihu, ktorá je teda v
papierovej podobe. Ako je to s kvalitou učiteľov na Slovensku, lebo často sa hovorí o tom, že treba
zvyšovať platy, ale pedagogickí výskumníci hovoria, že tým najdôležitejším činiteľom v edukačnom

procese je práve učiteľ. Keby sme sa kriticky pozreli na kvalitu slovenských učiteľov?"
Peter Plavčan: "Je to tak. Učiteľ má nezastupiteľnú úlohu nielen v škole, ale v celej spoločnosti, pretože
sa podieľa na výchove detí a mládeže a vôbec mladej generácie a preto aj jednou z hlavných, jeden z
hlavných bodov prípravy reformy je učiteľ. To znamená učitelia si zaslúžia za svoju prácu, ktorá je veľmi
dôležitá, vyššiu úctu a vážnosť a k tomu patria ich platové podmienky. Preto rád hovorievam, že naša
reforma musí byť zameraná aj na učiteľa a na zvýšenie jeho platu. Preto sa domnievam, že pri
zvyšovaní platov, tak ako boli nastavené v programovom vyhlásení vlády, treba rovnomerne pokračovať
a dokonca ba hovorievam, že je potrebné ešte dať aj navyše nielen na platy učiteľov, ale aj finančné
prostriedky na uskutočnenie reformy a v tomto treba pokračovať aj za horizont trvania tejto vlády."
Igor Haraj: " Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá mala dnes tiež tlačovú besedu ale tvrdí v jedných z
tých požiadaviek, že treba zvýšiť aj kvalitu prípravy učiteľov na vysokých školách a vraj že akási reforma
tohto vysokoškolského vzdelávania pedagógov si nevyžaduje nejaké veľké finančné prostriedky a
predsa kompetentní v tejto oblasti nič neurobili."
Peter Plavčan: "Je viacero projektov, ktoré sa uskutočnili v minulom období, veľký projekt pedagogických
fakúlt, ktorý sa prakticky končil, ak si dobre pamätám, v minulom roku, kde sa hovorilo o inovácii
študijných programov učiteľského vzdelávania na vysokých školách. Tie výsledky sú známe a je možné
ich použiť, takže pedagogické fakulty samotné pracujú na tom, ako zlepšiť prípravu učiteľov.
Samozrejme, že pokiaľ ide aj o platové ohodnotenie, bola to jednou z tém, ktorú sme mali pred
prázdninami alebo pred dovolenkami s ministrom financií, kde sme hovorili o platoch začínajúcich
učiteľov, ktoré sú naozaj nízke a ako ich zvýšiť. Naše rokovania sú ešte otvorené, neuzatvorené, takže
nebudem hovoriť o bližších podrobnostiach, ale budú pokračovať a budú sa týkať aj platov začínajúcich
učiteľov."
Igor Haraj: " Čo sa týka tých platov, keďže si čísla nepamätám, tak toto som si vypísal, vy hovoríte o 6 %
zvýšení platov, 30 – 70 eur v hrubom by to malo byť, Iniciatíva slovenských učiteľov zasa požaduje
zvýšenie tarifných platov až o 140 eur a v roku 2017 o 90 eur. Je reálna táto požiadavka vzhľadom na
štátny rozpočet?"
Peter Plavčan: "No v súčasnosti nevidím možnosti na takéto zvýšenie, ale vidím možnosti na postupné
zvýšenie, tak ako bolo v závislosti na vývinových trendoch ekonomiky, ktoré bolo navrhnuté v
programovom vyhlásené vlády. V každom prípade je potrebné pozrieť sa aj na výsledky slovenskej
ekonomiky, ktoré dosiahla v tomto roku nad rámec prognóz, ktoré boli uvedené začiatkom roka. A naše
rokovania s ministerstvom financií budú pokračovať aj v septembri a v ďalších mesiacoch. Ak tieto
výsledky budú lepšie ako prognózované, tak tam vidím možnosti na to, aby sa zvyšovali platy učiteľov aj
v roku 2017, čo napríklad nie je uvedené v programovom vyhlásení vlády."
Igor Haraj: " Iniciatíva učiteľov tvrdí, že ak sa jej známe požiadavky nenaplnia, tak začnú od 13.
septembra s takzvaným stupňovaným štrajkom. Ako by tento štrajk mal prebiehať, to vysvetlil Vladimír
Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov."
(začiatok záznamu z tlačovej besedy)
Vladimír Crmoman, Iniciatíva slovenských učiteľov: "Pokiaľ nedôjde naozaj k žiadnemu posunu do 13.
septembra, stále sme pravdaže otvorení rokovaniam, Iniciatíva slovenských učiteľov je pripravená prejsť
zo štrajkovej pohotovosti do takzvaného stupňovaného štrajku, čiže postupne prerušíme prácu v
intervaloch, ktoré majú narastať. Konkrétne ten stupňovaný štrajk bude mať formu, že 13. septembra by
sme prerušili vyučovanie na jednu vyučovaciu hodinu, ďalší týždeň v stredu na dve vyučovacie hodiny,
ďalší týždeň na tri. Je tu pravdaže priestor stále na vyjednávanie, rokovanie, je to flexibilná forma. Pokiaľ
ale nedôjde k splneniu požiadaviek, sme pripravení stupňovať tie intervaly a v prípade nutnosti prejsť aj
do ostrého neobmedzeného štrajku."
(koniec záznamu z tlačovej besedy)
Igor Haraj: " Tak vidíme pán minister, ako ten štrajk bude zrejme prebiehať. Ako chcete tomu zabrániť,
aby sa neštrajkovalo? Ešte si všetci dobre pamätáme ako to bolo minulý rok, aj minulý akademický rok
sa teda neučilo v zimnom semestri ak si dobre pamätám, tak čo chcete robiť, aby teda učitelia nešli do
štrajku?"
Peter Plavčan: "V prvom rade chcem uviesť, že každý má právo vyjadriť svoj názor a tento každý názor
treba rešpektovať. V tomto roku boli zvyšované platy učiteľov už dvakrát, bolo to k 1. januáru o 4 % a k
1. septembru, to znamená v čase konania tohto štrajku bolo zvyšovanie platov druhýkrát o 6 %. Takisto
chcem uviesť aj to, že už prvé dva zákony, ktoré boli schválené v Národnej rade Slovenskej republiky, sa
týkali školstva, to znamená, že vláda Slovenskej republiky, ako aj parlament, v celej šírke politických
strán si uvedomuje, že školstvo je jednoznačne jednou z najvýznamnejších priorít a oba spoločne, aj

parlament, aj vláda urobia všetko pre to, aby učitelia dostali zvýšené platy a aby boli primerané tomu, čo
sa považuje za štandard či už v Európe, alebo vo svete. Takže pokiaľ si spomínam, tak platy učiteľov
boli prijaté všetkými poslancami Národnej rady, ktorí sa zúčastnili na rokovaní v Národnej rade. To
znamená jednoznačne platy učiteľov sú prioritami aj vlády, aj parlamentu, celého politického spektra, ale
takisto je potrebné zvažovať aj možnosti slovenskej ekonomiky. Samozrejme ak sa preukáže, že
možnosti slovenskej ekonomiky sú väčšie ako je plánované zvyšovanie platov, ktoré je uvedené v
programovom vyhlásení vlády, nepochybne všetci sa budeme snažiť o to, aby to zvyšovanie platov bolo
čo najvyššie, a to už v roku 2017. V tomto smere sme mali aj rokovania s ministrom financií Slovenskej
republiky."
Igor Haraj: " Na ten edukačný proces, ktorý je naozaj veľmi komplexný, sa musíme pozrieť z viacerých
stránok a samozrejme treba byť realita, len zvýšenie platov učiteľov automaticky nebude znamenať aj
zvýšenie kvality tých vzdelávacích výstupov. Ak sa pozrieme už na to spomenuté hodnotenie Pisy z roku
2012, tak tam sme skončili na pomerne zlom mieste, zo 65 skúmaných krajín my sme boli 40. krajina.
Ide o nejakú slovenskú anomáliu alebo ak porovnávate jednotlivé školské systémy či už v strednej alebo
východnej Európe, tak s podobným poklesom úrovne vzdelávacích výsledkov zápasia aj iné krajiny
takzvaného východného bloku bývalého."
Peter Plavčan: "Musím úprimne povedať, že s veľkým napätím očakávam výsledky TIMSS, to sa týka
prírodné vedy a matematika u 10-ročných detí a výsledky PISA, je to slovenský jazyk, matematika a
prírodné vedy, ktoré budú ku koncu roka, pretože tieto výsledky po niekoľkých rokoch v medzinárodnom
porovnaní nám ukážu, do akej miery sa podarilo v ostatných rokoch napĺňať systémové zmeny v rezorte
školstva a podľa týchto výsledkov budeme musieť nastaviť ďalšie pokračovanie reformy. Dúfam, že tie
výsledky budú primerané, ale ak sa ukáže prepad výsledkov v niektorom z predmetov, alebo povedzme
v obidvoch zisťovaniach, tak potom nám to ukáže cestu ako sa máme uberať ďalej, to znamená
pokračovať v reforme, pokračovať v inovácii školských vzdelávacích programov, naformulovať štátne
vzdelávacie programy tak, aby školy mali väčšiu vôľu pri poskytovaní školského vzdelávania,
jednoducho tieto výsledky považujem za veľmi významné na to, ako nastavíme potom v drobnom
jednotlivé kroky smerovania tejto reformy. Pretože to nebude len o platoch učiteľov, ale aj zodpovednosti
na všetkých úradníkov, ďalej tých, ktorí sa teoreticky zaoberajú vzdelávaním, ale aj samotných učiteľov,
ale aj rodičov, aby sme spoločne prispeli k prípadnému zlepšeniu vzdelávacích výsledkov našich detí."
Igor Haraj: " Samozrejme nemajú mieru tu zohrávajú aj manažéri škôl, ktorí by učiteľov mali jednak
motivovať či už finančne, alebo nefinančne k tej zvýšenej kvalite. Tie výsledky Pisy budú známe v
decembri, alebo kedy, aby sme pripomenuli našim divákom?"
Peter Plavčan: "Bude to, aj TIMSS, aj PISA budú na prelome novembra – decembra, to znamená, že
tieto výsledky budú zverejnené a budeme sa tým musieť vážne zaoberať."
Igor Haraj: " Očakávate už nejaké posuny či už dopredu alebo dozadu, či ešte žiadne informácie z týchto
výsledkov neprenikli?"
Peter Plavčan: "Zatiaľ informácie ešte nemáme, ale v každom prípade budeme musieť reagovať oboma
smermi, aj keď budú tieto výsledky kladné, to znamená budeme mať cestu, ktorou sa ďalej uberať, ak
tieto výsledky nebudú také ako očakávame, dá nám to jednoznačný jasný signál, že musíme v tejto
reforme pokračovať, ale ako som povedal, všetci spoločne. To znamená štátne orgány musia
napomáhať, či už vyššie územné celky, alebo Združenie miest a obcí Slovenska, obce, mestá, ale
takisto ministerstvo, akým smerom pomôcť školám a takisto potom aj školy prostredníctvom svojich
učiteľov a manažmentov, aby sa tieto vzdelávacie výsledky zlepšili. Takisto som napätý a veľmi
očakávam tieto výsledky, ktoré prídu."
Igor Haraj: " Keď som sa rozprával s niektorými pedagógmi z praxe, tak často sa sťažovali, že tieto
vzdelávacie programy sa menia príliš často, príliš nekontinuitne, ako keby sa tá pedagogická kontinuita
neudržala a v tomto oni vidia aj veľký problém slovenského školstva, že tu chýba nejaká tradícia a
nejaká dlhodobejšia vízia. Váš postoj k týmto pedagogickým výhradám učiteľov?"
Peter Plavčan: "Posledná veľká reforma sa uskutočnila približne pred 8 – 10 rokmi, keď sa pripravovali
dokumenty, nové štátne vzdelávacie programy a potom boli na školách rozpracované ako školské
vzdelávacie programy. V každom prípade chcem spustiť nový projekt, ktorý by ako keby otvoril ruky
školám. Štátny vzdelávací projekt by mal byť možno menej podrobný, mal by byť orientovaný na úrovni
vzdelávania a veľmi by sme chceli tento projekt do toho 2,5 roka, 3 rokov najneskôr aj overiť a takisto
ponúknuť školám, to znamená tie školy, ktoré sa cítia, že majú ako keby zviazané ruky, budú mať v
najbližších rokoch príležitosť, aby sme im tieto ruky otvorili, aby mohli poskytovať vzdelávanie tak, ako si
predstavujú. To znamená, že dúfam, že sa nám podarí toto aj zaplatiť cez eurofondy, zisťovanie a vôbec
experiment na viacerých školách a predpokladám, že toto bude tá alternatíva pre tie školy, ktoré
momentálne cítia zviazané ruky, aby mohli poskytovať vzdelávanie tak, ako si predstavujú, že by to malo
vyzerať."

Igor Haraj: " Tradičným problémom takmer na začiatku každého školského roka je nedostatok učebníc.
Zisťoval som, aká je situácia tento rok, tak sú to najmä učebnice z rôznych výchov, či už etická výchova,
náboženská výchova, technická výchova a tak ďalej. Kde väzí tento problém, prečo je problém s
učebnicami vôbec?"
Peter Plavčan: "Taký základný problém s učebnicami, ten sa tiahne desiatky rokov. Ja si pamätám ešte
ako žiak základnej školy, niektoré učebnice sme tiež nemali a v niektorých učebniciach som bol v tom
zozname na konci napísaný na desiatom, dvanástom a ešte vyššom mieste, to znamená, že tá učebnica
kolovala 10, 12, aj viac rokov. Tento problém spočíva v dvoch základných takých skutočnostiach. Prvý je
ten, že to poznanie sa neustále rozširuje, rozvíja a jednoducho nie je možné mať učebnicu, ktorá by
pretrvávala dlhé obdobie, pretože ju treba doplniť o nové poznatky. A potom druhé je aj opotrebovanie
učebníc, to znamená, že pri takisto niektorých tituloch hlavne tie, ktoré majú mäkkú väzbu, je potrebné
inovovať tieto učebnice v rýchlejších intervaloch. No a potom sú to klasické problémy, ktoré boli
mnohokrát komunikované a to je príprava tých učebníc. Nie vždy ten čo sľúbi ju napíše, alebo prípadne
sú potreby s vydaním, s uskladnením a podobne. Ale pokiaľ mám také základné informácie, tak na 80 %
a trošku viac by mali byť pripravené učebnice pre tento školský rok, čo považujem za pomerne vysoké
percento."
Igor Haraj: " A máte informácie o tom, či slovenskí povedzme vedci, alebo vysokoškolskí pedagógovia
majú záujem písať učebnice, či už pre základné školy, alebo stredné školy? Lebo stretol som sa aj s
týmto názorom, že jednoducho vedci a akademici nemajú záujem napísať kvalitnú učebnicu."
Peter Plavčan: "Tak títo sú skôr motivovaní písať učebnice pre vysoké školy. Samozrejme, že máme
odborné pracoviská, ktoré pripravujú učebnice, napríklad pre odborné ekonomické predmety je Katedra
pedagogiky na Ekonomickej univerzite, ktorá pripravuje takéto učebnice v spolupráci s učiteľmi zo
stredných škôl a takisto aj katedry technických odborných predmetov, ktoré pripravujú pre technické
predmety na stredných odborných školách s technickým zameraním, ale vo všeobecnosti máte pravdu,
tak pán redaktor, väčšinou pripravujú vysokoškolské učebnice pre vysoké školy. Pokúsime sa vymyslieť
alebo domyslieť ešte lepší motivačný systém, ktorý funguje v základných, stredných školách, aby tí, ktorí
majú nielen teoretické vedomosti, ale hlavne vysoké pedagogické majstrovstvo, aby využili svoje
teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti a aby pripravovali viac tieto učebnice."
Igor Haraj: " Tento rok do škôl nastúpilo približne 637 tisíc študentov a žiakov, ale z toho demografického
hľadiska ide o istý pokles. Uvažuje ministerstvo školstva nad tým, že by začalo s racionalizáciou siete
škôl, prípadne s nejakým zlučovaním a tak ďalej?"
Peter Plavčan: "Áno, je to jedna z hlavných úloh, ktoré sú v pripravovanej reforme. Možno niektorí diváci
zachytili, že sme v priebehu ostatných dvoch týždňov zverejnili analýzu základných škôl, kde
analyzujeme situáciu v základných školách, navrhujú sa tam niektoré riešenia, takéto analýzy budú
pokračovať aj pokiaľ pôjde o niektoré ďalšie druhy a typy škôl a jednoducho chceme s odbornou aj
širokou verejnosťou komunikovať, aj predložiť aký je súčasný stav a aké sú možné riešenia na
racionalizáciu. Nie vždy to bude znamenať znižovanie počtu škôl, napríklad v materských školách skôr
zvyšovanie alebo v oblasti stredných škôl, tak predpokladám, že tá racionalizácia bude znamenať aj
znižovanie počtu škôl."
Igor Haraj: " A podľa akého kľúča by sa znižovali? Majú odborníci na regionálne školstvo už nastavené
nejaké pravidlá, podľa ktorých by teda povedzme teoreticky znižovali počet škôl?"
Peter Plavčan: "Zatiaľ by som to ešte nechal ako otvorenú otázku. Budeme pripravovať ďalšie analýzy,
takisto chceme pripraviť aj zákon o financovaní v regionálnom školstve, ktorý nastaví isté pravidlá, ktoré
samotné vo vnútri povedia, že akým spôsobom sa budú racionalizovať školy vo vnútri, prípadne ktorá už
z hľadiska nastavenia týchto kritérií nebude mať dostatok, čiže ... rozpočet na to, aby nedošlo napríklad
k zlúčeniu s vedľajšou školou a prípadne niektoré ďalšie opatrenia."
Igor Haraj: " Inštitút vzdelávacej politiky prišiel s istým návrhom racionalizácie školskej siete a hovorí o
zvážaní žiakov povedzme do priľahlých škôl. Vyčíslil to, nebudem teraz našich divákov zaťažovať
konkrétnymi ciframi, ale že by sa ušetrili desiatky tisíc eur, keby sa žiaci zvážali povedzme školskými
autobusmi, tak ako je to povedzme v západnej Európe. Aký je váš pohľad? Je to reálne,
uskutočniteľné?"
Peter Plavčan: "Niekedy sa na oblasť vzdelávania nemožno pozerať cez finančné prostriedky, nakoniec
keď sa hovorí o efektívnosti vzdelávania a efektívnosti vzdelania, tak vždy sa meria nepriamo
prostredníctvom výstupov. To znamená, že je veľmi ťažké odmerať u každého jednotlivca stupeň
nadobudnutia vedomostí, vieme odmerať to, čo bolo na začiatku a prípadne na konci po skončení
vzdelávania, ale už nevieme odmerať napríklad uplatnenie sa v praxi, v zamestnaní. Preto aj ťažko
povedať o tom, či je efektívnejšie nechať deti v prostredí, v ktorom žijú ich rodičia, v ktorom sú isté

tradície, či už národnostných skupín, etnických menšín alebo nejaká tradícia školy, na ktorú chodil Pavol
Országh Hviezdoslav a podobne, toto treba všetko zvážiť v špecifikách. Čo však vieme povedať je to, že
je potrebné tú efektivitu nastaviť na také všeobecnejšie kritériá, aby zase neprežívalo niečo, čo nemá ani
kvalitu, ani tradície a jednoducho len to prežíva preto, že to tak bolo pred 20 – 30 rokmi. Veľmi jeden,
citlivo treba zvažovať sieť škôl z tohto pohľadu."
Igor Haraj: " Učitelia, ktorí sú v každodennej pedagogickej praxi, sa často sťažujú aj na prílišnú
byrokraciu. Sú rôzne elektronické formuláre, ktoré teda vypíšu prostredníctvom počítača, potom na konci
školského roka to musia zasa vypisovať, vytláčať a tak ďalej, neuvažujú kompetentní, že by povedzme
tú byrokratickú záťaž, ktorá je naozaj enormná na pedagogických pracovníkov, nejakým spôsobom
zmiernili?"
Peter Plavčan: "Už v minulosti začala pracovať pod patronátom Inštitútu vzdelávacej politiky komisia,
ktorá pripravovala návrh takýchto opatrení na debyrokratizáciu v oblasti výchovy a vzdelávania a táto
komisia bude pokračovať, to znamená, že je potrebné naozaj veľmi, tam kde je to možné, treba naozaj
znížiť administratívu, náročnosť, aby učitelia, im to nekládlo prekážky a nemuseli v školách vysedávať
kvôli tomu, aby vyplňovali niektoré papiere. Takže určite práca tejto komisie bude pokračovať."
Igor Haraj: " Tak školský rok sa rozbieha, my samozrejme budeme sledovať ako sa v školstve situácia
vyvíja ďalej. Chcem sa vám pán minister poďakovať za to, že ste prišli k nám do štúdia TA3 a že ste
divákov našej televízie informovali o začiatku školského roka, aj o tých prioritách, ktoré si váš rezort
uplatnil. Všetko dobré."
Peter Plavčan: "Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie. A ešte raz by som sa obrátil na učiteľov a
žiakov, všetkým želám úspešný školský rok a za nás môžem povedať, že urobíme všetko pre to, aby bol
čo najúspešnejší a takisto aby naša reforma, ktorá by mala zlepšiť postavenie učiteľa a takisto aj to, aby
sa deti cítili v škole čo najlepšie a takisto aj učitelia, urobím všetko pre to, aby sa to tak aj stalo."
Igor Haraj: " No a zo školskej témy pokračujeme témou zahraničnopolitickou. Peter Nittnaus so svojimi
analytikmi sa pozrie na to, aká situácia je teraz v Nemecku po krajinských voľbách, kde Angela
Merkelová utrpela porážku. Zostaňte s nami."

Späť na obsah

2. STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT-čkárov v nemčine
[Téma: Ekonomická univerzita; egoodwill.sk; 06/09/2016; Aktuality; redaktor]
Bratislava, Admin – IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý
kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. stengl ním otvára diskusiu o možnostiach
rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania. CSR projektu
STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby
anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich opýtaných fakúlt technického zamerania v SR
umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný. V školskom roku 2015/2016 bolo napríklad na
Fakulte hospodárskej informatiky EUBA 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je
nepomer 8:1. Spoločnosť stengl sa rozhodla poukázať na nevyužitý potenciál na trhu aj prostredníctvom
kurzu nemeckého jazyka, jediného svojho druhu. Ten získa 15 účastníkov prvého trimestra zadarmo ako
výhru v súťaži, podmienkou je prejsť viackolovým testovaním znalostí.
Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti stengl, a. s., o zámere hovorí: "STENGL sa živí
informatikou viac než 17 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú
znalosť so znalosťou nemčiny. Sme presvedčený, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý
slovenský IKT trh by bolo obrovskou devízou, keby naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka.
Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám."
Nemecké firmy, pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, pociťujú výrazný
nedostatok pracovných síl. Ide až o 60 % opýtaných spoločností; 82 % firiem outsorcuje časť svojho IT,
čo vytvára priestor pre nemecké investície. "Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité
uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. Bežná komunikácia,
projektová reč a základy IT," dodáva A. Petrovaj. stengl oslovil k spolupráci Goethe-Institut Bratislava,
Linda Fintorová, manažérka komunikácie zdôrazňuje: "Ide o unikátny kurz na Slovensku. Vytvorili sme
úplne novú osnovu a pripravili výučbové materiály. Bola to pre nás výzva a sme radi, že sa spoločnosť
stengl pre takýto krok rozhodla."
Záujemcovia o účasť v pilotnom kurze nemčiny pre IT špecialistov majú čas do 22. 9. 2016. Na stránke
www.stenglakademie.sk prejdú jednoduchým testom, následný test dostanú od jazykovej školy.
Pokračuje žrebovanie a ústne pohovory. Výučba na úrovni B1 začína 4. 10. 2016 v priestoroch

Goetheho inštitútu v Bratislave. Spoločnosť stengl, a. s., sa pre túto formu odbornej podpory rozhodla v
rámci spoločenskej zodpovednosti. Záštitu nad STENGL IT Akademie prijala ambasádorka Adela
Banášová. "V našej domácnosti bola nemčina druhá reč. Vďaka nemčine sa mi otvorili životné obzory a
myslím, že sa mi posunula aj kariéra. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som," je presvedčená
populárna moderátorka.
Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemeckého jazyka víta aj učiteľská obec,
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: "Mladí ľudia si často neuvedomujú
dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný život. Preto je namieste,
až povinnosťou, usmerňovať ich."
Foto: Obr. č. 1: Adela Banášová, moderátorka a ambasádorka STENGL IT Akademie na tlačovej
konferencii v diskusii s médiami.
Obr. č. 2: zľava Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA a Dasa Matejcikova,
moderatorka, TIME.is COMMUNICATION.
Obr. č. 3: zľava Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA, Iveta Ondrejkova,
veduca oddelenia jazykovych kurzov Goethe-Institut Bratislava a Jana Binder, riaditelka Goethe-Institut
Bratislava.
Obr. č. 4: zľava Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA, Iveta Ondrejkova,
veduca oddelenia jazykovych kurzov Goethe-Institut Bratislava a Jana Binder, riaditelka Goethe-Institut
Bratislava.
(Zdroj - Daša Matejčíková,TIME.is Communication; Pripravila: Valéria Nagyová)
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3. Slovenský trh informačných technológií potrebuje viac nemčinárov
[Téma: Ekonomická univerzita; pcrevue.sk; 08/09/2016; Tlačové správy; Redakcia]
IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goethe-Institut pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT
špecialistov STENGL IT Akademie. stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby
nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania.
CSR projektu (CSR – corporate social responsibility, spoločenská zodpovednosť) STENGL IT Akademie
predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich
opýtaných fakúlt technického zamerania v SR umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný.
V školskom roku 2015/ 2016 bolo napríklad na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave (EUBA) 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je nepomer
8:1.
Spoločnosť stengl sa rozhodla poukázať na nevyužitý potenciál na trhu aj prostredníctvom kurzu
nemeckého jazyka. Ide o úplne prvý kurz nemčiny na Slovensku šitý na mieru pre IT špecialistov. Získa
ho 15 účastníkov prvého trimestra zadarmo ako výhru v súťaži. Podmienkou je prejsť viackolovým
testovaním znalostí.
Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti stengl, a. s., o zámere hovorí: "STENGL sa živí
informatikou viac než 17 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú
znalosť so znalosťou nemčiny. Sme presvedčený, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý
slovenský trh informačných a komunikačných technológií (skr. IKT) by bolo obrovskou devízou, keby
naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka. Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je
obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám."
Nemecké IKT firmy pociťujú výrazný nedostatok pracovných síl. Ide až o 60 % opýtaných spoločností.
Zároveň 82 % firiem outsorcuje časť svojho IT, čo vytvára priestor pre nemecké investície. "Angličtina
IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na
úrovni B1 a vyššie. Bežná komunikácia, projektová reč a základy IT," dodáva A. Petrovaj.
Stengl oslovil k spolupráci Goethe-Institut Bratislava: "Ide o unikátny kurz na Slovensku. Vytvorili sme
úplne novú osnovu a pripravili výučbové materiály. Bola to pre nás výzva a sme radi, že sa spoločnosť
stengl pre takýto krok rozhodla," zdôrazňuje Linda Fintorová, manažérka komunikácie Goethe-Institut.
Záujemcovia o účasť v pilotnom kurze nemčiny pre IT špecialistov majú čas do 22. 9. 2016. Na stránke
www.stenglakademie.sk prejdú jednoduchým testom, následný test dostanú od jazykovej školy.

Pokračuje žrebovanie a ústne pohovory. Výučba na úrovni B1 začína 4. 10. 2016 v priestoroch GoetheInstitut v Bratislave.
Spoločnosť stengl, a. s., sa pre túto formu odbornej podpory rozhodla v rámci spoločenskej
zodpovednosti. Záštitu nad STENGL IT Akademie prijala ambasádorka Adela Banášová. "V našej
domácnosti bola nemčina druhá reč. Vďaka nemčine sa mi otvorili životné obzory a myslím, že sa mi
posunula aj kariéra. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som, " je presvedčená populárna
moderátorka.
Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemeckého jazyka víta aj učiteľská obec,
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: "M ladí ľudia si často neuvedomujú
dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný život. Preto je namieste,
až povinnosťou, usmerňovať ich. "

Späť na obsah

4. Ivan Štefanec: Súčasťou reformy Európskej únie musí byť aj zmena systému jej
financovania
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 08/09/2016; POLITIKA; dac]
Podľa slovenského europoslanca a člena Výboru pre rozpočet Ivana Štefanca (KDH, EĽS) musí byť
nevyhnutnou súčasť diskusií o budúcnosti Európskej únie aj zmena systému jej financovania. Súčasný
mechanizmus je podľa Štefanca neprehľadný, nepružný a príliš závislý od politických rozhodnutí.
"Európsky rozpočet je z takmer 70% napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria niektoré
poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je pritom veľmi
slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani my, ani
Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako vlády prinútiť, aby si plnili svoje povinnosti. Ak
má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, teda efektívne chrániť vonkajšie hranice a
robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov."
Podľa Štefanca už na odbornej úrovni prebiehajú diskusie o novom mechanizme, ktorý by mal byť v
prvom rade fiškálne neutrálny.
"V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila občanov, či firmy, ani
nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov. Model, na ktorom intenzívne pracujú aj
slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v Bratislave, počíta so
zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z tretích krajín, vypočítaného na základe indexovania
spotreby CO2 pri výrobe. Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov členských krajín a zároveň
by sa vyvinul tlak na tretie krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia. Fiškálna neutralita by potom
bola dosiahnutá alikvotným znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by predstavovalo silný impulz
pre zvyšovanie zamestnanosti."
Štefanec upozorňuje, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady.
"Premiér Fico s obľubou hovorí o slabej akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania by
tento problém čiastočne vyriešila. Na bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať svojim
partnerom, že Slovenská republika vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia."
dac
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5. STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 08/09/2016; Marketing; PR]
IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT
špecialistov STENGL IT Akademie. stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby
nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania.
CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej
výučby anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich opýtaných fakúlt technického zamerania v
SR umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný. V školskom roku 2015/2016 bolo napríklad
na Fakulte hospodárskej informatiky EUBA 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je

nepomer 8:1.
Spoločnosť stengl sa rozhodla poukázať na nevyužitý potenciál na trhu aj prostredníctvom kurzu
nemeckého jazyka, jediného svojho druhu. Ten získa 15 účastníkov prvého trimestra zadarmo ako výhru
v súťaži, podmienkou je prejsť viackolovým testovaním znalostí.
Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti stengl, a. s., o zámere hovorí: "STENGL sa živí
informatikou viac než 17 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú
znalosť so znalosťou nemčiny. Sme presvedčený, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý
slovenský IKT trh by bolo obrovskou devízou, keby naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka.
Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám."
Nemecké firmy, pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, pociťujú výrazný
nedostatok pracovných síl. Ide až o 60 % opýtaných spoločností; 82 % firiem outsorcuje časť svojho IT,
čo vytvára priestor pre nemecké investície. "Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité
uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. Bežná komunikácia,
projektová reč a základy IT," dodáva A. Petrovaj.
stengl oslovil k spolupráci Goethe-Institut Bratislava, Linda Fintorová, manažérka komunikácie
zdôrazňuje: "Ide o unikátny kurz na Slovensku. Vytvorili sme úplne novú osnovu a pripravili výučbové
materiály. Bola to pre nás výzva a sme radi, že sa spoločnosť stengl pre takýto krok rozhodla."
Záujemcovia o účasť v pilotnom kurze nemčiny pre IT špecialistov majú čas do 22. 9. 2016. Na stránke
www.stenglakademie.sk prejdú jednoduchým testom, následný test dostanú od jazykovej školy.
Pokračuje žrebovanie a ústne pohovory. Výučba na úrovni B1 začína 4. 10. 2016 v priestoroch
Goetheho inštitútu v Bratislave.
Spoločnosť stengl, a. s., sa pre túto formu odbornej podpory rozhodla v rámci spoločenskej
zodpovednosti. Záštitu nad STENGL IT Akademie prijala ambasádorka Adela Banášová. "V našej
domácnosti bola nemčina druhá reč. Vďaka nemčine sa mi otvorili životné obzory a myslím, že sa mi
posunula aj kariéra. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som," je presvedčená populárna
moderátorka.
Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemeckého jazyka víta aj učiteľská obec,
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: "Mladí ľudia si často neuvedomujú
dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný život. Preto je namieste,
až povinnosťou, usmerňovať ich."
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6. Štefanec: EÚ sa musí reformovať aj zmenou jej financovania
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 09/09/2016; Z domova; Teraz.sk, TASR]
Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.
Brusel 9. septembra (TASR) - Nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa
začnú neformálnym summitom 27 lídrov EÚ v Bratislave, musí byť aj zmena systému jej financovania.
Uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).
Štefanec, ktorý je v rámci štruktúr Európskeho parlamentu (EP) členom Výboru pre rozpočet upozornil,
že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je "neprehľadný, nepružný a príliš závislý od politických
rozhodnutí".
Slovenský poslanec to pre TASR uviedol po skončení dvojdňovej medziparlamentnej konferencie, ktorú
na pôde EP v Bruseli viedol šéf Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje financovania EÚ
Mario Monti.
"Európsky rozpočet je z viac ako 70 % napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria niektoré
poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je pritom veľmi
slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani my, ani
Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako národné vlády prinútiť, aby si plnili svoje
povinnosti," opísal situáciu Štefanec.
Upozornil, že ak má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, čiže efektívne chrániť
vonkajšie hranice a robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov
na finančné pokrytie týchto politík.

Podotkol, že na odbornej úrovni už prebiehajú diskusie o novom mechanizme, ktorý by mal byť v prvom
rade "fiškálne neutrálny".
"V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila občanov či firmy, ani
nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov," zdôraznil. Spresnil, že model, na ktorom
intenzívne pracujú aj slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v
Bratislave, počíta so zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z tretích krajín, vypočítaného na
základe indexovania spotreby CO2 pri výrobe.
Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov členských krajín a zároveň by sa vyvinul tlak na tretie
krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia. "Fiškálna neutralita by bola dosiahnutá alikvotným
znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by predstavovalo silný impulz pre zvyšovanie
zamestnanosti," dodal.
Štefanec tiež upozornil, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady,
čiže názorová zhoda premiérov a prezidentov.
"Premiér Robert Fico s obľubou hovorí o slabej akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania
by tento problém čiastočne vyriešila. Na bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať
svojim partnerom, že Slovenská republika vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia," odkázal
Štefanec do Bratislavy, kde prebiehajú prípravy na neformálne debaty európskych lídrov o budúcnosti
EÚ.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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7. Štefanec: Súčasťou reformy Únie musí byť aj zmena systému jej financovania
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/09/2016; Svet; TASR]
Podľa Štefanca je súčasný mechanizmus tvorby rozpočtu príliš závislý od politických rozhodnutí.
Slovenský europoslanec Ivan Štefanec. (Zdroj - sita)
BRUSEL. Nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa začnú neformálnym
summitom 27 lídrov EÚ v Bratislave, musí byť aj zmena systému jej financovania. Uviedol slovenský
europoslanec Ivan Štefanec (KDH).
Štefanec, ktorý je v rámci štruktúr Európskeho parlamentu (EP) členom Výboru pre rozpočet upozornil,
že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je "nepriehľadný, nepružný a príliš závislý od politických
rozhodnutí".
Únia netlačí dostatočne na vlády
Slovenský poslanec to pre TASR uviedol po skončení dvojdňovej medziparlamentnej konferencie, ktorú
na pôde EP v Bruseli viedol šéf Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje financovania EÚ
Mario Monti.
"Európsky rozpočet je z viac ako 70 percent napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria
niektoré poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je
pritom veľmi slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani
my, ani Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako národné vlády prinútiť, aby si plnili svoje
povinnosti," opísal situáciu Štefanec.
Upozornil, že ak má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, čiže efektívne chrániť
vonkajšie hranice a robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov
na finančné pokrytie týchto politík.
Podotkol, že na odbornej úrovni už prebiehajú diskusie o novom mechanizme, ktorý by mal byť v prvom
rade "fiškálne neutrálny".
"V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila občanov či firmy, ani
nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov," zdôraznil. Spresnil, že model, na ktorom
intenzívne pracujú aj slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v
Bratislave, počíta so zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z tretích krajín, vypočítaného na

základe indexovania spotreby CO2 pri výrobe. Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov
členských krajín a zároveň by sa vyvinul tlak na tretie krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia.
Dohodnúť sa musia premiéri a prezidenti
"Fiškálna neutralita by bola dosiahnutá alikvotným znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by
predstavovalo silný impulz pre zvyšovanie zamestnanosti," dodal.
Štefanec tiež upozornil, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady,
čiže názorová zhoda premiérov a prezidentov.
"Premiér Robert Fico s obľubou hovorí o slabej akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania
by tento problém čiastočne vyriešila. Na bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať
svojim partnerom, že Slovenská republika vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia," odkázal
Štefanec do Bratislavy, kde prebiehajú prípravy na neformálne debaty európskych lídrov o budúcnosti
EÚ.
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8. Štefanec: EÚ sa musí reformovať aj zmenou jej financovania
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/09/2016; Slovensko; TASR]
Upozornil, že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je neprehľadný, nepružný a príliš závislý od
politických rozhodnutí. Dodal, že v žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň.
Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR/Štefan Puškáš
Brusel 9. septembra (TASR) - Nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa
začnú neformálnym summitom 27 lídrov EÚ v Bratislave, musí byť aj zmena systému jej financovania.
Uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).
Štefanec, ktorý je v rámci štruktúr Európskeho parlamentu (EP) členom Výboru pre rozpočet upozornil,
že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je "neprehľadný, nepružný a príliš závislý od politických
rozhodnutí".
Slovenský poslanec to pre TASR uviedol po skončení dvojdňovej medziparlamentnej konferencie, ktorú
na pôde EP v Bruseli viedol šéf Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje financovania EÚ
Mario Monti.
"Európsky rozpočet je z viac ako 70 % napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria niektoré
poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je pritom veľmi
slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani my, ani
Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako národné vlády prinútiť, aby si plnili svoje
povinnosti," opísal situáciu Štefanec.
Upozornil, že ak má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, čiže efektívne chrániť
vonkajšie hranice a robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov
na finančné pokrytie týchto politík.
Podotkol, že na odbornej úrovni už prebiehajú diskusie o novom mechanizme, ktorý by mal byť v prvom
rade "fiškálne neutrálny".
"V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila občanov či firmy, ani
nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov," zdôraznil. Spresnil, že model, na ktorom
intenzívne pracujú aj slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v
Bratislave, počíta so zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z tretích krajín, vypočítaného na
základe indexovania spotreby CO2 pri výrobe.
Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov členských krajín a zároveň by sa vyvinul tlak na tretie
krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia. "Fiškálna neutralita by bola dosiahnutá alikvotným
znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by predstavovalo silný impulz pre zvyšovanie
zamestnanosti," dodal.
Štefanec tiež upozornil, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady,
čiže názorová zhoda premiérov a prezidentov.

"Premiér Robert Fico s obľubou hovorí o slabej akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania
by tento problém čiastočne vyriešila. Na bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať
svojim partnerom, že Slovenská republika vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia," odkázal
Štefanec do Bratislavy, kde prebiehajú prípravy na neformálne debaty európskych lídrov o budúcnosti
EÚ.
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9. Súčasťou reformy EÚ musí byť aj zmena systému jej financovania, povedal
Štefanec
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 09/09/2016; Domáce; TASR]
BRUSEL - Nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa začnú neformálnym
summitom 27 lídrov EÚ v Bratislave, musí byť aj zmena systému jej financovania. Uviedol slovenský
europoslanec Ivan Štefanec (KDH).
Štefanec, ktorý je v rámci štruktúr Európskeho parlamentu (EP) členom Výboru pre rozpočet upozornil,
že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je "nepriehľadný, nepružný a príliš závislý od politických
rozhodnutí". Slovenský poslanec to uviedol po skončení dvojdňovej medziparlamentnej konferencie,
ktorú na pôde EP v Bruseli viedol šéf Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje
financovania EÚ Mario Monti.
"Európsky rozpočet je z viac ako 70 % napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria niektoré
poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je pritom veľmi
slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani my, ani
Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako národné vlády prinútiť, aby si plnili svoje
povinnosti," opísal situáciu Štefanec.
Upozornil, že ak má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, čiže efektívne chrániť
vonkajšie hranice a robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov
na finančné pokrytie týchto politík. Podotkol, že na odbornej úrovni už prebiehajú diskusie o novom
mechanizme, ktorý by mal byť v prvom rade "fiškálne neutrálny".
"V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila občanov či firmy, ani
nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov," zdôraznil. Spresnil, že model, na ktorom
intenzívne pracujú aj slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v
Bratislave, počíta so zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z tretích krajín, vypočítaného na
základe indexovania spotreby CO2 pri výrobe. Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov
členských krajín a zároveň by sa vyvinul tlak na tretie krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia.
"Fiškálna neutralita by bola dosiahnutá alikvotným znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by
predstavovalo silný impulz pre zvyšovanie zamestnanosti," dodal.
Štefanec tiež upozornil, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady,
čiže názorová zhoda premiérov a prezidentov.
"Premiér Robert Fico s obľubou hovorí o slabej akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania
by tento problém čiastočne vyriešila. Na bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať
svojim partnerom, že Slovenská republika vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia," odkázal
Štefanec do Bratislavy, kde prebiehajú prípravy na neformálne debaty európskych lídrov o budúcnosti
EÚ.
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10. Štefanec: Súčasťou reformy EÚ musí byť aj zmena systému jej financovania
[Téma: Ekonomická univerzita; netky.sk; 09/09/2016; Utečenci; TASR]
BRUSEL - Nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európskej únie, ktoré sa začnú neformálnym
summitom 27 lídrov EÚ v Bratislave, musí byť aj zmena systému jej financovania. Uviedol slovenský
europoslanec Ivan Štefanec (KDH).
Štefanec, ktorý je v rámci štruktúr Európskeho parlamentu (EP) členom Výboru pre rozpočet upozornil,
že súčasný mechanizmus tvorby eurorozpočtu je "nepriehľadný, nepružný a príliš závislý od politických
rozhodnutí" . Slovenský poslanec to pre TASR uviedol po skončení dvojdňovej medziparlamentnej
konferencie, ktorú na pôde EP v Bruseli viedol šéf Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné

zdroje financovania EÚ Mario Monti.
"Európsky rozpočet je z viac ako 70 % napĺňaný z príspevkov členských štátov. Zvyšok tvoria niektoré
poľnohospodárske poplatky a podiel z výberu DPH. Platobná disciplína niektorých štátov je pritom veľmi
slabá a hoci musíme v Európskom parlamente každoročne riešiť výpadky v rozpočte, ani my, ani
Európska komisia nemá k dispozícii nijaké nástroje, ako národné vlády prinútiť, aby si plnili svoje
povinnosti," opísal situáciu Štefanec.
Upozornil, že ak má Európska únia plniť úlohy, ktoré od nej občania očakávajú, čiže efektívne chrániť
vonkajšie hranice a robiť aktívnejšiu vonkajšiu politiku, musí mať aj stabilný a autonómny zdroj príjmov
na finančné pokrytie týchto politík.
Podotkol, že na odbornej úrovni už prebiehajú diskusie o novom mechanizme, ktorý by mal byť v prvom
rade "fiškálne neutrálny". "V žiadnom prípade nemôžeme zavádzať nejakú novú daň, ktorá by zaťažila
občanov či firmy, ani nemienime ukrajovať z verejných financií členských štátov," zdôraznil. Spresnil, že
model, na ktorom intenzívne pracujú aj slovenskí odborníci zo Slovenskej akadémie vied a
Ekonomickej univerzity v Bratislave, počíta so zavedením environmentálneho poplatku z dovozu z
tretích krajín, vypočítaného na základe indexovania spotreby CO2 pri výrobe.
Tým by sa vytvoril priestor pre zníženie príspevkov členských krajín a zároveň by sa vyvinul tlak na tretie
krajiny, aby znižovali znečisťovanie ovzdušia. "Fiškálna neutralita by bola dosiahnutá alikvotným
znížením iného zaťaženia, napríklad práce, čo by predstavovalo silný impulz pre zvyšovanie
zamestnanosti," dodal.
Štefanec tiež upozornil, že na takéto rozhodnutie bude potrebná politická vôľa na úrovni Európskej rady,
čiže názorová zhoda premiérov a prezidentov. "Premiér Robert Fico s obľubou hovorí o slabej
akcieschopnosti Európskej únie. Zmena jej financovania by tento problém čiastočne vyriešila. Na
bratislavskom summite má šancu túto tému otvoriť a ukázať svojim partnerom, že Slovenská republika
vie ponúkať aj systémové a odborné riešenia," odkázal Štefanec do Bratislavy, kde prebiehajú prípravy
na neformálne debaty európskych lídrov o budúcnosti EÚ.
Zdroj - TASR
Foto: SITA
Foto:
Slovenský europoslanec Ivan Štefanec
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11. Slovenský trh informačných technológií potrebuje viac nemčinárov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/09/2016; Školský servis; TASR]
Stengl otvára debatu o prínose nemčiny CSR projektom v partnerstve s Goethe-Institut
Bratislava 11. septembra (SkolskyServis.sk) - IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom
pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. stengl ním otvára
diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na vysokých školách technického
zamerania.
CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej
výučby anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich opýtaných fakúlt technického zamerania v
SR umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný. V školskom roku 2015/2016 bolo napríklad
na Fakulte hospodárskej informatiky EUBA 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je
nepomer 8:1.
Spoločnosť stengl sa rozhodla poukázať na nevyužitý potenciál na trhu aj prostredníctvom kurzu
nemeckého jazyka, jediného svojho druhu. Ten získa 15 účastníkov prvého trimestra zadarmo ako výhru
v súťaži, podmienkou je prejsť viackolovým testovaním znalostí.
Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti stengl, a. s., o zámere hovorí: "STENGL sa živí
informatikou viac než
17 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú znalosť so znalosťou
nemčiny. Sme presvedčený, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý slovenský IKT trh by bolo
obrovskou devízou, keby naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka. Žijeme v stredoeurópskom

priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám."
Nemecké firmy, pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, pociťujú výrazný
nedostatok pracovných síl. Ide až o 60 % opýtaných spoločností; 82 % firiem outsorcuje časť svojho IT,
čo vytvára priestor pre nemecké investície. "Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité
uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. Bežná komunikácia,
projektová reč a základy IT," dodáva A. Petrovaj.
stengl oslovil k spolupráci Goethe-Institut Bratislava, Linda Fintorová, manažérka komunikácie
zdôrazňuje: "Ide
o unikátny kurz na Slovensku. Vytvorili sme úplne novú osnovu a pripravili výučbové materiály. Bola to
pre nás výzva a sme radi, že sa spoločnosť stengl pre takýto krok rozhodla."
Záujemcovia o účasť v pilotnom kurze nemčiny pre IT špecialistov majú čas do 22. 9. 2016. Na stránke
www.stenglakademie.sk prejdú jednoduchým testom, následný test dostanú od jazykovej školy.
Pokračuje žrebovanie a ústne pohovory. Výučba na úrovni B1 začína 4. 10. 2016 v priestoroch
Goetheho inštitútu v Bratislave.
Spoločnosť stengl, a. s., sa pre túto formu odbornej podpory rozhodla v rámci spoločenskej
zodpovednosti. Záštitu nad STENGL IT Akademie prijala ambasádorka Adela Banášová. "V našej
domácnosti bola nemčina druhá reč. Vďaka nemčine sa mi otvorili životné obzory a myslím, že sa mi
posunula aj kariéra. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som," je presvedčená populárna
moderátorka.
Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemeckého jazyka víta aj učiteľská obec,
Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: "Mladí ľudia si často neuvedomujú
dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný život. Preto je namieste,
až povinnosťou, usmerňovať ich."

Späť na obsah

12. Prímerie v Sýrii
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 22:00; 13/09/2016; Správy a komentáre; zo zahraničia;
Marta Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Prímerie, ktoré včera začalo platiť v Sýrii, sa zatiaľ väčšinou dodržiava.
Občas je počuť streľbu, pozorovatelia však obete nehlásia. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt
Čavušoglu však obvinil sýrsku armádu z porušovania pokoja zbraní. Na sýrske územie už prišiel prvý
humanitárny konvoj z Turecka, do Aleppa priviezol jedlo, lieky, ale aj hračky pre deti. Občianska vojna v
Sýrii si dosiaľ vyžiadala najmenej tristotisíc obetí. Pozvanie do Správ a komentárov prijali Marián Majer
zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Dobrý večer."
Marián Majer, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová: "A František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Vitajte, páni."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová: "V Sýrii teda začalo platiť prímerie, aj keď napríklad z Ruska, rovnako aj z Turecka sa
ozývajú obvinenia z jeho porušovania. Akú životnosť môže mať táto dohoda, pán Majer, ktorá začala
platiť po západe slnka včera?"
Marián Majer: "Tým, že toto prímeria je zapojených pomerne veľa skupín, hlavne na tej strane opozície,
tak je asi prirodzené a veľmi pravdepodobné, že nejaké tie incidenty sa odohrávať budú. Zatiaľ tie
informácie hovoria o tom, že v podstate všetky strany prímerie dodržiavajú a napriek nejakým menším
obvineniam, tak vlastne tá situácia je pomerne stabilná. Bude závisieť od nasledujúcich dní, preto aj to
prímerie je nastavené, že na štyridsaťosem hodín a potom sa bude postupne predlžovať, hovorí sa
potom o týždni a ďalšom postupe Spojených štátov a Ruska. Myslím si, že prímerie môže pretrvať
nejaký čas, nemyslím si ale, že bude mať zásadný vplyv pre budúcnosť Sýrie z hľadiska stability krajiny."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, ste predsa len väčším optimistom? Môže byť tentoraz tá dohoda o
prímerí skutočne aj dlhšie dodržaná, už aj vzhľadom na to, že tá dohoda sa predsa len líši od doterajších
pokusov? Teda myslím dohodu medzi USA a Ruskom."
František Škvrnda: "No, vzhľadom na to, že tam je nesmierne zložitá situácia, každé takéto vyjadrenie

musí byť pomerne opatrné. Sú tam minimálne štyri vnútorné tábory, ktoré spolu medzi sebou bojujú.
Takže prijali to prímerie vládne vojská, takzvaná umiernená opozícia, plus sa k tomu pripojili Kurdi, ale
ten hlavný problém, ktorý sú tam teroristické skupiny, tak tie nie sú ochotné sa do tohto zapojiť. Takže je
problém v tom, akým spôsobom to bude ďalej pokračovať. Ale všeobecne treba povedať, že každé
takéto prímerie má mimoriadne pozitívny dosah tým, že sa zníži ničivosť, zníži sa počet obetí, ktoré sú v
tomto dlhom zložitom konflikte."
Marta Jančkárová: "Naozaj, keď už spomínate tie obete, umrelo podľa rôznych odhadov už vyše tristo a
viac tisíc obetí, niektoré odhady sú aj vyššie. V čom sa líši táto dohoda, podľa vás, od tých
predchádzajúcich pokusov? Pretože napríklad česká publicistka Tereza Spencerová upozorňuje na to,
že tentoraz podľa nej Spojené štáty americké urobili svojím spôsobom kompromis, ustúpili Rusku s tým,
že americká strana tentoraz už nežiadala vynechať pri bombardovaní organizáciu an-Nusrá napojenú na
al-Káidu."
Marián Majer: "Ak má byť riešenie nejaké dlhodobejšie a má zasiahnuť všetky zainteresované skupiny,
tak si myslím, že jednotlivé strany musia urobiť ústupky. Dnes sa asi nedá urobiť nejaké dlhodobejšie
riešenie bez Ruska, hoci boli tu možnosti pred niekoľkými rokmi, kedy Spojené štáty hlavne, ale aj
Británia postupovali rozhodnejšie, tie možnosti riešenia boli aj iné. Dnes už sa toto javí ako nemožné.
Čiže áno, Spojené štáty doplácajú, ak to tak mám povedať, na svoju nerozhodnosť pred niekoľkými
rokmi a dnes už nemajú inú možnosť. Rusko využilo isté momentum, využilo istú situáciu pred rokom
alebo niekoľkými mesiacmi, výrazne sa do konfliktu zapojilo, aj teda na strane Baššára Asada, a dnes už
to riešenie bez Ruska v zastúpení Baššára Asada nie je v podstate možné."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, nadviažem na vaše predchádzajúce slová. Aj vy ste spomenuli, že
časť, teda dá umiernená sýrska opozícia v podstate tiež víta prímerie, ale ako na to upozorňuje jednak
spomínaná publicistka, ktorá sa odvoláva aj na amerického politológa Charlesa Listera, tak existujú tam
aj také opozičné skupiny, ktoré akékoľvek pokusy Spojených štátov a Ruska považujú za akési
spiklenectvo voči nim. Dá sa zmeniť myslenie nejakým spôsobom?"
František Škvrnda: "Tak viete, tam nejde o myslenie, tam ide o situáciu, ktorá vznikla a ktorá sa roky
neriešila. Ja by som nepovedal, že Američania neurobili veci. Oni nie sú schopní nič urobiť. Žiaden
konflikt, do ktorého v dvadsiatom prvom storočí boli USA zapojené, neskončil s tým, že by tam nenastal
chaos ďalší, tragédie, nešťastie. Je to trochu od témy, ale napríklad Islamský štát by nevznikol bez toho,
keby nebola bývala americká agresia do Iraku. Tam je viac vecí, ktoré sa v tomto konflikte našli. A preto
je jeden z hlavných problémov oddeliť tú takzvanú umiernenú opozíciu, ktorá je nesmierne zložitá, od tej
radikálnej opozície. Jeden z problémov Američanov je v tom, že používajú dvojaký meter. Môžu byť
skupiny, ktoré sú teroristické a voči ktorým bojujeme, a druhé môžu byť také, ktoré my uznávame, že nie
sú teroristické. Tu je vážny problém v tomto."
Marta Jančkárová: "Pán Majer, ako vy vnímate rolu Spojených štátov amerických vo vzťahu k tým
radikálnym skupinám?"
Marián Majer: "Myslím si, že vo vzťahu... To nie je len o roli Spojených štátov amerických, ale o roli
vlastne celého v podstate sveta, ktorý chce dospieť k nejakému riešeniu. A myslím si, že v určitej
radikálnej opozícii, ktorú dnes vlastne pomenúvame buď Islamský štát alebo al-Nusrá alebo nejakými
ďalšími pomenovaniami, tak radikálne, teda voči radikálnej opozícii je nevyhnuté postupovať radikálne,
lebo iné riešenie tam nie je. Toto je presne to, ktoré, čo si myslím, že bola možnosť pred niekoľkými
rokmi s oveľa menšími následkami urobiť, hoci nevieme samozrejme, ako tie veci by dopadli. Ale ak
niekto odmietal akúkoľvek intervenciu a dlhodobo hovorí, že intervencia neprináša žiadne riešenia, tak
toto je výsledok neintervencie, toto je výsledok, ktorý priniesol státisíce mŕtvych a milióny
premiestnených, alebo teda milióny utečencov, na čo dopláca Európa, na čo dopláca v podstate celý
svet. Čiže tvrdiť, že intervencia prináša nestabilitu, či už vo vzťahu možno k Iraku, ku ktorému sa stále
dookola vraciame, lebo nemáme iné argumenty ako vrátiť sa k Iraku, ktorý nebol úplným úspechom, ale
zároveň nevieme, ako by tá situácia sa vyvinula ďalej, ak by k tej intervencii nedošlo, tak táto situácia
ukazuje, že jednoducho toto je argument veľmi scestný a nesprávny."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, teraz hovoríme nielen o intervencii Spojených štátov, ale vlastne celej
koalície spolu s Ruskom. Vidíte v tomto šancu na taký postup, ktorý podľa vás môže v tom
dlhodobejšom hľadisku vyústiť k dobrému výsledku, do dobrého výsledku?"
František Škvrnda: "Ak Američania pristúpia na to, že nie sú schopní dneska sami vyriešiť problémy
sveta, čo je evidentné, a budú skutočne diplomaticky postupovať, či vo vzťahu k situácii, ktorá je
regionálna, alebo aj globálne, je šanca tento problém ukončiť. Tam nejde len o Irak vo vzťahu k nemu, je
tam čo urobila americká intervencia s Líbyou. To bola najbohatšia krajina Afriky. Po americkej intervencii
či neintervencii či čo to bolo, akosi porušenie bezletovej zóny, ako to nazveme, to necháme právnikom
medzinárodným, došlo k tomu, že z tohto štátu je hrôza a nešťastie, je úplne rozvrátený. Je to jedno z
pôsobísk, kde sa uchytí aj Islamský štát."

Marta Jančkárová: "Pán Majer na to chce reagovať."
Marián Majer: "Myslím, že by sme mali používať fakty. Zásah v Líbyi nebol intervenciou americkou.
Faktom je, že to bola akcia Severoatlantickej aliancie, kde Američania práveže chceli ostať mimo a
európske štáty sa ukázali ako neschopné zasiahnuť. To znamená, preto Američania boli požiadaní o to,
aby vojensky túto situáciu podporili. Čiže to len na dôvažok toho, že nemôžeme o tejto situácii hovoriť
ako o tom, či Američania urobia to alebo neurobia to. Jednoducho je to problém globálny, je to problém
globálnej bezpečnosti. A dnes sa bavíme o tom, ako hľadať nejaké konštruktívne riešenia. Hľadať vinu v
nejakých minulých rokoch Spojených štátov amerických jednoducho nepomáha, ani nikdy nebude
pomáhať. A takto k tomu pristupuje Rusko. Takže tohto sa treba jednoducho odprostiť. Myslím si, že už
aj USA pochopilo, že Rusko v danej situácii je dôležitým aktérom a nič iné im neostáva, hoci možno by
chceli konať aj samostatne."
Marta Jančkárová: "Tu niekde sa zrejme zrodil ten kompromis, teda ten ústupok Spojených štátov voči
Rusku, ale problémom je, že to nezahŕňa len tieto dve strany, teda Rusko a Spojené štáty, je tu aj
Turecko, ktoré si zároveň rieši svoj vlastný problém s Kurdmi. Zohľadňuje táto dohoda nejakým
spôsobom aj tento moment? Zaoberá sa ním?"
František Škvrnda: "Tak podľa toho, čo je zatiaľ známe alebo sa dalo zoštudovať, to tam nebolo vedené.
Turecko nie je nejakou zmluvnou stranou v tomto prípade. Kurdi sa k prímeriu prihlásili dobrovoľne,
samostatne. Otázka bude teda, aká bude reakcia Turecka. A potom je tu ešte jeden vážny problém, že
nemôžeme my dneska svetovú bezpečnosť rozkúskovať. To, čo je v Sýrii, to je výsledkom dlhodobej
americkej zahraničnej politiky na Blízkom východe. Dokonca aj americký prezidentský kandidát Donald
Trump zastáva názor, že USA by mali zvažovať, či sa budú takto zapájať do riešenia rôznych konfliktov.
Ale to už je iná téma."
Marta Jančkárová: "Mimochodom ale na chvíľu sa tu predsa len zastavme, lebo faktom je, že aj
Obamova administratíva je v tomto názorovo rozdelená. Sú správy o tom, že napríklad šéf Pentagonu
alebo amerických tajných služieb má na to tiež trošku iný názor na myslím tú dohodu Spojených štátov a
Ruska. Ako môže karty zamiešať povedzme nový prezident alebo prezidenta Spojených štátov? Lebo to
už je budúcnosť, ktorá je tu čoskoro."
Marián Majer: "Ešte by som sa možno vrátil len k tej dohode. Je pravdou, že tá dohoda nebola
zverejnená zatiaľ, a teda niektoré tie aspekty nepoznáme."
Marta Jančkárová: "Áno, nepoznáme detaily. Aj keď ruská strana na to tlačí, aby zverejnená bola."
Marián Majer: "Áno. Čo sa týka tej americkej zahraničnej politiky. Pravdou je, že posledné roky, hlavne
teda druhé obdobie Baracka Obamu, je z mnohých pohľadov, z hľadiska teda konania v zahraničnej
politike v podstate katastrofou, respektíve podľa rôznych hodnotení väčšou alebo menšou katastrofou
práve tým, že tá zahraničná politika je veľmi nečitateľná, veľmi nejasná a v podstate lavíruje raz medzi
nejakým väčším, väčšou ambíciou intervencie až po nejaký appeasement, ktorý potom neprináša
výsledok. Čiže z tohto ohľadu akékoľvek riešenie, ktoré bude znamenať nejaký návrat k jasnejším
doktrínam a k jasnejšiemu nastaveniu zahraničnej politiky, nech je akékoľvek, tak bude posunom
pozitívnym."
Marta Jančkárová: "A máte aj konkrétnu predstavu, že aké by to bolo v prípade prezidentky a
prezidenta?"
Marián Majer: "Tak prezidentka Clintonová je - alebo teda nie prezidentka, pardon - kandidátka
Clintonová je v podstate z hľadiska svojej minulosti a z hľadiska toho, ako pôsobila, ako sa vyjadrovala,
sa dá očakávať, že tá jej aktivita aj z hľadiska niektorých vyjadrení, ktoré sú v podstate v protiklade v
tom, ako tá administratíva konala, keď ona bola ministerkou, tak hovorí skôr o takej väčšej aktivite v
porovnaní s tým, čo máme v súčasnosti. Čiže akýsi návrat nie možno k tomu Bushovmu neorealizmu,
ale jednoducho návrat k takej väčšej aktivite Spojených štátov na Blízkom východe. Trump a jeho
vyjadrenia zatiaľ je veľmi ťažké úplne čítať, pretože jednoducho Trum je radikál, ktorý nemá jasnú
štruktúru svojej zahraničnej politiky a raz hovorí, že NATO treba rozpustiť alebo niečo podobné, a neskôr
hovorí niečo naopak."
František Škvrnda: "To nepovedal."
Marián Majer: "Áno, nepovedal, že treba rozpustiť. Ale jednoducho tie vyjadrenia sú kontradiktívne. Čiže
je veľmi ťažké dneska čakať, čo vlastne Trumpova politika prinesie."
Marta Jančkárová: "Pán Škvrnda, teraz aj vy máte priestor na to, povedzte, aká je vaša predstava."

František Škvrnda: "Dve také východiskové poznámky. Prvá k tej americkej zahraničnej politike.
Opýtajme sa ktoréhokoľvek človeka, na čo USA viedli aj s tou misiou ISAF s NATO štrnásť rokov vojnu v
Afganistane, keď dneska je Taliban silou, bez ktorej sa politické problémy v Afganistane riešiť nedajú?
Čo pripúšťa množstvo vojenských aj politických expertov."
Marta Jančkárová: "Dobre, ale aj pohľad do budúcnosti, vás poprosím."
František Škvrnda: "Takže a tá budúcnosť. Pani Clintonová je tak úzko spojená s neokonzervatívcami a
s ďalšími silami z finančného a vojenského priemyslového sektoru, ktorý v súčasnosti vládne USA, že
nie je schopná nič zmeniť. Je ešte taký veľmi nebezpečný precedens - upadla do hysterickej rusofóbie,
dokonca obviňujú Rusov z toho, že môžu zmanipulovať výsledky volieb v USA. Takže toto je taký
problém, ktorý skutočne časť expertov vidí ako veľmi zlú stránku. Súhlasím s tým, čo bolo povedané o
druhom kandidátovi Donaldovi Trumpovi, že je nečitateľný. On, keď nastúpi do funkcie, tak bude mať
svoj kabinet, bude mať svojich poradcov, teda keby pardon nastúpil, nebude to také radikálne. A je
menej vypočítateľný ako pani Clintonová. Ale pre svet by asi bolo lepšie, keby sa americká politika
zmenila."
Marta Jančkárová: "Páni, ďakujem za zaujímavú debatu. Dovidenia."
Marián Majer: "Vďaka. Dovidenia."
František Škvrnda: "Ďakujeme. Dovidenia."
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13. Koľko dnes stojí vysokoškolské štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; finance.sk; 13/09/2016; Roland Regely]
Roland Regely
Chystáte sa na vysokú školu alebo máte doma budúceho vysokoškoláka? Potom určite viete, že štúdium
či už denné alebo externé na Slovensku niečo stojí. Rozhodli sme sa, že budeme konkrétni a pripravili
súhrn všetkých nákladov pre vysokoškolákov. Čo je teda najväčšou položkou?
Ak chcú mladí ľudia na Slovensku študovať, bez podpory rodičov či tretej strany sa zväčša nezaobídu.
Letná brigáda, či brigáda popri škole zďaleka nepokryujú všetky náklady na štúdium a tak sú nútení
prispieť aj rodičia a mnoho študentov využíva aj tzv. študentské pôžičky resp. výhodnejšie úvery.
Žiadna škola nie je zadarmo
Ako sme už uviedli v článku o poplatkoch za prijímacie pohovory, študent je ľahší o desiatky či stovky
eur už pri rozhodovaní sa, ktorú vysokú školu si zvolí. Poplatok sa pohybuje na úrovni od 25 do 50 eur,
čiže pokiaľ sa chce študent uchádzať o viac ako jednu školu, pokojne to môže byť viac. Externé štúdium
je samozrejme viacnásobne drahšie, najmä čo sa týka poplatkov za štúdium, no vedzte, že ani to
lacnejšie denné nie je zadarmo.
Kam idú peniaze
1. Karta ISIC
Každý študent vysokej školy potrebuje ISIC kartu. Pre študentov prvého ročníka sa pohybuje okolo 20
eur. Za predĺženie platnosti, pre študentov vyšších ročníkov, je tento poplatok nižší.
2. Ubytovanie
Ubytovanie sa všeobecne považuje za jednu z najdrahších položiek v živote vysokoškolského študenta.
Samozrejme len v prípade, že nežije v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi. Potom má dve
možnosti, bývať na internáte, čo je lacnejšie, alebo si prenajať byt či izbu, čo je zväčša drahšie. A potom
sú ceny odstupňované najmä aj od lokality, Bratislava je v tomto súverenne najdrahšia. Ceny sa
pohybujú od 50 do 100 eur mesačne. Prvý mesiac semestra je pre študentov finančne náročnejší ako
ostatné mesiace školského roka. Mnohí študenti bývajúci na internáte musia totiž za ubytovanie zaplatiť
niekoľko mesiacov dopredu.
3. Strava
Strava je položka, na ktorej študenti dokážu naopak najviac ušetriť. Ale tiež to nemusí byť pravidlo. Môže
to byť pokojne aj väčšia položka ako ubytovanie. Ideálnym riešením v živote vysokoškoláka je možnosť
stravovať sa v školských stravovacích zariadeniach, kde štát prispieva sumou 1 euro na dve jedlá a cez
víkend strava u rodičov resp. v "mama hoteli". Inak sa ceny pohybujú v rozmedzí od 80 do 200 eur
mesačne.
4. Doprava

Náklady na dopravu sa samozrejme odvíjajú od toho, ako často a v akom množstve ju študent musí
využívať. Niektorí študenti za školou dochádzajú vlakom, autobusom, ale aj autom. Najlacnejšou
variantou je cestovať mestskou hromadnou dopravou, najviac možno ušetriť zakúpením dlhodobejších
cestovných lístkov. Vlaky sú aktuálne na Slovensku pre všetkých študentov denného štúdia bezplatne,
druhá najlacnejšia varianta je autobus a napokon auto. Ak predpokladáme, že študent využíva na
prepravu len MHD. Mesačne ho to bude stáť od 25 do 50 eur.
5. Voľný čas a zábava
Je to položka, na ktorej možno tiež veľa financii ušetriť, no pre socializáciu študentov je nevyhnutné, aby
popri štúdiu zapájali aj voľnočasové aktivity. Rôzne festivaly, diskotéky, kino, stretnutia s priateľmi,
skrátka všetko čo bežní mladí študenti vo voľnom čase môže znamenať rôzne náklady. Zväčša v lete
mnohonásobne prevyšujú priemer, ktorý majú študenti štandardne počas školského roka. Študenti na
zábavu míňajú rôzne. Záleží to od samotnej povahy človeka, ale aj mesta, v ktorom študuje. Rozpätie je
preto väčšie, od 50 do 150 eur mesačne.
Celkové mesačné náklady vysokoškolského študenta sa tak približne pohybujú v rozmedzí od 200 až
500 eur.
Kde je najdrahšie
Najnákladnejší život majú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ročne v priemere minú
zhruba 4 až 5 000 eur, Univerzity Mateja Bela - 4 000 eur a Žilinskej univerzity - 3 800 eur. Naopak
najmenej vychádza štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, s ročnými výdavkami okolo 2 500
eur, čo je o polovicu menej ako v prvom prípade.
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14. O koho majú firmy najväčší záujem
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 14/09/2016; Profesia; Zuzana Hlavačková]
Záujem o absolventov univerzít zo strany zamestnávateľov stúpa. Najlepšie šance zamestnať sa majú
absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie.
Najvyššie sa v rebríčku pracovného portálu Profesia.sk ocitli absolventi Ekonomickej univerzity,
Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tom, že firmy dávajú mladých
ľuďom šancu, svedčí aj 53 % nárast pracovných ponúk vhodných aj pre absolventov.
Už deviaty raz spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých
škôl. Ten vychádza z preferencií zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najlepšie šance zamestnať sa mali absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Ich životopisy
zaujímajú zamestnávateľov najčastejšie. Naopak, zo strany zamestnávateľov je menší záujem o
absolventov pedagogiky, teológie a športu.
"Na pracovnom trhu sledujeme, že záujem mladých ľudí študovať technicky zamerané školy klesá.
Vzniká tak nepomer medzi dopytom na trhu práce a absolventmi, ktorí si hľadajú svoju prvú prácu
najčastejšie v administratíve. Za posledné roky dochádza aj k poklesu demografickej krivky a na
pracovný trh prichádza oveľa menej absolventov, ako to bolo pred desiatimi rokmi," uviedla Ivana
Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.
Podľa údajov Centra vedecko–technických informácií SR sa počet absolventov slovenských verejných
vysokých škôl výrazne znížil. Kým v roku 2011 skončilo vysokú školu až 56 314 absolventov, v minulom
roku bolo absolventov podstatne menej, ich počet klesol na 45 319 študentov, ktorí úspešne skončili
štúdium na slovenskej verejnej vysokej škole. Ktoré verejné vysoké školy na Slovensku majú
najžiadanejších absolventov? Najvyššie v rebríčku sa ocitli absolventi Ekonomickej univerzity, ktorých
životopisy zaujímajú zamestnávateľov najviac. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich skóre ešte zvýšilo z
5 pozretí životopisu, na takmer sedem. V rebríčku sa tiež umiestnili absolventi s technickým zameraním
zo Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie takmer 10 rôznych zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach a treťou
rovnaká fakulta na Slovenskej technickej univerzite.

Ponuky pre absolventov vzrástli
Vývoj pracovného trhu na Slovensku je veľmi priaznivý pre mladých ľudí hľadajúcich prácu. Tí si môžu
vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne
jednoduchšie zamestnať sa. Zvýšenú šancu na nájdenie si práce majú teda aj absolventi. V roku 2015
zamestnávatelia na portáli Profesia.sk uverejnili až 53 834 pracovných ponúk vhodných aj pre
absolventov. Tento počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol až o 53 %. Ich aktuálny podiel
tvorí viac ako štvrtinu z celkového počtu inzerovaných ponúk na našom portáli, čo znamená, že
zamestnávatelia v čoraz väčšej miere nehľadajú iba skúsenejších ľudí s rozsiahlou praxou vo svojom
odbore, ale dávajú šancu aj mladým ľuďom.
Najviac pracovných príležitostí mohli absolventi nájsť v oblasti informačných technológií, ekonomiky,
financií a účtovníctva, ale išlo aj o ponuky v administratíve, obchode a elektrotechnike. Firmy vo veľkej
miere obsadzovali najmä technické pozície, najčastejšie išlo o pracovné príležitosti v oblasti
informačných technológií. V tejto oblasti mohli absolventi nájsť najviac pracovných príležitosti na pozície
programátor, softvérový inžinier a IT analytik.
Z dlhodobého hľadiska môžu byť pre absolventov zaujímavé najmä technicky orientované pracovné
pozície, kde nájdu absolventi perspektívnu, trvalú a dobre platenú prácu. Práve preto upozorňujeme
budúcich študentov, aby sa začali zameriavať na technické odbory, kde nájdu väčšiu uplatniteľnosť na
trhu práce.
Zamestnávatelia vyžadujú prax
Accenture, Henkel Slovensko a Všeobecná úverová banka sa zaradili z pohľadu portálu Profesia.sk
medzi zamestnávateľov, ktorí v minulom roku vytvorili najviac pracovných príležitostí vhodných aj pre
absolventov. Pohľad zo strany zamestnávateľa prezradila Zuzana Guller, riaditeľka ľudských zdrojov pre
pobočky Accenture v krajinách strednej Európy:
"Z pohľadu profilov, o ktoré má naša firma najväčší záujem, ide najmä o absolventov manažérskych
smerov, informatikov, ale aj absolventov ovládajúcich cudzie jazyky. Vzhľadom na silný dopyt zo strany
firiem sledujeme, že na pracovnom trhu je akútny nedostatok týchto absolventov." V súčasnosti sa už aj
od absolventov očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už
ide o brigády, stáže, jazykové pobyty alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia ocenia najmä skúsenosti s
prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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15. Antidiskriminačný zákon funguje už tri roky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 19/09/2016; K veci; z domova; Marta
Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Antidiskriminačný zákon už tri roky umožňuje firmám, úradom a
samosprávam dočasne zvýhodňovať niektoré skupiny ľudí. Cieľom je stierať rozdiely medzi väčšinou a
slabšími, ktorí sú znevýhodnení napríklad na základe rasy, etnika či zdravotného postihnutia. Väčšina
samospráv však o existencii takýchto opatrení ani nevie. Zistilo to Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva. Hovorili sme s jeho riaditeľom Marianom Mesárošom. Pán riaditeľ, pozdravujem zo štúdia.
V prieskume ste oslovili dvetisíc deväťstotridsaťosem obcí, miest a vyšších územných celkov. Na výzvu
zareagovalo necelých štyridsaťjeden percent z nich. Viac ako polovica tých, ktorí odpovedali, o existencii
dočasných vyrovnávacích opatrení ani nevedela. Čomu pripisujete takú slabú informovanosť a menšiu
ochotu zapojiť sa do prieskumu?"
Marian Mesároš, riaditeľ Slovenského národného stredisko pre ľudské práva (telefonát): "Dobrý deň
prajem. V prvom rade má to, samozrejme, viacero rovín. Jedna vec je záujem možno obcí venovať sa aj
otázkam vyrovnávania rozdielov medzi svojimi obyvateľmi. Chápem to, že veľa obcí, predovšetkým tých
menších, môže sa im javiť, že majú prioritnejšie problémy a tým sa venujú. Avšak z dlhodobého hľadiska
pracovať s celým svojím obyvateľstvom a hľadať to, kde máme nejaké slabšie skupiny či už na základe
etnicity, veku alebo rodu, ktoré im treba pomôcť a ktorým treba ich podporiť na to, aby mali rovnakú
šancu ako tí ostatní, sa vypláca. Obce samotné v tom dotazníku nám odpovedali najviac, samozrejme,
tak, že o inštitúte dočasných vyrovnávacích opatrení vôbec nevedeli. Ak aj vedeli, tak ako dôvod, prečo
ich napríklad neprijali, najčastejšie bolo, že to nepovažujú za potrebné. Čiže možno nevidia tie benefity
alebo možno nedostatočne sú schopní ich aplikovať na svoju prax. Potom to, samozrejme, boli aj otázky
finančné. To sme očakávali na začiatku, že to možno bude väčší problém, ale tie finančné otázky boli až

na štvrtom mieste. A potom je to v podstate aj tá odborná pripravenosť. Práve tento výskum mal dokázať
to, že čo všetko vlastne dočasné vyrovnávacie opatrenie je a upriamiť pozornosť obec na tento inštitút."
Marta Jančkárová: "Jedna vec je informovanosť, ale koľko je samospráv, ktoré reálne vyrovnávacie
opatrenia aj využívajú?"
Marian Mesároš: "Stosedem bolo takých, ktoré povedali, že prijali dočasné vyrovnávacie opatrenia.
Najväčšia skupina z toho počtu z tých cez sto obcí a miest bola taká, ktorá až na základe informácií,
ktoré sme my im oznámili, čo je dočasné vyrovnávacie opatrenie, povedala áno, tak toto, čo sme prijali,
alebo ešte stále prijímame, je dočasné vyrovnávacie opatrenie. Takže to percento je z pohľadu všetkých
respondentov približne osem percent, čiže veľmi malé. Takže našu úlohu, alebo teda úlohu v oblasti
propagácie dočasných vyrovnávacích opatrení vidíme nielen v tej podpore a možno vo väčších zdrojoch
aj zo strany štátu, rôznych akčných plánov alebo dotačných schém, ale predovšetkým vysvetľovaní a
šírení tejto informácie smerom k obciam ako tým, ktorí túto možnosť majú, ale nevyužívajú ju preto, lebo
sa na to necítia odborne alebo personálne."
Marta Jančkárová: "Pokúsme sa to viac priblížiť, aké sú príklady z praxe? V ktorých oblastiach môžu
dočasné vyrovnávacie opatrenia pomôcť znevýhodneným ľuďom?"
Marian Mesároš: "Najčastejšie to boli oblasti pracovnoprávne alebo obdobné. Potom to bola oblasť
sociálneho zabezpečenia, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a najmenej to bol prístup k tovarom a
službám. Nejde iba o to, akú oblasť identifikujeme, ale aj akú znevýhodnenú skupinu chceme
podporovať, a teda zabezpečiť to, aby mala rovnaké podmienky a vyrovnať to, že je tam nejaký deficit.
Najčastejšie tie oblasti diskriminácie alebo teda nerovného zaobchádzania bola rasový a etnický pôvod,
potom bol rod alebo pohlavie, vek a na konci bolo zdravotné postihnutie. Tu chcem povedať v celku taký
zarážajúci fakt, že zjavne obce a mestá v celku nereflektujú na problematiku rodovej rovnosti, a teda
znevýhodňovania medzi ženami a mužmi."
Marta Jančkárová: "A nakoniec, už v úvode sme spomínali slabú informovanosť obcí a miest. Kde nájdu
samosprávy podrobné informácie o tom, ako môžu takéto možnosti využívať, teda dočasné
vyrovnávacie opatrenia?"
Marian Mesároš: "V tomto smere naozaj vzniklo viacero publikácií. Viem, že jednu publikáciu vydalo
ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Takisto aj Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva je pripravené realizovať napríklad vzdelávacie podujatia, ak by bol o to záujem pre jednotlivých
zamestnávateľov alebo skupiny zamestnávateľov, prípadne aj pre zamestnancov, aby vedeli, čoho sa
môžu domáhať. A takisto sme v tejto oblasti vydali publikáciu, ktorá je zverejnená na našej webovej
stránke, je prístupná každému, ktorá vysvetľuje to, čo to vlastne je to dočasné vyrovnávacie opatrenie,
akým spôsobom to funguje a, samozrejme, sú tam aj príklady dočasných vyrovnávacích opatrení pre
jednotlivé oblasti alebo skupiny znevýhodnenia. Aby sa teda tí, ktorí sa rozhodnú, že tak skúsim to,
vedeli niečím inšpirovať a nemuseli začínať od začiatku."
Marta Jančkárová: "Téme sa venuje aj Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ktoré vydalo príručku pre
prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení. Porozprávali sme sa s jej autorkou, Jarmilou Lajčákovou.
Dobrý deň."
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (telefonát): "Dobrý deň."
Marta Jančkárová: "V prieskume Slovenského národného strediska pre ľudské práva uviedlo len
dvadsaťšesť obcí konkrétne použitie dočasných vyrovnávacích opatrení. Pani Lajčáková, čo je podľa
vás príčinou?"
Jarmila Lajčáková: "Ja myslím, že táto odpoveď môže znamenať aj to, že obce možno prijímajú takéto
opatrenia, ale nie celkom vedia pomenovať, že ide o dočasné vyrovnávacie opatrenia, lebo napríklad
môžu u nich fungovať nejaké formy sociálnych podnikov alebo obecných firiem, môžu využívať nástroje
ako je napríklad sociálna terénna práca alebo pôsobia u nich zdravotní asistenti zdravotnej výchovy, čo
sú tiež vlastne dočasné vyrovnávacie opatrenia. Tak ono možno skreslilo výsledky tohto výstupu aj to,
že ľudia nie celkom poznajú, čo je obsahom dočasných vyrovnávacích opatrení."
Marta Jančkárová: "Koho zodpovednosťou je, aby mali obce a mestá nielen potrebné informácie, ale aj
dostatočnú motiváciu tieto opatrenia zavádzať? Mal by napríklad prevziať na seba úlohu propagátora
týchto opatrení nejaký štátny orgán alebo politici?"
Jarmila Lajčáková: "No, malo by to byť predovšetkým Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
ktoré je slovenským takým centrom pre podporu presadzovania antidiskriminačného zákona. Ale myslím
si, že v partnerstve aj s ústrednými orgánmi v štátnej správe, ako sú jednotlivé ministerstvá, ktoré by
mali podporovať aj samosprávu v tom, aby vedeli prijímať takéto opatrenia tak, aby boli zákonné a najmä

účinné."
Marta Jančkárová: "V praxi spolupracujete napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá
pred dvomi rokmi spustila program na prijímanie rómskych študentov na jej fakulty v Bratislave a
Košiciach. V čom spočíva vyrovnávacie opatrenie, ktoré dáva šancu spomínaným študentom?"
Jarmila Lajčáková: "Naše vyrovnávacie opatrenie neznamená to, že rómski študenti sú nejakým
spôsobom uprednostňovaní na prijímacích pohovoroch a to by som rada zdôraznila, lebo častokrát si
ľudia to zamieňajú s pozitívnou diskrimináciou. Naším cieľom je predovšetkým podporiť záujem u
študentov, ktorí majú predpoklady študovať na Ekonomickej univerzite, aby vôbec zvažovali takéto
štúdium. Lebo častokrát sa stretávame s tým, že nemajú odvahu, sú na východnom Slovensku. Mali
sme študentov z Michaloviec, Bardejova, ktorí si ani netrúfli na to, aby mohli prísť na prijímacie skúšky
do Bratislavy a nieto tu ešte študovať. To ich znevýhodnenie častokrát spočíva aj v takej nejakej
neznalosti toho, ako to tu funguje v Bratislave. Ich rodičia sa obávajú o ich bezpečnosť a tak ďalej.
Takže takým samotným dočasným vyrovnávacím opatrením je aj podporovanie záujmu u
znevýhodnenej skupiny prihlásiť sa na vysoké školy, prihlásiť sa na stredné školy, alebo uchádzať sa o
nejakú pracovnú pozíciu. Takže to je jeden typ opatrenia. Druhé v spolupráci s Ekonomickou
univerzitou im poskytujeme prípravu na prijímacie skúšky. Pripravujeme ich z matematiky, ekonómie a
z anglického jazyka a súčasťou takýchto tých našich školení, ktoré prebiehajú víkendovou formou, je aj
nejaké poskytnúť im možnosť zorientovať sa v Bratislave, to, aby sa tu cítili komfortne a aby teda
nastúpili spokojne teda do toho prvého ročníka. Ekonomická univerzita tiež im poskytuje aj takú
koordinátorku, ktorá im poradí sa zorientovať na univerzite."
Marta Jančkárová: "V minulosti ste spolupracovali aj na projekte v Skalici. Cieľom bolo uľahčiť prechod
rómskych detí zo základných a stredných škôl tak, aby mali šancu dostať kvalitné vzdelanie. Akým
úskaliam čelia deti zo znevýhodneného prostredia a ako im môžu pomôcť samosprávy?"
Jarmila Lajčáková: "Tak toto je veľká téma. Je to oveľa väčšia téma, ako prechod zo strednej na vysokú
školu. Deti, ktoré sú zo znevýhodneného prostredia, častokrát sú to rómske deti, nemajú možno
dostatočnú podporu z domu, nemajú dostatočné informácie o možnostiach štúdia a vlastne je nutné im
akoby ich podporiť v tom, aby si vyberali štúdium v čo najkvalitnejších školách integrovaných, nie
nejakých takých samostatných inštitúciách, ktoré najnovšie vznikajú pri rómskych osadách. A práve tu
môže byť konkrétne z tej Skalice spolupracovali tak ... Skalica, ako so základnými školami, kde sú
rómske deti a so strednými školami, kde nie sú, ale kde by mohli byť rómske školy... pardon, rómske
deti. Tie akoby tá naša pomoc smerovala jednak k zvyšovaniu informovanosti študentov o tom, aké majú
možnosti, robili sme s nimi kariérne poradenstvo, aby spoznali sami seba, aby si vedeli lepšie predstaviť,
čomu sa v budúcnosti chcú venovať. Takisto sme hovorili aj s rodičmi o ich možnostiach štipendií. Je tu
samostatný rómsky vzdelávací program. Ale čo by som asi najviac rada zdôraznila je to, že je veľmi
kľúčové, aby samospráva nadviazala spoluprácu s ďalšími aktérmi. Či to už sú základné školy,
mimovládne organizácie, ktoré pracujú v lokalite a ako aj stredné školy, lebo my sme spolupracovali s
Trenčianskym samosprávnym krajom a tam sa ukázalo, že Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je
zriaďovateľom stredných škôl, sám o sebe nedokáže dostatočne akoby tie svoje školy motivovať k tomu,
aby prijímali rómskych žiakov, že potrebuje predsa len to partnerstvo aj so základnou školou, aj so
samosprávou, aj s ľuďmi, ktorí pracujú v teréne v konkrétnej lokalite."

Späť na obsah

16. Nad U.S. Steel visia otázniky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 20/09/2016; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Jana Maťková]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Štát bude mať záujem o vlastnícky podiel v košických železiarňach v
prípade, že by U.S. Steel pristúpil k predaju akcií. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga. Na
margo špekulácií o odchode Američanov zo Slovenska povedal, že má prísľub, že o predaji nám dajú
vedieť ako prvým."
Jana Maťková, redaktorka: "Nad košickými železiarňami už dlhšie visia otázniky. Každý mesiac fabrika
prepúšťa približne dvadsaťdeväť zamestnancov. Ostatných pracovníkov motivuje k predčasnému
dobrovoľnému odchodu za odmenu a špekuluje sa aj o predaji závodu. Podľa ministra hospodárstva,
Petra Žigu zo strany Smer, sa ale memorandum, ktoré štát podpísal s U.S. Steel pred tromi rokmi,
dodržiava. O prípadnom predaji nemá žiadne informácie."
Peter Žiga, minister hospodárstva SR (Smer-SD): "Boli sme informovaní, že keby náhodou nastala
takáto situácia, tak vláda Slovenskej republiky bude informovaná prvá. V prípade, že sa spoločnosť
rozhodne predať svoje akcie, tak štát bude mať určite záujem získať nejaký podiel v tomto podniku."

Jana Maťková: "V súvislosti s možným predajom sa hovorilo o investoroch z Českej republiky, neskôr z
Číny. Práve čínsky koncern HBIS kúpil nedávno oceliarne v Srbsku. Pri košickej fabrike sa skôr skloňuje
meno čínskej spoločnosti CEFC. Podľa Petra Baláža z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity chce
Čína expanziou v Európe získať lepší prístup na náš trh."
Peter Baláž, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity: "Tam, kde Čína naráža na bariéry, ktoré sa
týkajú povedzme ochranárskych opatrení, tak jednoducho tie bariéry týmto spôsobom obchádza.
Nebude dovážať čínsku oceľ, ale bude vyrábať čínsku oceľ na Slovensku."
Jana Maťková: "Hovorca U.S. Steel Ján Bača označil informácie o možnom odchode Američanov z
Košíc za fámy. Podľa informácií RTVS by ale mali predstavitelia spoločnosti rokovať o predaji košickej
fabriky práve dnes v Pittsburghu. Generálny riaditeľ koncernu, Mario Longhi, by mal navštíviť slovenský
závod na začiatku októbra."

Späť na obsah

17. Nová daň z dividend pre fyzické osoby; Zľava pre živnostníkov, platby za
hazard
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 22:00; 21/09/2016; Správy a komentáre; z domova; Marta
Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Vláda schválila viaceré daňové zmeny. O percento by mala klesnúť
daň z príjmu právnických osôb z dvadsiatich dvoch na dvadsaťjeden percent. Minister financií Peter
Kažimír však navrhuje aj úplne novú daň z dividend, ktorá spôsobila napätie vo vládnej koalícii. Proti sa
totiž postavil Most-Híd. Z pôvodne navrhovaných pätnástich sa však napokon znížila na sedem percent.
Daň by mali platiť majitelia firiem, keď si vyplatia podiely na zisku. Zdravotné odvody, ktoré doteraz platili
z dividend, zaniknú."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "Sa toto opatrenie dotkne na základe dnešných dát, ktoré
máme, dva a pol tisíca ľudí, ktorí sú na Slovensku."
Luboš Sirota, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: "Samozrejme, že mohli sme hovoriť aj o
piatich percentách, ako bola naša predstava, ale v zásade si môžeme povedať, že je to lepšie ako to
bolo."
Marta Jančkárová: "Živnostníci si od budúceho roka prilepšia. Dnes si môžu uplatniť iba
štyridsaťpercentné paušálne výdavky, za rok maximálne päťtisíc štyridsať eur. Pre mnohých je to
nevýhodné a radšej si vedú účtovníctvo. Po novom sa obe hranice posunú. Živnostníci si budú môcť
uplatniť šesťdesiatpercentné výdavky a strop sa posunie až na dvadsaťtisíc eur ročne. Viac by mali platiť
aj firmy, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach, najmä v oblasti energetiky, poisťovníctva, železničnej
a leteckej dopravy, či poštových služieb. Zmenia sa aj poplatky pri registrácii auta, priplatiť by si mali
najmä majitelia silnejších nových vozidiel. Naopak, čím staršie auto, tým nižší poplatok. Platiť však budú
všetci ďalší majitelia auta pri každom prepise, teda nie iba pri prvej registrácii ako je to dnes.
Päťdesiatpercentnú zľavu budú mať vozidlá na alternatívny pohon. Viac majú štátu odvádzať aj
prevádzkovatelia hazardu, navyše by sa mali prístroje úplne vytratiť z krčiem a sústrediť iba v herniach a
kasínach. Zákaz hrať budú mať poberatelia dávok v hmotnej núdzi."
Peter Kažimír: "Ten hlavný cieľ je zameraný na ochranu tých, ktorí sa nevedia chrániť, lebo buď sú
závislí na gamblingu, alebo sú, žijú v prostredí, ktoré ich môže navádzať na to, aby gamblingu podľahli."
Marta Jančkárová: "V Správach a komentároch vítam viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských
zväzov a združení Rastislava Machunku. Dobrý večer."
Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR (hosť v štúdiu): "Dobrý večer prajem."
Marta Jančkárová: "A Ľuboša Pavelku z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Vitajte."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (hosť v štúdiu): "Dobrý večer
prajem."
Marta Jančkárová: "Páni, jednou z hlavných noviniek je nová daň z dividend, namiesto pôvodne
navrhovanej pätnásťpercentnej dane to kleslo na sedem s tým, že vy zamestnávatelia ste presadzovali
päť. Prijateľný kompromis?"

Rastislav Machunka: "Samozrejme, prijateľný kompromis. Znížili sme sadzbu dane alebo podarilo sa
nám rokovaniami znížiť. Pomohli samozrejme aj koaliční partneri súčasnej vlády. S tým, že daň z
dividend vnímame ako daň, ktorá je dvojitá daň, a úplne ideálne riešenie by bolo sa vrátiť k Miklošovej
reforme, kedy táto daň vôbec nebola a kedy zanikla - to boli tie správne podmienky na podnikanie na
Slovensku a k tomu sa postupne by sme mali dopracovať tak, aby sme zvýšili atraktivitu
podnikateľského prostredia na Slovensku."
Marta Jančkárová: "Pán Pavelka, vy naopak daň z dividend považujete za užitočnú, dokonca by ste
navrhli, aby sa vyrovnala tá výška daní a pokojne dosiahla možno aj devätnásť percent. Nebolo by to už
dvojité zdanenie, neprimerané?"
Ľuboš Pavelka: "Tak zoberme si to, v Rakúsku je daň zo zisku právnických osôb, to znamená daň zo
zisku firiem dvadsaťpäť percent a daň z dividend je tiež dvadsaťpäť percent. A nikto netvrdí, že v
Rakúsku je nejak zlé podnikateľské prostredie, že Rakušáci nemôžu dobre podnikať a podobne. U nás
máme daň z kapitálových príjmov všeobecne devätnásť percent, napríklad dane z úrokov, a dane z
dividend, navrhovaná sadzba, alebo teda dohodnutá sadzba sedem percent bude v rámci krajín
Európskej únie prakticky najnižšia."
Marta Jančkárová: "Faktom je, že firmy nemusia vyplácať dividendy, môžu peniaze použiť napríklad na
vnútorný rozvoj. Ale považovali by ste primerané takéto zaťaženie, o ktorom hovoril pán Pavelka?"
Rastislav Machunka: "Určite je ťažko porovnávať Rakúsko so Slovenskom. Treba povedať, že ak niekto
si chce dnes vyplácať dividendy, tak musí poctivo vyprodukovať základ dane, nemôže klamať vo svojom
účtovníctve tak ako to je bežné na Slovensku a mať niekde výsledok hospodársky na úrovni nuly alebo
teraz moderne na úrovni daňovej licencie, a teda musí zaplatiť dnes dvadsaťdvapercentnú sadzbu dane.
Platia to domáci podnikatelia, pretože pokiaľ ide o zahraničné firmy, tak väčšinou majú zahraničných
vlastníkov a ide to bez dane, a zároveň zväčša tieto firmy nemajú ani úľavu na dani vo forme nejakého
investičného stimulu. A po druhé, čo sa týka výšky dane, no tak v Rakúsku, keď si pozrieme, ako funguje
rakúsky štát a ako hospodári so zaplatenými daňami, tak sme zase opäť niekde úplne inde. Stačí si
pustiť spravodajstvo a zistiť, ako jednotlivé kauzy prebiehajú, ako sa rozkladajú peniaze, ktoré sme
zaplatili na daniach, a prejde vás chuť platiť akékoľvek dane. A to ste ešte neprišli do nemocnice. A stačí
sa pozrieť na to, ako nám školstvo produkuje ľudí, ktorých nedokážeme zamestnať, v akej kvalite. A toto
všetko sú veci, ktoré dnes nás stoja potom ďalšie a ďalšie peniaze. Takže daňové zaťaženie teba
vnímať aj v kontexte poskytovania a kvality služieb, ktoré poskytuje štát."
Marta Jančkárová: "Pán Pavelka, ako teda vy vnímate daňové zaťaženie v tomto kontexte?"
Ľuboš Pavelka: "Daňové zaťaženie. Zoberme si firmu, ktorú vlastní fyzická osoba, lebo dane z dividend
sa budú týkať len fyzických osôb, nebudú sa týkať prípadov, keď jedna firma vlastní druhú firmu, alebo
keď má akcionárov zahraničných v rámci Európskej únie. Máme dohody o zamedzení dvojitého
zdanenia, pokiaľ firma vlastní viac ako dvadsaťpäť percent základného imania, zahraničný akcionár
neplatí dane z dividend, nebude platiť dane z dividend, ani keby bol teda inak týmito daňami zaťažený. A
doteraz platí dvadsaťdva percent, je daň z príjmu právnických osôb, to znamená daň zo zisku
právnických osôb, a štrnásť percent zdravotné odvody. Dvadsaťdva plus štrnásť mám jasné číslo
tridsaťšesť percent. Spolu daňovo-odvodové zaťaženie vytvoreného zisku v spoločnosti. Po novom
dvadsaťjeden percent daň zo zisku právnickej osoby a sedem percent daň z dividend. Čísla matematika
nepustí, stále mi to vychádza dvadsaťosem verzus pôvodných tridsaťšesť."
Marta Jančkárová: "Pán Machunka chce reagovať."
Rastislav Machunka: "Je tam jeden zásadný rozdiel v tom, že - a to nebolo spomenuté - pri súčasných
zdravotných odvodoch je strop, čiže niekde na úrovni šesťdesiatpäťtisíc eur, čo pri dani z dividend
nebude, čiže budete platiť pri vyšších príjmoch neobmedzenú výšku tejto dane. To zásadným spôsobom
mení situáciu. A zároveň aj ministerstvo samé deklaruje, že z dane z dividend v budúcnosti chce vybrať
viacej peňazí ako je súčasne zo zdravotného odvodu, aký je príjem zo zdravotného odvodu, takže
samotné počíta, že s týmto uplatnením pri nižšej sadzbe dostane viacej zdrojov do rozpočtu."
Marta Jančkárová: "Chceli ste niečo doplniť."
Ľuboš Pavelka: "To je stopercentne pravda, čo pán Machunka povedal, len má to jeden háčik - ten
maximálny vymeriavací základ päťdesiatjedentisíc štyristoosemdesiat eur, čo je päťnásobok priemernej
mzdy v národnom hospodárstve, to znamená, ž vlastne teraz... teraz vlastne tí, čo protestujú proti
zavedeniu dane z dividend, sú tí, ktorých ročný príjem je viac ako päťdesiatjedentisíc štyristoosemdesiat
eur. Otázne je teda, že či sa ideme baviť o tom, že musíme urobiť väčšie privilégiá pre tých horných, ani
nie že stotisíc, ale horných dvetisíc päťsto ľudí, ktorí sú vlastne majitelia firiem s ročným príjmom nad
päťdesiatjedentisíc štyristoosemdesiat eur, alebo tu ideme robiť podnikateľské prostredie pre tú väčšinu
podnikateľov."

Marta Jančkárová: "Tam sa ešte o chvíľu dostaneme, aj k tým drobnejším, ale už len naozaj posledná
otázka k tomuto. Pán Machunka, zaťažilo by to veľmi tých zhruba dvetisíc päťsto subjektov, ktorých sa to
má týkať?"
Rastislav Machunka: "Tu nejde o konkrétne číslo, ani o výsledok, ale tu ide skôr o psychologickú rovinu,
že jednoducho títo ľudia sa rozhodli zamestnávať a podnikať na Slovensku, zamestnávajú ľudí, tvoria
zisk. V mojom prípade napríklad moje firmy platia päťdesiat miliónov daní ročne. A rovnako tak to
môžem robiť aj niekde inde v zahraničí, kde budem mať lepšie podmienky. Takže nie je postavená
otázka tak, že či týchto ľudí treba privilegovať, ale týchto ľudí treba motivovať, aby to robili na
Slovensku."
Marta Jančkárová: "Pri dividendách vám, pán Pavelka, prekáža hranica, ktorá je určená pre podielnikov
pozemkových spoločenstiev, tam je to teraz päťsto eur na rok - ak nepresiahne príjem túto sumu,
neplatia daň z dividend. Podľa vás by tá hranica mala byť vyššie. Prečo?"
Ľuboš Pavelka: "Doteraz všetci tí, ktorí dostávali určité teda podiely na zisku z urbariátov a podobne,
podliehali zdravotným odvodom štrnásť percent. Nepodliehali iba tí, ktorých ročný príjem bol nad
päťdesiatjedentisíc štyristoosemdesiat eur. No takých je minimum, urbariátov nad päťdesiatjedentisíc
eur. Čo to znamená? Teraz budú platiť menej, namiesto štrnásť percent sedem. Ale tá hranica päťsto
eur oslobodeného príjmu od dane z dividend je nízka, pretože veľa týchto ľudí, ktorí poberajú tieto
peniaze ako zisk z urbariátov, to sú ľudia - nazvem to - generácia tretieho veku, ktorí nemajú iný
zdaniteľný príjem, často poberatelia dôchodkov starobných. To znamená, hodilo by sa, alebo oveľa
korektnejšie by bolo, keby štát tú hranicu nastavil ako polovicu nezdaniteľného minima ročného, ktoré je
tritisíc osemsto eur deleno dvomi, tisíc deväťstojeden eur. To znamená, tou hranicou by mala byť
hranica nezdaňovaných dividend vyplácaných v rámci urbariátov."
Marta Jančkárová: "Pán Machunka, vy síce presadzujete istú rovnosť v zdaňovaní, ale pripúšťali by ste,
že pri týchto ľuďoch, ako hovorí pán Pavelka, generácii tretieho veku často, že tam môže byť tá hranica
naozaj vyššie nastavená?"
Rastislav Machunka: "Áno, ale to sa potom netýka len majiteľov urbárov, ale týka sa to aj majiteľov akcií
z kupónovej privatizácie a podobne, drobných akcionárov. A bolo by to potom potrebné uplatiť plošne na
príjmy z dividend do nejakej sumy."
Ľuboš Pavelka: "Určite by to bolo vhodné aj teda na tie ostatné príjmy."
Marta Jančkárová: "Ďalšia zmena sa týka živnostníkov. Dnes si môžu uplatniť len štyridsaťpercentné
paušálne výdavky, za rok maximálne päťtisíc štyridsať eur. Po novom živnostníci by si mohli uplatniť
tých šesťdesiat percent výdavkov, strop sa posunie až na príjem dvadsaťtisíc eur ročne. Predpokladáte,
že toto je zmena, ktorá povedzme bude viac motivovať ľudí, aby si zakladali živnosti?"
Rastislav Machunka: "Toto je zmena, po ktorej sme dlhodobo volali. Bola pretavená do programového
vyhlásenia vlády ako jeden z volebných sľubov jednej z vládnych strán s tým, že je to istá motivácia na
to, aby sa menej klamalo a znížili sa náklady pre živnostníkov, nemusia potom viesť účtovníctvo na to,
aby deklarovali svoje výdavky, a to je potom zjednodušenie ich podnikania. Takže nemyslím si, že to
bude mať priamu väzbu na to, že by opäť zakladali živnosti, ale pre jestvujúcich živnostníkov je to určite
nemalá pomoc a zlepší to ich postavenie a zlepší to ich situáciu, budú sa viacej môcť venovať svojmu
biznisu ako vedeniu účtovníctva a administratíve."
Marta Jančkárová: "Pán Pavelka, ako hodnotíte opatrenie aj z hľadiska nastavenia toho ročného príjmu,
stropu?"
Ľuboš Pavelka: "Je to nastavené, ten strop je nastavený maximálne korektne a optimálne. A druhá vec
je, ktorú ešte treba povedať k tomu, že sa zvyšuje aj to percento na šesťdesiat percent. To znamená, že
prakticky oveľa výhodnejší je tento novo nastavený, nový navrhovaný model oproti predchádzajúcej
situácii, čo znamená, že bude podnikateľov naozaj motivovať k tomu, jednak možno aj aby vytvárali
nové živnosti, možno aj práve v tých regiónoch, kde je vyššia nezamestnanosť, pretože štát im na to
nastaví nové podmienky. Možno aj nebáli sa mať tržby vyššie tým, že prijme nejakého zamestnanca
alebo má nejakého spolupracovníka, pretože limit z päťtisíc eur na dvadsaťtisíc znamená štvornásobný.
Takže jednoznačne to treba hodnotiť pozitívne."
Marta Jančkárová: "No a je tu napokon jedno opatrenie, voči ktorému zamestnávatelia momentálne
namietajú najviac, a to je zaťaženie poisťovní. Popri štandardných daniach a mimoriadnom odvode je tu
ešte aj ďalší osempercentný odvod z neživotného poistenia. Podľa vás to zaťaží poisťovne. Môže to v
konečnom dôsledku spôsobiť zdraženie tých poistných produktov pre klientov?"

Rastislav Machunka: "Rozhodne áno. Oni dnes nemajú takú rentabilitu na poistných zmluvách, aby to
dokázali vykryť zo zisku. Takže je predpoklad, že z veľkej časti to prenesú do poistného na nás, ktorí
sme poistení, na firmy, ale aj na fyzické osoby, ktoré sa správajú zodpovedne a poisťujú svoj majetok
pred napríklad živelnými pohromami a nečakajú potom na štát, že ako sa o nich postará z našich
spoločných peňazí, ale sa starajú sami o seba. A týchto ľudí a tieto firmy trestať takýmto odvodom,
pretože to nie je len pre poisťovne, ale sa to prenesie, ako som spomínal, nepokladám za správne. Ak
teda má štát problém s poisťovňami, môže to riešiť inak, a ak myslí si, že ich podnikanie nie je úplne
korektné alebo sa nesprávajú na trhu korektne, tak má nástroje regulátora na to, aby vniesol poriadok do
tohto biznisu. Ale toto nie je príliš cesta, ktorou by sa to mohlo podariť, a trestá to naozaj
zodpovedných."
Marta Jančkárová: "Aká by cesta mohla byť, pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka: "Cesta by mohla byť taká, že namiesto osem percent a odvod mimoriadny z poistiek by
to mohlo byť jedno percento. To jedno percento by sa vzťahovalo aj na životné poistenie, nielen na
neživotné poistenie. Takto to je aj v niektorých iných krajinách Európskej únie. Dobre, štát by vybral
summa summarum menej ako to, čo plánuje vybrať pri ôsmich percentách, to je jasné, ale druhá vec je,
tie odvody by mohli byť aplikované aj na iné aktivity. Napríklad ako je postúpenie pohľadávok, čo medzi
podnikateľmi je veľmi častá vec, s vylúčením faktoringu, to znamená s vylúčením financovania firiem, a
týmto spôsobom by ten štát sa mal uberať. Pretože toto, tak ako pán Machunka povedal, zvýši
jednoznačne náklady podnikateľov a zníži ochotu eliminovať tie podnikateľské riziká poistením
podnikateľských rizík, predovšetkým tých priemyselných rizík, havárií a tak ďalej, a mnohé z týchto
poistiek, čo uzatvárajú firmy, sú každý rok inovované, to znamená, že každý rok sa dohaduje
samostatne výška toho poistného. To znamená, toto všetko sa premietne potom do nákladovosti
spoločností a znížení rentability a zvýšení nakladov na podnikanie."
Marta Jančkárová: "Vrátim sa k ďalšej zmene, ktorú sme spomínali ešte v úvode, a síce zníženie dane z
príjmu právnických osôb z dvadsaťdva na dvadsaťjeden percent. Môže zlepšiť podnikateľské prostredie
aj takáto zmena?"
Rastislav Machunka: "My by sme samozrejme boli radi, keby sme sa dostali naspäť na devätnásť
percent, tam, kde sme začínali pred krízou. Ale to je otázka potom ďalšieho znižovania, ktoré je
prisľúbené alebo bolo prisľúbené pri zostavovaní vlády. Toto je výsledok, ktorý bol zapracovaný v
programovom vyhlásení vlády, takže vnímame ho pozitívne. Ale rozhodne netreba očakávať, že to je
opatrenie, ktoré zásadným spôsobom zníži nám náklady."
Marta Jančkárová: "Pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka: "Keď sa pozrieme na susednú Českú republiku, tam je firemná daň, tá korporátna daň,
daň zo zisku firiem devätnásť percent. To je sadzba, ktorú by sme si my ako dávali ako zbožné prianie,
aby sme sa vrátili na tú sadzbu. Ale otázne je, čo tvorí základ pre výpočet tejto dane zo zisku
právnických osôb, tých firiem, keď vieme, že v Českej republike napríklad odvody poistného za
zamestnancov zo mzdy vyplácanej do sociálnej poisťovne českej nie sú nákladovou položkou v
účtovníctve podľa českej legislatívy a firma ich musí platiť až zo zdaneného zisku. Takže museli by sme
potom baviť aj o základe, o stanovení základu dane."
Marta Jančkárová: "A toto je práve téma aj na Európskej úrovni. Momentálne sa diskutuje o zjednotení
daňových základov. Je toto krok vpred?"
Rastislav Machunka: "To je ťažká otázka, pretože nevieme, čo by bolo tým zjednoteným základom dane.
Samozrejme, že bolo by to prehľadnejšie a bolo by jasné, kto uplatňuje daňový dumping a kto akú
sadzbu dane má a potom aj táto sadzba má konečný výsledok z hľadiska čísla. Iná skupina zase hovorí
o tom, že je to krok k jednotnej sadzbe dane, a to už je vec, ktorú by sme neradi videli. Takže je naozaj
treba počkať na to, čo bude tým základom dane, a potom sa môžeme vyjadriť, či to bude v prospech
Slovenska, alebo v neprospech Slovenska."
Marta Jančkárová: "A zatiaľ to ako vidíte vy, pán Pavelka? Bolo by to v prospech?"
Ľuboš Pavelka: "Mohlo by to byť v prospech, ale museli by sme vidieť tie parciálne, tie dielčie časti, ktoré
do toho spadajú, ako je napríklad percentuálna výška účtovných odpisov, ktoré si môže uplatňovať firma
do nákladov pri odpisoch, ja neviem, nehnuteľností, strojov a tak ďalej, porovnať tieto odpisové sadzby v
rámci celej Európskej únie, keď sa bavíme o jednotnej legislatíve, a ešte aj posúdiť, aké všetky možné
druhy nákladov môžu použiť podnikatelia vo svojom účtovníctve na legálne zníženie základu dane pre
výpočet zisku z podnikania. A toto zatiaľ nikto o tomto nehovorí, o tom, že čo by to malo obsahovať
konkrétne."
Marta Jančkárová: "Na záver, páni, zhodnoťme všetky opatrenia, ktoré sme doteraz pospomínali, lebo

tie majú vplyv na podnikateľské prostredie, ako aj na štátny rozpočet. Tak najprv podnikateľské
prostredie ústami zástupcu zamestnávateľov."
Rastislav Machunka: "Či na podnikateľské prostredie, alebo či na rozpočet, niektoré opatrenia majú
pozitívny vplyv, niektoré negatívny, takže je to taký mix, ktorý bude mať čiastočne dobrý vplyv na fiskál...
fiskálne dobré vplyvy, niekde to zase zvýši náklady. Takže nedá sa to hodnotiť jednostranne, ale je to
súbor, ktorý znamená plusy aj mínusy na oboch stranách."
Marta Jančkárová: "Pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka: "Takisto by som povedal, niektorým sa zníži príjem, zdravotné poisťovne určite nebudú
nadšené tým, že sa zrušia zdravotné odvody z kapitálových príjmov, ktoré sú tak či tak v rámci
Európskej únie doslova anomáliou, a namiesto nich budú dane z dividend, síce v inej sadzbe, ale
namiesto zdravotných odvodov budú dane z dividend. To znamená, niekomu sa znížia tie príjmy, alebo
od určitej časti tých daňovníkov alebo poistencov nedostanú tie príjmy, iným to môže pomôcť. V zásade
dá sa to hodnotiť ako pozitívna zmena, tie pripravované návrhy ako v globále, ale o tej dani z dividend
by bolo treba hlbšie diskutovať aj v súvislosti s dohodami o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré platia v
rámci Európskej únie v rámci dohôd, ktoré má Slovensko s inými krajinami v rámci... o transferových
cenách by sa malo v tejto situácii diskutovať. To znamená, aby sa zavedením dane z dividend neznížil
apetít podnikateľov optimalizovať daňový základ."
Marta Jančkárová: "Ďakujem pekne. Treba pripomenúť, že hovorili sme o návrhoch, ktoré zatiaľ prešli
len vládou, to znamená, na konečnú podobu si ešte počkáme v parlamente. Ďakujem ešte raz, že ste
prijali naše pozvanie. Dovidenia."
Rastislav Machunka: "Dovidenia, pekný večer."
Ľuboš Pavelka: "Dovidenia."

Späť na obsah

18. Rokovanie ministrov zodpovedných za vedu a výskum
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 22/09/2016; Správy RTVS; z domova; Michal
Katuška]
Michal Katuška, moderátor: "Klimatické zmeny aj problémy s nedostatkom potravín. To sú výzvy, v
ktorých dôležitú úlohu zohrávajú práve vedci. Aj toto zaznelo po rokovaní ministrov a štátnych
tajomníkov tridsiatich šiestich zodpovedných za vedu a výskum v Bratislave. Dôležitá je však
medzinárodná výmena poznatkov. Aj preto sa ministri zhodli na tom, že program, ktorý takúto
spoluprácu podporuje, by mal pokračovať."
Robert-Jan Smith, generálny riaditeľ direktoriátu pre výskum EK: "Je veľmi dôležité, že sme sa zamerali
najmä na mladých vedcov. Práve im treba dať šancu zapojiť sa do európskych projektov a
spolupracovať s inými vedcami, tak môžu objavovať svoje možnosti."
Michal Katuška: "Ministri a štátni tajomníci sa dohodli, že program s názvom Európska spolupráca v
oblasti vedy a techniky by mal pokračovať aj po roku 2020. Práve vtedy totiž končí schéma, z ktorej je
medzinárodná výmena skúseností financovaná."
Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): "Máme viacero účastí z
vysokých škôl, napríklad aj zo Žilinskej univerzity v Žiline, odkiaľ, kde pôsobí aj taký hlavný koordinátor,
pán profesor Milan Dado. Ďalej máme príklady takýchto projektov aj z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, čo má aj
veľkú pridanú hodnotu v tom, že nové vedecké poznatky sa prenášajú aj do výučby."
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19. Klienti idú do rizika
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 22/09/2016; Hlavné správy; Daniel Horňák]
Alfonz Šuran, moderátor: "Klienti bánk idú často v zadlžovaní sa na hranicu svojich možností. Tento
trend ukázal prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Fincentrum. Odborníci preto varujú, že ak úrokové
sadzby začnú postupne rásť, mnohé domácnosti sa môžu dostať do problémov."

Daniel Horňák, reportér TA 3: "Objem poskytnutých hypoték láme každý mesiac nové rekordy.
Spôsobuje to súhra viacerých faktorov - nízke ceny nehnuteľností, úroky aj nová legislatíva, ktorá
umožňuje jednoduché refinancovanie starých úverov výhodnejšími. Práve tu vidia odborníci riziko. Veľa
klientov ide pri refinancovaní na hranicu svojich finančných možností."
Peter Világi, analytik Fincentra: "Sa často stáva, že využívajú nízku úrokovú sadzbu na to, aby si ešte
úver predĺžili a navýšili do výšky pôvodnej splátky, čo vytvára ešte väčšie riziko do budúcnosti."
Daniel Horňák: "Výsledky aktuálneho prieskumu sú alarmujúce, viac ako polovica domácností s
hypotékou dáva na úvery a výdavky s bývaním viac než polovicu svojho príjmu. Podobne veľká časť
domácností preto logicky nedokážu usporiť ročne ani 550 eur. Preto je nebezpečné, ak ľudia tlačia úver
do čo najvyšších čísel."
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Problém je, keď sa niečo stane, že potrebujeme
nejaký ďalší výdavok - pokazená práčka, pokazené auto, alebo ako teraz máme úvery, tak zmena
úrokových sadzieb. To znamená, že začnú byť výdavky vyššie a ten človek, ktorý bol na hrane a
nevytváral úspory, tak potrebuje tie peniaze odniekadiaľ zobrať."
Daniel Horňák: "Podľa odhadov Európskej centrálnej banky by úroky na trhu mohli začať rásť v rokoch
2018 až 2020. To môže zamávať rozpočtami domácností s úvermi. Na tento stav reaguje aj Národná
banka Slovenska, chce, aby posilniť status jej odporúčaní pre komerčné banky, napríklad o posudzovaní
bonity klientov."
Marek Ličák, riaditeľ odboru politiky obozretnosti NBS: "V súčasnej fáze chceme tieto odporúčania
pretaviť do legislatívnej podoby, čo je dôležité najmä z pohľadu kontroly."
Daniel Horňák: "Podľa údajov z prieskumu každý piaty klient s hypotékou dnes uvažuje o tom, že si mal
zobrať menší úver. Keď úroky vzrastú, tento tlak bude ešte väčší."
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20. O koho majú firmy najväčší záujem? O informatikov, strojárov, ekonómov
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/09/2016; Profesia; Zuzana Hlavačková]
Záujem o absolventov univerzít zo strany zamestnávateľov stúpa. Najlepšie šance zamestnať sa majú
absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie.
Najvyššie sa v rebríčku pracovného portálu Profesia.sk ocitli absolventi Ekonomickej univerzity,
Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach.
O tom, že firmy dávajú mladych ľuďom šancu, svedčí aj 53 % nárast pracovnych ponúk vhodnych aj pre
absolventov. Už deviaty raz spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o
absolventov vysokych škôl. Ten vychádza z preferencií zamestnávateľov pri hľadaní novych
zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokych škôl z inych hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské
verejné vysoké školy.
Najlepšie šance zamestnať sa mali absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Ich životopisy
zaujímajú zamestnávateľov najčastejšie. Naopak, zo strany zamestnávateľov je menší záujem o
absolventov pedagogiky, teológie a športu.
"Na pracovnom trhu sledujeme, že záujem mladych ľudí študovať technicky zamerané školy klesá.
Vzniká tak nepomer medzi dopytom na trhu práce a absolventmi, ktorí si hľadajú svoju prvú prácu
najčastejšie v administratíve. Za posledné roky dochádza aj k poklesu demografickej krivky a na
pracovny trh prichádza oveľa menej absolventov, ako to bolo pred desiatimi rokmi," uviedla Ivana
Molnárová, vykonná riaditeľka spoločnosti Profesia.
Podľa údajov Centra vedecko–technickych informácií SR sa počet absolventov slovenskych verejnych
vysokych škôl vyrazne znížil. Kym v roku 2011 skončilo vysokú školu až 56 314 absolventov, v minulom
roku bolo absolventov podstatne menej, ich počet klesol na 45 319 študentov, ktorí úspešne skončili
štúdium na slovenskej verejnej vysokej škole.
Ktoré verejné vysoké školy na Slovensku majú najžiadanejších absolventov? Najvyššie v rebríčku sa
ocitli absolventi Ekonomickej univerzity, ktorych životopisy zaujímajú zamestnávateľov najviac. Oproti
predchádzajúcemu roku sa ich skóre ešte zvyšilo z 5 pozretí životopisu, na takmer sedem. V rebríčku sa
tiež umiestnili absolventi s technickym zameraním zo Slovenskej technickej univerzity a Technickej
univerzity v Košiciach.

Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačnych technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie takmer 10 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta elektrotechniky a
informatiky na Technickej univerzite v Košiciach a treťou rovnaká fakulta na Slovenskej technickej
univerzite.
Ponuky pre absolventov vzrástli
Vyvoj pracovného trhu na Slovensku je veľmi priaznivy pre mladych ľudí hľadajúcich prácu. Tí si môžu
vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovnych príležitostí ako po minulé roky a je pre nich vyrazne
jednoduchšie zamestnať sa. Zvyšenú šancu na nájdenie si práce majú teda aj absolventi.
V roku 2015 zamestnávatelia na portáli Profesia.sk uverejnili až 53 834 pracovnych ponúk vhodnych aj
pre absolventov. Tento počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol až o 53 %. Ich aktuálny
podiel tvorí viac ako štvrtinu z celkového počtu inzerovanych ponúk na našom portáli, čo znamená, že
zamestnávatelia v čoraz väčšej miere nehľadajú iba skúsenejších ľudí s rozsiahlou praxou vo svojom
odbore, ale dávajú šancu aj mladym ľuďom.
Najviac pracovnych príležitostí mohli absolventi nájsť v oblasti informačnych technológií, ekonomiky,
financií a účtovníctva, ale išlo aj o ponuky v administratíve, obchode a elektrotechnike. Firmy vo veľkej
miere obsadzovali najmä technické pozície, najčastejšie išlo o pracovné príležitosti v oblasti
informačnych technológií. V tejto oblasti mohli absolventi nájsť najviac pracovnych príležitosti na pozície
programátor, softvérovy inžinier a IT analytik.
Z dlhodobého hľadiska môžu byť pre absolventov zaujímavé najmä technicky orientované pracovné
pozície, kde nájdu absolventi perspektívnu, trvalú a dobre platenú prácu. Práve preto upozorňujeme
budúcich študentov, aby sa začali zameriavať na technické odbory, kde nájdu väčšiu uplatniteľnosť na
trhu práce.
Zamestnávatelia vyžadujú prax
Accenture, Henkel Slovensko a Všeobecná úverová banka sa zaradili z pohľadu portálu Profesia.sk
medzi zamestnávateľov, ktorí v minulom roku vytvorili najviac pracovnych príležitostí vhodnych aj pre
absolventov. Pohľad zo strany zamestnávateľa prezradila Zuzana Guller, riaditeľka ľudskych zdrojov pre
pobočky Accenture v krajinách strednej Európy:
"Z pohľadu profilov, o ktoré má naša firma najväčší záujem, ide najmä o absolventov manažérskych
smerov, informatikov, ale aj absolventov ovládajúcich cudzie jazyky. Vzhľadom na silny dopyt zo strany
firiem sledujeme, že na pracovnom trhu je akútny nedostatok tychto absolventov."
V súčasnosti sa už aj od absolventov očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé
pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia
ocenia najmä skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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21. Študenti zo zahraničia prichádzajú za vzdelaním na EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 25/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Bratislava (26.9.2016) – Ekonomická univerzita v Bratislave bude v nadchádzajúcom zimnom
semestri 2016/2017 novou alma mater pre dve stovky študentov z celého sveta. Najzastúpenejšiu
skupinu tvoria študenti prichádzajúci z partnerských univerzít vo Francúzsku a Španielsku. Možnosť
študovať na EU v Bratislave využili aj študenti z Talianska, Turecka, Nemecka a ďalších krajín v rámci
programu Erasmus+ a bilaterálnych programov spolupráce.
"Najpočetnejšiu skupinu tvoria študenti z Mexika, ktorí budú na EU v Bratislave študovať na základe
bilaterálnej spolupráce s Tecnológico de Monterrey. Tec Monterrey patrí medzi najprestížnejšie
univerzity v španielsky hovoriacich krajinách a zaraďuje sa k 100 najlepším univerzitám na svete. Je
zároveň jedinou univerzitou v Mexiku a Latinskej Amerike, ktorá získala 5 hviezd v prestížnom
medzinárodnom rebríčku QS", upresňuje Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zahraniční študenti na úvod nového akademického roka už na pôde univerzity absolvovali svoj Welcome

Day, kde sa okrem informácií o štúdiu dozvedel aj praktické informácie o živote v Bratislave.
"Veľmi nás teší veľký záujem zo strany zahraničných študentov, ktorý sme aj v tomto semestri
zaznamenali. Je to pre nás povzbudzujúce a zároveň zaväzujúce, keďže je našou snahou vytvoriť našim
hosťom príjemné prostredie a zabezpečiť kvalitnú výučbu," 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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22. Udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 25/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 27. septembra 2016 titul doctor honoris causa EU v
Bratislave prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi na The University of Chicago Booth School of
Business v Chicagu, Illinois, USA a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ako ocenenie
medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti financií a finančných trhov.
Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným
spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v
oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave
sa uskutoční 27. septembra 2016 o 15.30 hod. v Aule EU v Bratislave. Prof. Ľuboš Pástor, PhD., pri tejto
príležitosti prednesie prednášku na tému Únia kapitálových trhov: Atraktívna príležitosť pre Európu.

Späť na obsah

23. Vláda odklepla zmeny v daniach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 26/09/2016; Z prvej ruky]
Zuzana Hanzelová, moderátorka: "Nižšie dane. To si môžu povedať podnikatelia, ktorí po rokovaní vlády
a schválení nových zmien budú mať o percento nižšiu korporátnu daň. Aj živnostníci od nového roka
zažijú zmeny. Paušálne náklady si budú môcť odpísať až do výšky 60-tich percent. Naopak, vláda
zavádza dlho avizovanú daň z dividend, aj keď nie v takej výške ako plánovala a vyššie budú aj odvody
pre regulované odvetvia. Kabinet zavádza aj nový odvod pre poisťovne. Pomôžu skutočne nižšie dane
podnikateľom? Nemala by byť daň z dividend vyššia a nebudeme mať drahšie poistky. Čo by naopak
vláda ešte mohla urobiť preto, aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie. Aj to sú otázky, ktoré dnes
budem klásť svojim hosťom. V štúdiu už sedí Tibor Gregor z Klubu 500, vitajte. A spolu s ním bude dnes
diskutovať Ľuboš Pavelka z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, vitajte. Od
mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Hanzelová.
Páni, takže už sme vymenovali niekoľko tých zmien, ktoré teda budú platiť, ak ešte teda prejdú
parlamentom samozrejme. Pán Gregor, poďme najprv k tým pozitívnym krokom, čo vnímate najlepšie z
tohto celého balíka pre podnikateľov."
Tibor Gregor, Klub 500: "Pani redaktorka, nedá sa vybrať jednotlivo, ktoré položky sa dajú hodnotiť
pozitívne, ktoré sa dajú hodnotiť negatívne. Podnikatelia platia dane, platia odvody a každého

podnikateľa zaujíma na konci dňa, koľko odvedie štátu na daniach a odvodoch po zrátaní, alebo po
výsledku hospodárenia. Pravda je taká, po týchto príjmoch, po týchto zmenách v daniach a odvodoch
podnikatelia zaplatia štátu viacej, ako platili doteraz. Takže celkovo je potrebné povedať, že tieto zmeny
neprispejú ku kvalite podnikateľského prostredia a z nášho pohľadu sú na škodu podnikateľského
prostredia na Slovensku."
Zuzana Hanzelová: "Pán Pavelka, vy to vidíte rovnako?"
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tak jednoznačne podnikatelia
zaplatia viac, otázne je ale samozrejme, ktorí podnikatelia zaplatia viac, pretože u živnostníkov, ktorým
sa zvýšia paušály zo 40 na 60 percent, tak tam bude pomerne veľká úspora hlavne u tých s pomerne
nízkymi príjmami. Takisto fyzické osoby, ktoré sú majitelia firiem, sú spoločníci, alebo akcionári
akciových spoločností alebo podielnici v eseročkách a majú celkový zdaniteľný príjem do výšky 5násobku priemernej mzdy, to je 51-tisíc eur ročne, tak tí na tom ušetria, pretože doteraz platili 14 percent
zdravotné odvody z príjmov z dividend a teraz budú platiť namiesto 14 percent zdravotných odvodov 7
percent daň."
Zuzana Hanzelová: "K tomu sa presne môžeme teda aj dostať, poďme teraz k tej dani z dividend. Keď to
teda načal pán Pavelka, pôvodne teda mala ísť na 15 percent, nakoniec po tých koaličných dohodách je
to len 7 percent. Táto daň býva v zahraničí naozaj bežná, pán Gregor, prečo by podnikatelia nemali
podľa vás zdaňovať dividendy?"
Tibor Gregor: "Znovu nadviažem na to, čo som povedal na úvod. Je potrebné si povedať, aké je celkovo
daňové odvodové zaťaženie na Slovensku. Svetová banka spolu s... urobila za tento rok také najnovšie
vyhodnotenie a porovnávala celkovú daňovú sadzbu v krajinách Európskej únie a Európskeho združenia
voľného obchodu. Celková priemerná daňová sadzba v týchto krajinách je na úrovni 40,6 percenta a
Slovensko má celkovú daňovú sadzbu 51,2 percenta. Za nami je už len Rakúsko, Belgicko, Francúzsko
a Taliansko. Čiže bavme sa o tom, že do prostredia, kde Slovensko má o viac ako 10 percent vyššie
daňovo odvodové zaťaženie oproti ostatným krajinám Európskej únie, zavádzame nové typy daní, alebo
zavádzame ďalšie dane a tým pádom zvyšujeme celkovo daňovo-odvodové zaťaženie, aj keď môžeme
polemizovať o tom, že sú to fyzické osoby a toto sú právnické osoby. Sú to prostriedky, ktoré na konci
dňa sa odvedú do štátneho rozpočtu. Klub 500 ako taký nemá v princípe problém s daňou z dividend
ako s daňovým nástrojom, ale máme problém s tým, že ho zavádzame tak, ako som povedal do
systému, kde už v súčasnosti je daňovo-odvodové zaťaženie jedno z najvyšších. Takže ak by sme sa
bavili o tom, a na stole bola komplexná reforma daní a odvodov na Slovensku a bavili by sme sa o tom,
že sa priblížime k priemeru Európskej únie, kľudne nie je problém, ak tento systém po takejto
komplexnej reforme bude zahŕňať aj daň z dividend."
Zuzana Hanzelová: "V kuloároch sa rozpráva, že práve Klub 500 vyjednal, že to nebude nakoniec tých
14 percent, ale 7. Je to tak?"
Tibor Gregor: "Neviem kto vyjednal, nakoniec koľko bude, je potrebné oceniť určite komunikáciu s
predstaviteľmi koalície, nakoľko tá diskusia bola veľmi korektná a veľmi konštruktívna. Musíme si ale
povedať ešte jednu súvislosť. Keď sa bavíme o znížení dane z príjmov právnických osôb, ktorú platia
všetci podnikatelia na Slovensku, štát týmto spôsobom odpustí podnikateľom 140 miliónov eur. Ale 90
percent z týchto 140 miliónov eur odíde zo Slovenska na nezdanených dividendách zahraničných
investorov. A na Slovensku zostane 14 percent, ktoré ušetria domáci podnikatelia. A na druhej strane
tým istým domácim podnikateľom, ktorí platia, alebo ktorí ušetria jedno percento, zavedieme daň z
dividend a zvýšime im daňové zaťaženie o 7 percent. Takže vláda na jednej strane ako keby vytvárala
priestor, aby zahraniční investori, ktorí na Slovensku daň z dividend neplatia, vyviezli viac zo Slovenska
von a domáci podnikatelia, ktorí sú na Slovensku, ktorí zamestnávajú na Slovensku, ktorí tu zostanú,
lebo tu majú rodiny, nikdy proste sa v drvivej väčšine sa nevysťahujú zo Slovenska a nebudú
daňovníkmi v inej krajine, tak tých podnikateľov vláda trestá a trestá ich tým, že im de facto berie viacej."
Zuzana Hanzelová: "Pán Pavelka, priemer dane z dividend v krajinách OECD je 28,5 percenta. My teda
zavádzame 7 percent. Je to dosť, je to málo, je to veľa?"
Ľuboš Pavelka: "Tú firemnú daň máme mierne nadpriemernú. To znamená, že je veľa krajín, ktoré má
dajme tomu 19-percentnú, otázne je, ako sa v tých krajinách dopracujú k tomu základu dane. V Českej
republike napríklad zamestnávatelia nemôžu sociálne odvody zahŕňať do nákladov a musia ich platiť až
zo zdaneného zisku. Tým pádom tí Česi majú 19 percent a my máme 22 a ideme znížiť na 21, tak tých
našich 21 je možno pre podnikateľov výhodnejších ako českých 19. Takže hrušky s jabĺčkami nejak
spočítavať je veľmi ťažké. Ale celkovo daňovo-odvodové zaťaženie firiem vo vzťahu k zdaňovaniu
ziskov, to znamená je to korporátna daň, to znamená daň zo zisku firmy, plus daň z dividend. Doteraz to
bolo 22 percent korporátna a nula percent dividendy, celkovo je 22. Po novom 21 percent korporátna, 7
percent dividendy, 28. Je to teda namiesto 22, 28, je to o 6 percent viac. Ale povedzme si tak 28, ale
zaplatia to všetci. A doteraz čo majú hovoriť tí podnikatelia, tí majitelia, tí malí a strední podnikatelia, o

ktorých toľko nariekame, že im štát málo pomáha, že by sme im mali viac pomáhať. A tí doteraz platili 22
plus 14, 36 percent. A o tých tu nehovorí nikto, že vlastne tým sa to uľahčí. A teda by som povedal tí
zástupcovia tých veľkých podnikateľov skôr nariekajú nad tým, že 7 percent budú musieť zaplatiť zo
zisku, keď doteraz neplatili žiadne dane z dividend, ale neuvedomujú si to, že tí bežní podnikatelia s
príjmami do 51-tisíc eur ročne, teda zo zisk vo výške 51-tisíc eur, doteraz platili 14 percent zdravotné
odvody. Čo znamená, že zrazu sa vyskytli, alebo teda objavili názory rôznych ekonómov o tom, že je to
nespravodlivé, že je nespravodlivé aby tí, čo zarábajú do 51-tisíc eur platili 14 percent a druhí neplatili
nič a teraz štát to zmenil, ale to zmenil odkedy? Od roku 2004 toto platí a máme rok 2016 a hovoríme
teda o zmenách, ktoré nastanú v roku 2017, štát to ide zmeniť tak, aby všetci platili 7 percent. Takže ja si
nemyslím, že to je nespravodlivé zavedenie tej dane z dividend, otázna je jej výška. Sú krajiny, ktoré
majú 5-percentnú daň z dividend, nižšiu nemá nikto, 5 percent. Sú krajiny, ktoré majú veľmi často 10, 15,
19, potom máme krajiny, ktoré majú enormne vysokú daň z dividend, napríklad Rakúsko 25-percentnú
daň a podobne. Ale netreba to takto by som povedal s klapkami na očiach porovnávať, pretože treba
zohľadniť aj iné skutočnosti, aká je firemná daň a čo tvorí základ dane, čo si môžu podnikatelia uplatniť
do nákladov. Ja viem, čo napríklad je v Rakúsku, alebo v Nemecku, tí podnikatelia si môžu oveľa
štedrejšie, teda oveľa viac uplatniť výdavkov do nákladov, ktoré si u nás uplatniť nemôžu. Takže čisto
pozerať pragmaticky len na tie čísla, že koľko je to daňovo-odvodové zaťaženie u nás a či to je niekde o
percento viac, alebo menej, nie je celkom dostatočne objektívne."
Tibor Gregor: "Prepáčte, ak môžem na to zareagovať. Celková daňová sadzba, o ktorej som hovoril, to
znamená priemer Európskej únie 40,6 percenta, na Slovensku 51,2 percenta, je to ukazovateľ, ktorý
zohľadňuje práve aj tieto veci, o ktorých hovoríte vy. To znamená, čo si..."
Zuzana Hanzelová: "Páni, preruším vás..."
Tibor Gregor: "Ak dovolíte, tento vzorec je vypočítavaný na základe konkrétneho príkladu jednej
spoločnosti vo všetkých krajinách Európskej únie, akým spôsobom robí svoje účtovníctvo, čo si dá do
nákladov a koľko jej zostane na konci. Čiže to je absolútne objektívny ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, že
máme vyššie daňovo-odvodové zaťaženie ako v ostatných krajinách Európskej únie."
Zuzana Hanzelová: "Pán Gregor, Vladimír Baláž zo Slovenskej akadémie vied, ekonóm, vypočítal v
jednom z článkov o celých týchto daňových zmenách konkrétne, že ten, čo si vyplatí dividendy z tých 50tisíc eur, dnes zaplatí daň 7 200 a takú istú daň vyplatí aj ten, čo si vyplatil 1 milión eur na dividendách
podľa tých súčasných ako keby pravidiel. Toto naozaj neznie ako spravodlivé."
Tibor Gregor: "Takto, bavíme sa o tom, nie je pravdou, že by sme nekričali na zdanenie, na zodvodnenie
dividend, to znamená 14-percentný odvod, ktorý v súčasnosti platíme. Klub 500 veľmi intenzívne
protestoval proti zavedeniu odvodov z daní, teda z podielu na zisku, ktoré boli zavedené, je to
nesystémový krok a nemá vo svete obdobu. Samotná strana, ktorá to navrhovala a ktorá to prijala aj vo
včerajšej televíznej diskusii uznala, že to bola chyba. Takže nie je to systémový krok a Slovensko k
nemu nemalo pristúpiť..."
Zuzana Hanzelová: "No a po novom Vladimír Baláž vypočítal, že to bude 3 600 verzus 70-tisíc, ak budú
platiť tieto nové pravidlá. Čiže znie to spravodlivo."
Tibor Gregor: "Takto, znelo by to spravodlivo, keby celkové daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku
nebolo 51,2 percenta, ale bolo 40,6 percenta a naša ekonomika by bola porovnateľná čo sa týka
daňovo-odvodového zaťaženia s ostatnými krajinami Európskej únie."
Zuzana Hanzelová: "Chceli ste zareagovať..."
Ľuboš Pavelka: "To daňovo-odvodové zaťaženie je veľmi často perforované a kritizované, že na
Slovensku je vysoké, len musíme si uvedomiť jednu vec. Pri tom percentuálnom vyjadrení daňovoodvodového zaťaženia, musíme vychádzať do úvahy, aké máme náklady na pracovnú silu. Pokiaľ máme
nízke mzdy, tak tie percentá musia byť vyššie ako v tých najvyspelejších krajinách, alebo ako v tých
vyspelých krajinách z jedného dôvodu, že musíme z niečoho financovať verejné zdravotníctvo a sociálny
systém. To znamená, že percento je veľmi krehká veličina na to, aby sme porovnávali. V účtovníctve sa
vyjadruje suma v eurách a bavme sa radšej o celkovej cene práce. A pokiaľ celková cena práce u nás aj
s tými odvodmi zamestnávateľa, ktoré sú veľmi vysoké, 35,2 percenta sú naozaj veľmi vysoké odvody
zamestnávateľa z každého eura, ktoré vyplatí zamestnancovi v hrubej mzde, ale celková cena práce už
aj s týmito odvodmi predstavuje momentálne 10 eur aj myslím nejakých 20 centov na odpracovanú
hodinu. A toto je jedna tretina z toho, čo je v štátoch, tých vyspelých štátoch Európskej únie a z toho
dôvodu ich percentá môžu byť nižšie, oni si môžu dovoliť nižšie percentá, pretože oni pri tých nižších
percentách vyberú do tých verejných financií celkovo oveľa viac ako my pri tých vysokých percentách."
Zuzana Hanzelová: "Dobre, páni, dividendy nie je jediná téma, aj keď rozhodne zaujímavá, poďme teda
na nové pravidlá pre živnostníkov. Tam sa zvyšuje ten strop zo 40 percent paušálnych výdavkov na 60 a

ten limit bude až 20-tisíc eur. Pán Gregor, vítate to, pomôžete to živnostníkom, hlavne teda asi tým
malým predpokladám, ktorí si uplatňujú tie paušálne výdavky."
Tibor Gregor: "Určite pomôže to malým, pomôže to aj tým, ktorí zarábajú viac v prepočtoch, to znamená
aj tí vyššie príjmoví živnostníci. Na druhej strane je si ale potrebné, znovu sa vrátim možno k tej
predchádzajúcej debate. Keď porovnáme daňové a odvodové zaťaženie živnostníkov aj v súčasnosti, aj
podľa navrhovaného systému, tak zamestnanci sú najvyššie odvodov zaťaženou skupinou pracujúcich.
To znamená, že bolo by načase a myslím, že je najvyšší čas na to, aby sme začali baviť nie o pravidlách
pre jednotlivé skupiny zamestnancov, dohodárov, živnostníkov, ale aby sme sa bavili o odvodovom
systéme a o reforme odvodového systému ako celku. Lebo ako k tomu príde zamestnanec, ktorý chodí
do práce a má ďaleko vyššie odvodové zaťaženie, platí ďaleko vyššie odvody ako platí možno
živnostníkom v porovnateľných príjmoch. Samozrejme, vnímam rozdiely v postavení zamestnanca a v
postavení živnostníka, vnímam všetky rozdiely, ktoré súvisia s jeho zodpovednosťou samou za seba a s
povinnosťami, ktoré má, ale je si potrebné pozrieť aj na to, koľko odvodov zaplatí živnostník, po novom
zaplatí ešte menej a koľko odvodov platia zamestnanci."
Ľuboš Pavelka: "Myslím, že v tomto sa jednoznačne zhodujem tuná so spolurečníkom a ešte jedno by
som k tomu len dodal, že štát na Slovensku sa pomerne málo stará o to, že prostredníctvom daní a
odvodov sa dajú riešiť aj sociálne veci, a to zvýhodnenie, ktoré napríklad sa týka viac by som povedal,
viacdetných domácností, kde rodičia, alebo minimálne jeden rodič pracuje a dosahuje pracovný príjem,
je u nás na veľmi nízkej úrovni a v mnohých krajinách podporujú práve aj ochotu rodín, alebo záujem
rodín mať viac detí tým, že pri druhom a ďalšom dieťati zvyšujú daňové úľavy. Veď u nás tie daňové
úľavy sú veľmi nízke. To znamená, že ten zamestnanec zaplatí 13,4 percentá na odvodoch, plus 19
percent daň z príjmu po po odpočítaní zdaniteľného minima, to je 3 800 eur ročne, ale to je málo. A tá
úľava daňová je veľmi nízka a naozaj, štát by sa mal zamyslieť nad tým, že minimálne od druhého a
ďalšieho dieťaťa, u tých pracovných príjmov by mal poskytovať vyššie daňové úľavy zamestnancom a
ďalšia vec aj znovu vzkriesiť do platnosti tzv. zamestnaneckú prémiu."
Zuzana Hanzelová: "Vráťme sa ešte k tým živnostníkom. Živnostenský zväz v reakcii hovoril, že teda
väčšina živnostníkov si paušálne výdavky aj tak neuplatňuje. Pán Gregor, čo by bolo dobré ešte pre
živnostníkov teda urobiť, aby sme si ich viac podporovali okrem tohto?"
Tibor Gregor: "Viete, otázka je taká veľmi diskutabilná téma. Viac podporovať, menej podporovať. Je
potrebné vytvoriť prostredie na Slovensku také, aby sa oplatilo na Slovensku podnikať, aby štát
zjednodušoval systém, to znamená, aby sa legislatíva napríklad nemenila štyrikrát do roka, ako je to v
oblasti dani z príjmov právnických osôb napríklad, kde len od roku 2004 sme mali 50 noviel tohto
zákona. To znamená..."
Zuzana Hanzelová: "Je ťažké sa v tom orientovať, predpokladám."
Tibor Gregor: "Je absolútne ťažké sa v tom orientovať a toto je tiež jedna z vecí, ktorú živnostníci, s
ktorou musia bojovať, proste ktorú je veľmi ťažko pre človeka, ktorý sa stará sám o seba, stará sa o
svoje zákazky, tak aby mal ešte priestor na to, aby sledoval legislatívu a na druhej strane finančne
náročné preňho, až teda neufinancovateľné, aby si platil možno daňových poradcov. Takže určite je
treba vytvoriť prostredie, ktoré bude motivačné a to prostredie vychádza aj zo stabilita daňovoodvodového systému, aby dane a odvody, ktoré platia všetky skupiny, tak zamestnancov, tak
dohodárov, ako aj živnostníkov, aby nepatrili medzi najvyššie v rámci krajín Európskej únie."
Ľuboš Pavelka: "Slovenskí živnostníci samozrejme oceňujú to, že sa zvyšujú tieto paušály zo 40 na 60
percent, ale problémom živnostníkov je aj to, že ich príjem je maximálne nestabilný. Osciluje, pohybuje
sa, raz je veľmi nízky, alebo skoro nulový, napríklad medzi živnostníkov patria aj umelci v slobodnom
povolaní. Ich príjem je maximálne nestabilný. Niektoré vytvorené dielo je z času na čas, ale odvody musí
platiť, väčšinou daň z príjmu mu ani nevyjde, ale tie odvody musí platiť či sa mu to chce, alebo nechce,
každý mesiac. Keď chce, aby v budúcnosti dostával dôchodok, tak si platí minimálne odvody aj trebárs
dobrovoľne ako dôchodkové zabezpečenie do budúcna. A vieme, že tu máme ešte jedného Čierneho
Petra v celom tom daňovo-odvodovom systéme, že neexistuje pri sociálnych odvodoch ročné
zúčtovanie. Toto spôsobuje živnostníkom velikánske problémy. Stačí, aby ten živnostník jednorazovo
dosiahol nejaký vyšší príjem, trebárs ten umelec v slobodnom povolaní, zrazu mu vyskočí veľký základ
pre odvody na nasledujúce obdobie a on v tom nasledujúcom období už tie príjmy nedosiahne. To
znamená, že oni sa normálne boja podnikať."
Zuzana Hanzelová: "Toto vláda dlhodobo plánuje, nevieme, kde to stojí, samozrejme, môžeme sa tomu
povenovať, ale poďme teda ešte k ďalším bodom, lebo času je málo a tém veľa. Čiže ďalším bodom sú
aj odvody pre regulované odvetvia, tie majú byť vyššie. Ide o správny princíp, pán Gregor? Vy vítate
toto? Lebo predsa len, človek, to sa týka vecí, ktoré si človek v podstate musí objednať a kúpiť, ako
telekomunikačné služby, elektrina a podobne. Čiže je toto správne?"

Tibor Gregor: "Všetky tie odvody, ktoré štát, osobitné odvody a osobitné dane, ktoré sa zavádzajú, tak
na konci dňa zaplatí spotrebiteľ a odberateľ. Ak sa bavíme napríklad o odvetví energetiky, tak z nášho
pohľadu nie je potrebné pristupovať k zavádzaniu osobitných daní a osobitných odvodov, nakoľko štát
má regulátora, kde v princípe regulátor musí regulovať tak výšku oprávnených nákladov, to znamená čo
si môže daný regulovaný subjekt do nákladov dať a takisto reguluje výšku primeraného zisku. Takže v
tomto prípade neobstojí argumentácia, že napríklad tento energetický sektor má príliš vysoké zisky,
nakoľko ich nastavuje regulátor. To znamená, ak štát tvrdí, že má príliš veľké zisky, nie je problém zo
strany regulátora nastaviť podmienky také, aby ten primeraný zisk a jeho miera bola nižšia. Celkovo tak,
ako som povedal, ten systém aj zavádzaním týchto osobitných daní, osobitných odvodov sa stáva
neprehľadný a sa stáva príliš komplikovaný. Tak stanovisko pri prezentácii celkovej daňovej sadzby, o
ktorej som hovoril, stanovisko tak Svetovej banky ako aj... bolo, teda jedno z odporúčaní pre Slovenskú
republiku, že ak chce Slovensko dosiahnuť nejaké zlepšenie celkovej svojej daňovej známky, tak to
nazvalo, mali by Slovenská republika pristúpiť k zníženiu daňového a odvodového zaťaženia práce a k
zjednodušeniu daňového systému, vrátane štruktúry daňových sadzieb. To znamená o tom, aby systém
bol jednoduchý, prehľadný, aby bol motivačný aj pre investorov, ktorí na Slovensko prichádzajú aj
slovenských investorov, ktorí sa rozhodujú či investovať na Slovensku alebo v iných krajinách Európskej
únie."
Zuzana Hanzelová: "Pán Pavelka, na druhej strane vláda pôvodne hovorila, že tento odvod má byť len
dočasné opatrenie, nakoniec sa v podstate ešte rozširuje. Je to dobrý nápad?"
Ľuboš Pavelka: "Povedzme si jednu vec. Podnikanie v tomto regulovanom odvetví je vždy ohraničené
tým, že sa nejedná o absolútne voľnú súťaž, ako je bežné v podnikateľskom prostredí ako takom. To je
jeden dôvod, prečo to vláda zavádza. Druhý dôvod je ten, a o tom sa ale vôbec nehovorí, že čoraz v
širšom meradle tieto regulované odvetvia sa dostávajú do rúk, do vlastníckej štruktúry nadnárodných
spoločností, alebo minimálne finančných žralokov, povedzme si takto, ktorí vedia cez rôzne kreatívne
účtovníctvo a cez rôzne by som povedal účtovnú kozmetiku, urobiť ten daňový základ taký, ako
potrebujú a vedia si to vyargumentovať aj vo vzťahu k regulátorovi, ktorý nestačí reagovať na to všetko,
čo im poradia ich nadnárodní renomovaní daňoví poradcovia. To znamená, že tento systém, že
kupujeme si energie a kupujeme si služby, a nemáme až tak príliš na výber, hlavne čo sa týka o dodávky
vody, ešte u elektriny dajme tomu áno, aj u plynu si môžeme už dneska vybrať aj ako individuálne
osoby, u koho tú energiu kúpime, ale keďže tuná to odvetvie je regulované a ten regulátor nemusí
obsiahnuť by som povedal prišroubovať, zabetónovať, zmraziť tie náklady alebo povedať, že tieto
náklady v tejto spoločnosti sú neopodstatnené. Vo všeobecnosti sa tomu hovorí odborne dobývanie
renty. A to dobývanie renty znamená generovanie ziskov v takých segmentoch, kde spotrebiteľ musí
prísť. Jedná sa o vodu, plyn, elektrickú energiu atď."
Zuzana Hanzelová: "Máme posledné tri minútky, ešte sa musíme dostať aj teda k tomu poisťovníctvu..."
Tibor Gregor: "Môžem veľmi krátko? Podľa môjho názoru neobstojí argumentácia, že regulátor na to
nestačí. Regulátor je od toho, aby reguloval. Keď stačí regulátor na to v Nemecku, nie je dôvod na to,
aby nestačil na Slovensku. Skutočnosť je taká, že koncoví odberatelia na Slovensku, priemyselní veľkí
odberatelia na Slovensku majú cenu energie o 40 percent vyššiu ako napríklad koncoví odberatelia v
Nemecku. Oproti Česku je to o 25 percent. Takže tie ceny, ktoré platíme na Slovensku, sú príliš vysoké."
Zuzana Hanzelová: "Poďme ešte teda k tým poisťovniam rýchlo, máme veľmi málo času. Novinkou teda
je aj osobitný 8-percentný odvod pre poisťovne. Minister Kažimír povedal, že celé to obdobie krízy si
poisťovne užívali v závetrí, to bola teda citácia, bez toho, aby si ich niekto všímal. Je takýto odvod na
mieste, pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka: "Tento odvod nie je na mieste, lebo tých 8 percent jednoznačne sa premietne do cien
poistného a hlavne takého poistného, ktoré sa každý rok upravuje. To znamená od zákonného poistenia
motorových vozidiel cez poistenie priemyselných rizík, cestovné poistenie a podobne, jednoznačne sa to
premietne do poistného a opodstatnené to nie je. Skôr by bolo opodstatnené, že z každej poistky štát
vyberie jedno percento bez ohľadu na to, či sa jedná o životné poistenie alebo neživotné poistenie a nie
že neživotného poistenia vzhľadom na tie skutočnosti, ktoré ste povedali, nastolí 8-percentnú sadzbu."
Zuzana Hanzelová: "Posledná otázka, ktorú som chcela by odznela, máme naozaj dve minútky, minister
Kažimír hovorí, že zo všetkých, celého tohto balíka, do konca volebného obdobia získajú do štátnej kasy
miliardu eur. Je nepochybne dôležité diskutovať aj o tom, kam teda túto miliardu dať, čomu pomôcť
vlastne. Čiže pán Gregor, keď už teda tie odvody sú a tie dane sú, kde by ste chceli vidieť, aby sa tá
miliarda použila."
Tibor Gregor: "Ja by som skôr chcel vidieť diskusiu o tom, kam smerujú výdavky štátneho rozpočtu..."
Zuzana Hanzelová: "Už máme teraz tú miliardu, tak skúste mi odpovedať na otázku..."

Tibor Gregor: "My ju nemusíme mať, my nemusíme mať tú miliardu, my nemusíme pristupovať k
zvýšeniu dane a odvodov a nemusíme vyberať viacej, lebo napríklad..."
Zuzana Hanzelová: "Ale to už sa deje, takže skúste odpovedať na moju otázku."
Tibor Gregor: "Ak dovolíte, za minulý rok štát vybral na daniach viac o 1,3 miliardy eur viac ako plánoval.
Takže sa pýtame, 1,3 miliardy, ktorú má štát viacej, s ktorou neplánoval, plánuje vybrať viacej? Pýtame
sa prečo? A my chceme vidieť na druhej strane, že aj štát pristupuje zodpovedne ku svojim výdavkom a
štát bude prehodnocovať každé jedno euro, ktoré vydá na zdravotníctvo, na školstvo a na verejné služby
tak, aby ten, kto platí dane a odvody, aby videl za čo platí. Aby videl, za akú kvalitu služieb platí."
Zuzana Hanzelová: "Čiže aby sa neplytvalo jedným slovom."
Tibor Gregor: "Aby sa neplytvalo, aby sa zlepšovali služby štátu."
Zuzana Hanzelová: "Pán Pavelka, tá istá otázka, lebo pán Gregor sa trochu vyhol tej otázke. Čiže kam
by tá miliarda ideálne mala ísť?"
Ľuboš Pavelka: "Tak tá miliarda by mala ísť jednak aj na sociálny štát, lebo keď to dáte ľuďom, ktorí sú
nízkopríjmoví, alebo stredne príjmoví, tak ich tie peniaze minú do spotreby a tá spotreba znamená vyšší
dopyt, vytváranie nových pracovných miest a podobne, o tom myslím, že vieme všetci, len treba si
uvedomiť jednu vec, či sa nám to páči, alebo nepáči, my ročne dávame na platbu úrokov 1,4 miliardy
eur. To znamená peniaze, ktoré odchádzajú von za nič. To znamená, štát ich musí vybrať, alebo sa
musí zadlžiť na to, aby zaplatil veriteľom, ktorí si kúpili naše štátne dlhopisy, aby im zaplatil úroky z toho
nášho slovenského 42-miliardového..."
Zuzana Hanzelová: "Čas na našu reláciu sa naplnil, páni, ďakujem za diskusiu a dovidenia."
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24. Kto bol Šimon Peres?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 28/09/2016; Téma dňa; zo zahraničia; Vlado Lichvár]
Vlado Lichvár, moderátor: "No a v štúdiu stále so mnou sedí František Škrvnda. Naša spolupracovníčka
Jana Machatová vravela, že Peresovou smrťou sa skončila taká tá éra zakladateľov Izraela. Možno
teraz by sme si mohli viac povedať do hĺbky akú úlohu on vlastne pri zakladaní židovského štátu hral?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik (hosť v štúdiu): "No ja ako teoretik by som nehodnotil tak, že
on patril priamo ku generácii zakladateľov Izraela. Bol v tej skupine ľudí, ktorí v tom čase pôsobili. V
čase vzniku Izraela mal dvadsaťpäť rokov. On sa dostal do Izraela v tridsiatych rokov so svojím otcom
alebo teda so svojimi rodičmi, ako bolo povedané, ktorí žili vtedy v Poľsku, čo je dnes už súčasťou
Bieloruska to územie a už v mladosti v Poľsku, aj keď bol ešte v detskom veku, údajne inklinoval k takým
ľavicovým názorom. Potom po príchode do Izraela sa zapojil do takého ľavicového sionistického
mládežníckeho hnutia, samozrejme k tým povinnostiam prisťahovalcov vtedy patrilo angažovať sa aj v
takej kontroverznej, nebudem to hodnotiť ďalej, polovojenskej organizácii Hagana, na ktorú sú rôzne
názory na to, čo urobila, no a potom bezprostredne v tom čase, keď vznikal Izrael, niektoré zdroje
uvádzajú, že bol veliteľom námorných síl Izraela. Aká bola aj ich veľkosť vtedy, tak nedá sa to presne
určiť, ale mal takúto pozíciu, dalo by sa povedať niekde na strednej úrovni. Ďalšie zdroje ho
charakterizujú len, ako aj pani Machatová hovorila, že bol spolupracovníkom Davida Ben Guriona, ktorý
bol prvým izraelským ministerským predsedom a predstavuje nejaký taký symbol vzniku tohto štátu.
Takže on sa podieľal na tom vzniku Izraela, ale nepatril k tým najvýznamnejším ľuďom, ktorí sa do tohto
hnutia zapojili. Potom zrejme aj na tú funkciu, ak to hovorím ja, neviem čím by sa to dalo bezprostredne
doložiť, tá funkcia veliteľa námorných síl izraelských. Začal pracovať na ministerstve obrany od roku
1952. V roku 1953 sa stal najmladším generálnym riaditeľom na tomto ministerstve, ale nebol členom
vlády, pozor. Tá jeho politická kariéra podľa určitých takých kritérií, opäť by som povedal viac
teoretických, akademických, začínali v roku 1959, keď sa stane poslancom a je potom poslancom
takmer do konca svojho života, tuším jedno obdobie nebol zvolený a potom už prestal byť poslancom,
keď bol prezidentom. Takže niekedy od toho konca päťdesiatych rokov začína jeho politická kariéra v
takom užšom slova zmysle už vyslovene ako profesionála a zároveň sa stal námestníkom ministra
obrany v tom čase. Potom opäť tie zdroje sú veľmi rôznorodé, uvádza sa, že jeden čas bol na čele
ministerstva pre presídlencov alebo s nejakým takým názvom, či to bola funkcia len dočasná, no a
potom začal vykonávať tie ministerské funkcie obrany, zahraničných vecí, jedno obdobie bol aj ministrom
financií a uvádza sa niekedy, že bol aj ministrom dopravy. Doplnil by som aj to, že prvýkrát sa stal
premiérom v roku 1977, ale to len dočasným kvôli vládnej kríze, ktorá vznikla asi dva mesiace, do
vypísania volieb a ďalších vecí bol na čele vlády. Takže bol to druhé obdobie v deväťdesiatych rokoch
bol relatívne krátky čas ministrom, teda ministerským predsedom, takže v tomto smere on skutočne

potom niekedy od konca tých päťdesiatich rokov patrí k tej generácii politikov, ktorí sa podieľali na
vytváraní súčasného Izraela. Keby som to chcel porovnať, aby sme si robili obrázok, no kto pozná na
Slovensku politika, ktorý bol v politike už koncom päťdesiatych rokov a na takejto vysokej funkcii? Takže
je to skutočne výnimočný človek, ktorý mal do určitej miery aj šťastie, že sa mu podarilo udržať v tej
politike, ale má aj množstvo odporcov, protivníkov, bolo spomínané, že pravica naňho veľmi často
útočila kvôli tomu, že je mäkký, voči Palestínčanom, dokonca že je propalestínskym politikom, no a
potom to je aj taký jeden z vrcholov jeho kariéry, kvôli ktorému sa spomína aj v zahraničnej politike alebo
dalo by sa povedať, že určitým spôsobom to má globálne doklady, že, patril k hlavným strojcom tej
izraelsko-palestínskej dohody, za ktorú dostal aj Nobelovu cenu. Takže ak by bolo možné vidieť tú
pozíciu, postupne sa dostal do vyšších funkcií a stále si udržiavali nejakú takú svojmu líniu, i keď bol za
ňu kritizovaný, vytýkalo sa mu že, no v politike, keď ste dlhší čas, ja si myslím, vy mi politici prepáčte, že
bez intríg to veľmi nejde, takže využíval to, čo bolo k dispozícii, no a nakoniec to skončí tým, že skutočne
sa dostane na čelo štátu ako jeho prezident a tam podľa viacerých zdrojov vznikol aj taký lepší vzťah
občanov Izraela k nemu, lebo tá dohoda z roku 1993, za ktorú sa dala potom tá Nobelova cenou, no
nebola naplno naplnená, ani dodnes neexistuje palestínska samospráva, čo mala na základe tejto
dohody vzniknúť, nebudú s ním spokojní ani Palestínčania, ale vzhľadom na to, že vzniklo množstvo
problémov, terorizmus, tak nie všetci to v Izraeli hodnotia tak, najmä židovskí občania, ako to hodnotíme
my z hľadiska zahraničnej politiky, že to bola skutočne jedna z prelomových zmlúv, ktorá sa vytvorila v
novovznikajúcich podmienkach po rozpade bipolarity."
Vlado Lichvár: "Tu treba povedať že aj keď svet, svetoví štátnici naozaj kondolovali rodine Šimona
Peresa, Palestínčanov jeho smrť potešila. Pozrime si teraz krátky zostrih niektorých reakcií."
Halim Džabir, Palestínčan z Predjordánska: "Spáchal mnoho zločinov, je známe, že zabil mnoho
Palestínčanov, aj keď ho považovali za umierneného lídra. Šimon Peres pritom vyzýval na mier a chcel,
aby Arabi a Izraelčania žili spolu na jednom území."
Zahra Al-Nadždžár, obyvateľka Pásma Gazy: "Ako Palestínčanka som rada, že zomrel. Šimon Peres a
všetci izraelskí lídri uvalili blokádu na Gazu a celý palestínsky národ."
Vlado Lichvár: "Tak ako sme počuli, naozaj niektoré tieto vyjadrenia sú veľmi ostré na adresu Šimona
Peresa. Takisto aj palestínske militantné hnutie Hamas vyjadrilo radosť nad úmrtím Šimona Peresa.
Prečo, keď teda vravíme, že bol umierneným a dokonca tá izraelská, izraelskí jeho oponenti tvrdili, že je
propalestínsky?"
František Škvrnda: "No problém je skutočne v tej nesmiernej zložitosti izraelskej politiky alebo vzťahu
Izraela a Židov a Palestínčanov na izraelskom území. Tu treba vidieť to, že skutočne mnohí
Palestínčania vidia to, že neboli splnené tie požiadavky alebo teda tie veci, ktoré sa mali v tej dohode
naplniť, na druhé je to množstvo takých vecí, ktoré sa dotýka toho, že izraelské orgány vystupujú dosť
tvrdo voči Palestínčanom, čo by možno nie vo všetkých liberálnych demokratických štátoch prešlo takéto
vystupovanie niektorých silových zložiek. Na druhej strane však Izraelci to zdôvodňujú tým, že je
ohrozená bezpečnosť Izraela a treba postupovať tvrdo. No, vzhľadom na to, že on bol ministrom obrany,
premiérom, v tých času došlo aj k niektorým takým akciám, pri ktorých zahynulo väčšie množstvo
palestínskych civilistov, tak z toho dôvodu je možná takáto reakcia časti Palestínčanov, všeobecne, ale
aj medzi nimi patril k tým izraelským politikom, ktorí boli prijímaní trochu lepšie ako iní radikálnejší politici
a ďalšia taká vec, pri ktorej by sme sa snáď ešte mohli pristaviť, je skutočne to, že tie problémy na
palestínskom území sa neriešia dostatočne. A to hnutie Hamas sa považuje sa radikálne, extrémistické,
v niektorých štátov je na zozname teroristických organizácií, tak bezpochyby nedá sa s tým súhlasiť,
nemôže sa to podporovať, ale je pochopiteľné, že majú takéto vyjadrenia, lebo tým naháňajú politické
body na svoju podporu. Vidíme aj v iných štátov, že keď ide o politickú podporu, sú dôverné rôzne
nepekné vyjadrenia. Ďalším takým problémom je to, že to palestínske hnutie alebo teda tá palestínska
samospráva je rozdelená na také dve časti, na území Gazy má prevahu toto hnutie Hamas a tam je
skutočne nesmierne zložitá a ťažká, až katastrofálna sociálno-ekomická situácia a druhá časť, ktorá má
podporu toho hnutia ktorej vytváral niekedy Arafat, Al-Fattah, tak to je v spojení aj s prezidentom
Abbásom na tom západnom brehu Jordánu, čiže druhá palestínskej samosprávy, sú problémy, ale nie
sú až takéto veľké. Takže cez túto prizmu by som to videl, pričom nemôžme s tým súhlasiť, na druhej
strane to má určitý základ, ktorý vychádza z toho, čo som spomínal, že ten problém Palestínčanov je
vyriešený tak, ako to bolo dohodnuté v tých dohodách, či Oslo 1, Oslo 2, potom boli ďalšie mierové
rokovania. Každý nový americký prezident chce riešiť problém na Blízkom východe izraelskopalestínskych vzťahov, zatiaľ sa nepodarilo nejakým výrazným spôsobom postúpiť dopredu."
Vlado Lichvár: "Ako by ste tieto izraelsko-palestínske vzťahy hodnotili v súčasnosti?"
František Škvrnda: "No v súčasnosti sú tam také dva kľúčové problém z pohľadu oboch strán. Izrael
zvýrazňuje svoju bezpečnosť. Skutočne je tam mostov činov, aj v posledných týždňoch sme svedkami
toho, že rôznym spôsobom sa napádajú či vojaci alebo aj izraelskí civilisti s tým niektorými
Palestínčanmi. To je jedna stránka, druhá stránka je v tom, že jednému k z hlavných problémov patrí to,

že je podporovaná výstavba židovských osád na území západného brehu Jordánu, no a väčšinou
prichádzajú Palestínčania o tie lepšie územia, o tie využiteľnejšie, čo bezpochyby neprispieva k riešeniu
problému. Takým širším problémom, až globálnym je to, že nedá sa to vyriešiť jednoducho dneska, už
asi ani vôbec, ale najväčšia skupina utečencov je z Palestíny, vyše päť miliónov Palestínčanov žije mimo
územia Palestíny v rôznych štátoch, sú s nimi problémy. Dneska niektoré odhady sú také, že keď
pokračovať vojna v Sýrii, bude väčší počet sýrskych utečencov, ale na tento problém palestínskych
utečencov je vytvorená aj agentúra OSN, ktorá sa tieto veci stará, ale nie je možné si predstaviť, že by
sa vyše päť miliónov ľudí vrátilo späť na územie takého malého štátu ako je Izrael, takže táto vec
nebude vyriešená k spokojnosti Palestínčanov, ani by som povedal k takej spokojnosti najväčších
humanistov a bude vždycky nejakým zdrojom ďalších problémov."
Vlado Lichvár: "Hovorí František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu v štúdiu."
František Škvrnda: "Tiež ďakujem za pozvanie, dovidenia."
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25. Doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľuboš Pástor, PhD.
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi,
PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi,
PhD., profesorovi financií na The University of Chicago Booth School of Business v Chicagu a členovi
Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si prevzal v utorok 27. septembra 2016 v Aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. počas
slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave.
Pri tejto príležitosti predniesol profesor Ľuboš Pástor prednášku na tému Únia kapitálových trhov:
Atraktívna príležitosť pre Európu. V prednáške uviedol, že "Projekt Únie kapitálových trhov má potenciál
priniesť množstvo výhod európskym firmám a domácnostiam. Výhody pre Slovensko môžu byť obzvlášť
veľké vzhľadom na slabý rozvoj našich kapitálových trhov. Verím, že Slovensko využije svoje
predsedníctvo v Rade EÚ na dosiahnutie významného pokroku v tomto projekte".
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave uznanie
pánovi profesorovi Ľubošovi Pástorovi ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti
akademického života a tiež za jeho doterajší prínos v oblasti financií a finančných trhov", povedal rektor
Ferdinand Daňo.
Profesor Ľuboš Pástor sa zaradil k ďalším významných nositeľom čestného titulu doctor honoris causa
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Profesor Ľuboš Pástor vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej
univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania). Od júla 1999 prednáša finančnú
ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol
vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P.
McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho
centra pre finančný výskum (Fama-Miller Center for Research in Finance at Chicago Booth).
Za svoju doterajšiu prácu získal profesor Ľuboš Pástor viacero odborných ocenení ako napr. dve ceny
Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články
roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors,
Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center,
Whitebox Advisors a ďalšie. Za jeden z jeho najdôležitejších prínosov pre prax je vytvorenie nových
akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard.
K máju 2016 bolo podľa týchto indexov riadených 13 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 650
miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave
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26. Otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v BA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27. septembra 2016 slávnostne otvorila
akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu
etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť
práve s EU v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím spoznávania nového, nadobúdania
skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími
zamestnancami.
Univerzita má podľa rektora Ferdinanda Daňa pred sebou akademický rok, ktorý bude poznačený
riešením náročných úloh, ktoré pred univerzitu postavila predovšetkým komplexná akreditácia a jej
výsledky. Univerzita musí rešpektovať zvyšujúce sa nároky vo všetkých oblastiach jej činnosti a tomu
prispôsobovať systémové kroky nielen vo vzdelávacom, ale aj vedeckovýskumnom procese. Tomu sa v
spolupráci s fakultami prispôsobila aj misia, vízia a strategické ciele univerzity. "Je naším spoločným
prianím a očakávaním, aby EU v Bratislave bola vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická
univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami
obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a
vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych
projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí", vyslovil rektor univerzity.
Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj naďalej zohrávať stále
významnejšiu úlohu kvalita pedagogického procesu. V tomto akademickom roku sa začínajú realizovať
niektoré nové študijné programy, ktoré boli akreditované v poslednej komplexnej akreditácii. V tomto
procese úspešne pokračuje spolupráca fakúlt EU v Bratislave s inými fakultami slovenských vysokých
škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráce medzi fakultami
navzájom (napr. pri príprave nového študijného programu účtovníctvo a finančný manažment).
Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity, ktorým bude univerzita aj v tomto
akademickom roku venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Preto je
kvalita publikačných výstupov ako výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov jednou z
významných priorít v tejto oblasti aj v tomto akademickom roku.
Jedným zo strategických cieľov univerzity v tomto akademickom roku je posilňovanie jej postavenia v
medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie
efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.
Pre skvalitnenie študijných a životných podmienok študentov bolo v uplynulom roku realizovaných, resp.
sa v súčasnosti realizuje, niekoľko investičných akcií. Od začiatku tohto kalendárneho roka bolo
študentom poskytnutých do užívania 103 nových miest v rekonštruovanom bloku C v študentskom
domove Horský park. Zároveň bola ukončená rekonštrukcia plynovej kotolne v tomto študentskom
domove. V súčasnosti prebieha výmena okien v študentskom domove Dolnozemská a príprava
verejného obstarávania pre rekonštrukciu blokov B a G v študentskom domove Horský park. V októbri
tohto roka budú v rámci spoločného projektu univerzity a vydavateľstva študijnej literatúry zahájené
práce na vybudovaní predajne študijnej literatúry. Táto predajňa bude špecializovanou predajňou
ekonomickej a právnickej literatúry.
"Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých
študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými
apelmi. Proaktívny, systematický a cielený prístup vedenia, učiteľov, ostatných zamestnancov a
študentov k plneniu úloh, cieľov a zámerov je základným predpokladom pre úspech, kvalitu,
konkurencieschopnosť, pozitívny imidž Ekonomickej univerzity v Bratislave a posilnenie jej
stredoeurópskej dimenzie. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň všetkým študentom, učiteľom a zamestnancom prajem
veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu", povedal na
záver Ferdinand Daňo.
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave
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27. Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/09/2016; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]

Ekonomická univerzita v Bratislave 27. septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok
2016/2017.
Bratislava 30. októbra (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27.
septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo
privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí
sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s EU v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím
spoznávania nového, nadobúdania skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi,
ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími zamestnancami.
Univerzita má podľa rektora Ferdinanda Daňa pred sebou akademický rok, ktorý bude poznačený
riešením náročných úloh, ktoré pred univerzitu postavila predovšetkým komplexná akreditácia a jej
výsledky. Univerzita musí rešpektovať zvyšujúce sa nároky vo všetkých oblastiach jej činnosti a tomu
prispôsobovať systémové kroky nielen vo vzdelávacom, ale aj vedeckovýskumnom procese. Tomu sa v
spolupráci s fakultami prispôsobila aj misia, vízia a strategické ciele univerzity. "Je naším spoločným
prianím a očakávaním, aby EU v Bratislave bola vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická
univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami
obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a
vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych
projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí", vyslovil rektor univerzity.
Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj naďalej zohrávať stále
významnejšiu úlohu kvalita pedagogického procesu. V tomto akademickom roku sa začínajú realizovať
niektoré nové študijné programy, ktoré boli akreditované v poslednej komplexnej akreditácii. V tomto
procese úspešne pokračuje spolupráca fakúlt EU v Bratislave s inými fakultami slovenských vysokých
škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráce medzi fakultami
navzájom (napr. pri príprave nového študijného programu účtovníctvo a finančný manažment).
Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity, ktorým bude univerzita aj v tomto
akademickom roku venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Preto je
kvalita publikačných výstupov ako výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov jednou z
významných priorít v tejto oblasti aj v tomto akademickom roku.
Jedným zo strategických cieľov univerzity v tomto akademickom roku je posilňovanie jej postavenia v
medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie
efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.
Pre skvalitnenie študijných a životných podmienok študentov bolo v uplynulom roku realizovaných, resp.
sa v súčasnosti realizuje, niekoľko investičných akcií. Od začiatku tohto kalendárneho roka bolo
študentom poskytnutých do užívania 103 nových miest v rekonštruovanom bloku C v študentskom
domove Horský park. Zároveň bola ukončená rekonštrukcia plynovej kotolne v tomto študentskom
domove. V súčasnosti prebieha výmena okien v študentskom domove Dolnozemská a príprava
verejného obstarávania pre rekonštrukciu blokov B a G v študentskom domove Horský park. V októbri
tohto roka budú v rámci spoločného projektu univerzity a vydavateľstva študijnej literatúry zahájené
práce na vybudovaní predajne študijnej literatúry. Táto predajňa bude špecializovanou predajňou
ekonomickej a právnickej literatúry.
"Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých
študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými
apelmi. Proaktívny, systematický a cielený prístup vedenia, učiteľov, ostatných zamestnancov a
študentov k plneniu úloh, cieľov a zámerov je základným predpokladom pre úspech, kvalitu,
konkurencieschopnosť, pozitívny imidž Ekonomickej univerzity v Bratislave a posilnenie jej
stredoeurópskej dimenzie. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň všetkým študentom, učiteľom a zamestnancom prajem
veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu", povedal na
záver Ferdinand Daňo.
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28. Doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD.
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/09/2016; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
EU v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi
financií na University of Chicago Booth School of Business v Chicagu a členovi Bankovej rady NBS.
Bratislava 30. septembra (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul

doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi financií na The University of Chicago
Booth School of Business v Chicagu a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si
prevzal v utorok 27. septembra 2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora
univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v
Bratislave.
Pri tejto príležitosti predniesol profesor Ľuboš Pástor prednášku na tému Únia kapitálových trhov:
Atraktívna príležitosť pre Európu. V prednáške uviedol, že "Projekt Únie kapitálových trhov má potenciál
priniesť množstvo výhod európskym firmám a domácnostiam. Výhody pre Slovensko môžu byť obzvlášť
veľké vzhľadom na slabý rozvoj našich kapitálových trhov. Verím, že Slovensko využije svoje
predsedníctvo v Rade EÚ na dosiahnutie významného pokroku v tomto projekte".
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave uznanie
pánovi profesorovi Ľubošovi Pástorovi ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti
akademického života a tiež za jeho doterajší prínos v oblasti financií a finančných trhov", povedal rektor
Ferdinand Daňo.
Profesor Ľuboš Pástor sa zaradil k ďalším významných nositeľom čestného titulu doctor honoris causa
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Profesor Ľuboš Pástor vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej
univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania). Od júla 1999 prednáša finančnú
ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol
vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P.
McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho
centra pre finančný výskum (Fama-Miller Center for Research in Finance at Chicago Booth).
Za svoju doterajšiu prácu získal profesor Ľuboš Pástor viacero odborných ocenení ako napr. dve ceny
Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články
roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors,
Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center,
Whitebox Advisors a ďalšie. Za jeden z jeho najdôležitejších prínosov pre prax je vytvorenie nových
akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard.
K máju 2016 bolo podľa týchto indexov riadených 13 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 650
miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.
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29. Študentky na bratislavskom internáte doštípali ploštice
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 30/09/2016; Správy; Aktuality.sk]
00:00
Štípance od ploštíc na internáte
Zdroj - Aktuality.sk
Študentky z bratislavského internátu sa po návšteve pohotovosti liečia liekmi a mastičkami.
Dve študentky skončili hneď po prvej noci na bratislavskom internáte doštípané od ploštíc. Hmyz, ktorý
sa môže objaviť aj v štvorhviezdičkovom hoteli, im poriadne znepríjemnil život. Niekoľko dní prebdeli,
napokon navštívili pohotovosť.
Dievčina strávila prvú noc na balkóne, v izbe s plošticami to nevydržala. Doštípaná a nevyspatá sa ráno
od vrátnika dozvedela, že si musí počkať do pondelka na ubytovateľku.
"Pondelok sme hneď ráno išli za ubytovateľkou, ktorá nám neverila. Tvrdila, že štípance od ploštíc
vyzerajú inak a že sa ona sa s tým za štyri roky ešte nestretla," konštatuje druhá zo študentiek.
10 firiem, ktoré majú pod kontrolou skoro všetky naše nákupy potravín
Poštípané aj po dezinsekcii
Veci sa podľa študentky začali hýbať, až keď sa obrátili na riaditeľku.
"Študentky neboli nútené obrátiť sa na pani riaditeľku, pretože tá bola o danej situácii informovaná,"

konštatuje Miroslav Horňák z Ekonomickej univerzity, pod ktorú študentský domov spadá. Informovala
ju ubytovateľka.
Dievčatá dočasne presťahovali do inej izby, po dezinsekcii sa tento pondelok vrátili naspäť. A opäť
skončili poštípané.
"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," hovorí jedna zo študentiek.
Lekárka na pohotovosti skonštatovala, že ide skutočne o štípance od ploštíc, predpísala lieky a
odporučila dezinsekciu priestorov. Matka jedného z dievčat sa ešte v ten istý deň obrátila aj na Úrad
verejného zdravotníctva.
Študentky tvrdia, že ubytovateľka im stále neverila. Riaditeľka ale napokon rozhodla o definitívnom
presťahovaní - v stredu dostali postele v inej budove.
"Pani riaditeľka bola veľmi ochotná, na rozdiel od ubytovateľky, ktorá nám doteraz neverí," hovorí
študentka. Pokračovanie článku pod reklamou
Ploštice sa prepašujú všade
Na internáte bývali študentky aj minulý rok a žiadne problémy nemali.
"Výskyt ploštíc je značne rozšírený hlavne v internátoch, robotníckych ubytovniach, moteloch a hoteloch.
Aj v tomto zariadení sme už v minulosti zaznamenali prípady výskytu," uviedol Horňák.
Univerzita podľa jeho slov pravidelne zabezpečuje dezinsekciu v každom zo svojich ubytovacích
zariadení. Robia ju štyrikrát do roka.
"Napriek tomu sa však úplne zabrániť výskytu ploštíc nedá, pretože je prenosná prostredníctvom
rôznych predmetov z rôznych miest," konštatuje Horňák.
S týmto parazitom však majú skúsenosti viaceré internáty. Ploštice sú veľké 5 až 9 milimetrov a ukryť sa
dokážu takmer všade. Ľudí napádajú v noci. Príčinou ich výskytu nie je zanedbaná hygiena či špina, ako
sa mnoho ľudí domnieva.
Čítajte aj:
Holandsko žiada Fínov o utajenie detailov o testoch systému, ktorý zostrelil boeing
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5. Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 30/09/2016; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]

1. Bratislavské módne dni
[Téma: Rektor EU; Markíza, 18:30; 24/09/2016; Smotánka; z domova; Ján Tribula]
Erika Judínyová, moderátorka: "Patrícia Vitteková svojho nového priateľa predstavila už aj mame.
Spokojnej Pati a jej láske na akcii v centre mesta dokonca robili spoločnosť aj jej deti. Pozrite, ako si
rodinka letný podvečer užívala."
Redaktor: "Paťa s kvetmi v ruke prichádza na letné Bratislavské módne dni a jej Paťo zahlási."
Robo Vittek: "Poďte k nám."
Redaktor: "Paťo, zaujímavé tričko. A inak veta bola adresovaná Patinej mamine."
Mama Patrície Vittekovej: "My budeme tam. Aj Erik Majský tam bude s dcérou, tak budeme tam sedieť.
Dobre?"
Redaktor: "Erik je syn Jozefa Majského a tu je ešte s exmanželkou a exposlankyňou Dianou Dubovskou.
Má rovnako, ako Vitteková, dve dcéry. S manželkou exfinalistkou Miss Slovensko 2000 Denisou
Borbélyovou. A tu Patina mama."
Mama Patrície Vittekovej: "Akú máš peknú kytičku."
Patrícia Vitteková: "To je pre malú. Sofinku."
Redaktor: "Viac za okamih. A tu už prichádza bývalý rektor Ekonomickej univerzity, profesor Stern s
manželkou. Inak, ich syn Tomáš kedysi chodil so staršou dcérou Heribanovcov, s Tamarkou. A už už
Jožko Golonka s manželkou Boženkou a speváčkou Marcelou Laiferovou. Joži, ty máš ale topánky."
Jozef Golonka: "Presne. A to ešte nevíš, jaké mám zuby."
Redaktor: "No ukáž."
Jozef Golonka: "Pauzu, každú druhú pauzu."
Redaktor: "Športovo nadaná je aj Marcela, ktorá deň predtým robila výkop futbalistom
Československého leva. Nie v lodičkách, ale v teniskách."
Neuvedená: "Ale ja si myslím, že tebe by nerobilo problém ani v lodičkách."
Redaktor: "Šéf Československého leva Jozef Oklamčák by výkopy v týchto topánkach mohol pokojne
robiť tiež. Inak jeho kamarátom z mladosti je elitný bratislavský advokát Laco Kuruc. Doktor Kuruc je
otcom talentovanej speváčky Misty, ktorá práve teraz vydáva nový singel. Soňa, zmena účesu. O necelý
rok, deväťdesiatročná Marína Kráľovičová je poriadny úkaz. Prišla s dcérou a práve sa tešila, lebo o deň
odchádzala na svoju štyridsiatu ôsmu dovolenku do Piešťan. Štýl obliekania pani Kráľovičovej je
nesmierne vkusný a trendy. Kto vám radí?"
Marína Kráľovičová: "Ja sa sama obliekam. Ja som z divadla zvyknutá, vieš?"

Redaktor: "V prvom rade sedela organizátorka pani Reháková spolu s primátorom Ivom Nesrovnalom. Aj
ten je vždy elegantne oblečený. Čo vy a móda?"
Ivo Nesrovnal, primátor mesta Bratislava: "Obliekam sa sám a keď odchádzam z domu, tak ma občas
kontroluje Mirka."
Ján Tribula, redaktor: "Toto je partnerka a mamina už dvoch detí pána primátora Mirka. Pán Nesrovnal
už raz ženatý bol. Bol manželom jedinej dcéry hereckého páru Evy Krížikovej a Františka Zvaríka,
Barbory. Manželstvo však ostalo bezdetné. Alena Pallová si tiež žiadnu dobrú spoločenskú akciu
nenechá ujsť. Vyše roka po tragickej nehode, za ktorú bola odsúdená, si našla aj priateľa, ktorým je syn
exministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, starosta obce Dvory nad Žitavou Braňo. Keďže sa
spolu pred médiami ukazovať nechcú, prišla sama. Tu je dôkaz."
Alena Pallová: "Ja som sama tu."
Redaktor: "A sama, ale po móle prešla staršia dcéra Vittekovcov Sofia. Tá už dokonca vytvorila vlastnú
kolekciu tenisiek, za čo dostala od maminy takúto kytičku. A tu už je mladšia Cynthia. Dievčence sa po
prehliadke posadili jedna na maminu a druhá, pozrite. Rodinné vzťahy sú už utužené, sadla si na
Patinho partnera. Hral DJ Dave z najväčšej diskotéky v strednej Európe, ktorá je v Banskej Bystrici a na
móle sa predstavili aj obidve vnučky pani Rehákovej. Staršia Vikinka a mladšia Karolínka. Ich mamina,
nevesta pani Rehákovej, má za sebou úspešnú liečbu onkologického ochorenia. A na dievčence, ktoré
si k nim hneď po prehliadke sadli, je veľmi hrdá. A viete, kto je na predvádzacom móle s týmto psom?
Partnerka hokejistu Mariána Gáboríka, krásna Ivana Surovcová. Aj takto žila v lete Bratislava."

Späť na obsah

2. Doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľuboš Pástor, PhD.
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 28/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi,
PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi,
PhD., profesorovi financií na The University of Chicago Booth School of Business v Chicagu a členovi
Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si prevzal v utorok 27. septembra 2016 v Aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. počas
slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave.
Pri tejto príležitosti predniesol profesor Ľuboš Pástor prednášku na tému Únia kapitálových trhov:
Atraktívna príležitosť pre Európu. V prednáške uviedol, že "Projekt Únie kapitálových trhov má potenciál
priniesť množstvo výhod európskym firmám a domácnostiam. Výhody pre Slovensko môžu byť obzvlášť
veľké vzhľadom na slabý rozvoj našich kapitálových trhov. Verím, že Slovensko využije svoje
predsedníctvo v Rade EÚ na dosiahnutie významného pokroku v tomto projekte".
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave uznanie
pánovi profesorovi Ľubošovi Pástorovi ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti
akademického života a tiež za jeho doterajší prínos v oblasti financií a finančných trhov", povedal rektor
Ferdinand Daňo.
Profesor Ľuboš Pástor sa zaradil k ďalším významných nositeľom čestného titulu doctor honoris causa
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Profesor Ľuboš Pástor vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej
univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania). Od júla 1999 prednáša finančnú
ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol
vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P.
McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho
centra pre finančný výskum (Fama-Miller Center for Research in Finance at Chicago Booth).
Za svoju doterajšiu prácu získal profesor Ľuboš Pástor viacero odborných ocenení ako napr. dve ceny
Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články
roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors,
Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center,
Whitebox Advisors a ďalšie. Za jeden z jeho najdôležitejších prínosov pre prax je vytvorenie nových
akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard.

K máju 2016 bolo podľa týchto indexov riadených 13 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 650
miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave
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3. Otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v BA
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 28/09/2016; Tlačové správy; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27. septembra 2016 slávnostne otvorila
akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu
etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť
práve s EU v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím spoznávania nového, nadobúdania
skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími
zamestnancami.
Univerzita má podľa rektora Ferdinanda Daňa pred sebou akademický rok, ktorý bude poznačený
riešením náročných úloh, ktoré pred univerzitu postavila predovšetkým komplexná akreditácia a jej
výsledky. Univerzita musí rešpektovať zvyšujúce sa nároky vo všetkých oblastiach jej činnosti a tomu
prispôsobovať systémové kroky nielen vo vzdelávacom, ale aj vedeckovýskumnom procese. Tomu sa v
spolupráci s fakultami prispôsobila aj misia, vízia a strategické ciele univerzity. "Je naším spoločným
prianím a očakávaním, aby EU v Bratislave bola vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická
univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami
obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a
vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych
projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí", vyslovil rektor univerzity.
Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj naďalej zohrávať stále
významnejšiu úlohu kvalita pedagogického procesu. V tomto akademickom roku sa začínajú realizovať
niektoré nové študijné programy, ktoré boli akreditované v poslednej komplexnej akreditácii. V tomto
procese úspešne pokračuje spolupráca fakúlt EU v Bratislave s inými fakultami slovenských vysokých
škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráce medzi fakultami
navzájom (napr. pri príprave nového študijného programu účtovníctvo a finančný manažment).
Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity, ktorým bude univerzita aj v tomto
akademickom roku venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Preto je
kvalita publikačných výstupov ako výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov jednou z
významných priorít v tejto oblasti aj v tomto akademickom roku.
Jedným zo strategických cieľov univerzity v tomto akademickom roku je posilňovanie jej postavenia v
medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie
efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.
Pre skvalitnenie študijných a životných podmienok študentov bolo v uplynulom roku realizovaných, resp.
sa v súčasnosti realizuje, niekoľko investičných akcií. Od začiatku tohto kalendárneho roka bolo
študentom poskytnutých do užívania 103 nových miest v rekonštruovanom bloku C v študentskom
domove Horský park. Zároveň bola ukončená rekonštrukcia plynovej kotolne v tomto študentskom
domove. V súčasnosti prebieha výmena okien v študentskom domove Dolnozemská a príprava
verejného obstarávania pre rekonštrukciu blokov B a G v študentskom domove Horský park. V októbri
tohto roka budú v rámci spoločného projektu univerzity a vydavateľstva študijnej literatúry zahájené
práce na vybudovaní predajne študijnej literatúry. Táto predajňa bude špecializovanou predajňou
ekonomickej a právnickej literatúry.
"Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých
študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými
apelmi. Proaktívny, systematický a cielený prístup vedenia, učiteľov, ostatných zamestnancov a
študentov k plneniu úloh, cieľov a zámerov je základným predpokladom pre úspech, kvalitu,
konkurencieschopnosť, pozitívny imidž Ekonomickej univerzity v Bratislave a posilnenie jej
stredoeurópskej dimenzie. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň všetkým študentom, učiteľom a zamestnancom prajem
veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu", povedal na
záver Ferdinand Daňo.

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave
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4. Doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD.
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 30/09/2016; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
EU v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi
financií na University of Chicago Booth School of Business v Chicagu a členovi Bankovej rady NBS.
Bratislava 30. septembra (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul
doctor honoris causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD., profesorovi financií na The University of Chicago
Booth School of Business v Chicagu a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si
prevzal v utorok 27. septembra 2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora
univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v
Bratislave.
Pri tejto príležitosti predniesol profesor Ľuboš Pástor prednášku na tému Únia kapitálových trhov:
Atraktívna príležitosť pre Európu. V prednáške uviedol, že "Projekt Únie kapitálových trhov má potenciál
priniesť množstvo výhod európskym firmám a domácnostiam. Výhody pre Slovensko môžu byť obzvlášť
veľké vzhľadom na slabý rozvoj našich kapitálových trhov. Verím, že Slovensko využije svoje
predsedníctvo v Rade EÚ na dosiahnutie významného pokroku v tomto projekte".
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave uznanie
pánovi profesorovi Ľubošovi Pástorovi ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti
akademického života a tiež za jeho doterajší prínos v oblasti financií a finančných trhov", povedal rektor
Ferdinand Daňo.
Profesor Ľuboš Pástor sa zaradil k ďalším významných nositeľom čestného titulu doctor honoris causa
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Profesor Ľuboš Pástor vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej
univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania). Od júla 1999 prednáša finančnú
ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol
vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P.
McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného Fama-Millerovho
centra pre finančný výskum (Fama-Miller Center for Research in Finance at Chicago Booth).
Za svoju doterajšiu prácu získal profesor Ľuboš Pástor viacero odborných ocenení ako napr. dve ceny
Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články
roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors,
Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center,
Whitebox Advisors a ďalšie. Za jeden z jeho najdôležitejších prínosov pre prax je vytvorenie nových
akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard.
K máju 2016 bolo podľa týchto indexov riadených 13 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 650
miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.
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5. Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 30/09/2016; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave 27. septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok
2016/2017.
Bratislava 30. októbra (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27.
septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo
privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí
sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s EU v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím
spoznávania nového, nadobúdania skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi,
ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími zamestnancami.

Univerzita má podľa rektora Ferdinanda Daňa pred sebou akademický rok, ktorý bude poznačený
riešením náročných úloh, ktoré pred univerzitu postavila predovšetkým komplexná akreditácia a jej
výsledky. Univerzita musí rešpektovať zvyšujúce sa nároky vo všetkých oblastiach jej činnosti a tomu
prispôsobovať systémové kroky nielen vo vzdelávacom, ale aj vedeckovýskumnom procese. Tomu sa v
spolupráci s fakultami prispôsobila aj misia, vízia a strategické ciele univerzity. "Je naším spoločným
prianím a očakávaním, aby EU v Bratislave bola vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická
univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami
obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a
vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych
projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí", vyslovil rektor univerzity.
Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj naďalej zohrávať stále
významnejšiu úlohu kvalita pedagogického procesu. V tomto akademickom roku sa začínajú realizovať
niektoré nové študijné programy, ktoré boli akreditované v poslednej komplexnej akreditácii. V tomto
procese úspešne pokračuje spolupráca fakúlt EU v Bratislave s inými fakultami slovenských vysokých
škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráce medzi fakultami
navzájom (napr. pri príprave nového študijného programu účtovníctvo a finančný manažment).
Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity, ktorým bude univerzita aj v tomto
akademickom roku venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Preto je
kvalita publikačných výstupov ako výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov jednou z
významných priorít v tejto oblasti aj v tomto akademickom roku.
Jedným zo strategických cieľov univerzity v tomto akademickom roku je posilňovanie jej postavenia v
medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie
efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.
Pre skvalitnenie študijných a životných podmienok študentov bolo v uplynulom roku realizovaných, resp.
sa v súčasnosti realizuje, niekoľko investičných akcií. Od začiatku tohto kalendárneho roka bolo
študentom poskytnutých do užívania 103 nových miest v rekonštruovanom bloku C v študentskom
domove Horský park. Zároveň bola ukončená rekonštrukcia plynovej kotolne v tomto študentskom
domove. V súčasnosti prebieha výmena okien v študentskom domove Dolnozemská a príprava
verejného obstarávania pre rekonštrukciu blokov B a G v študentskom domove Horský park. V októbri
tohto roka budú v rámci spoločného projektu univerzity a vydavateľstva študijnej literatúry zahájené
práce na vybudovaní predajne študijnej literatúry. Táto predajňa bude špecializovanou predajňou
ekonomickej a právnickej literatúry.
"Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých
študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými
apelmi. Proaktívny, systematický a cielený prístup vedenia, učiteľov, ostatných zamestnancov a
študentov k plneniu úloh, cieľov a zámerov je základným predpokladom pre úspech, kvalitu,
konkurencieschopnosť, pozitívny imidž Ekonomickej univerzity v Bratislave a posilnenie jej
stredoeurópskej dimenzie. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň všetkým študentom, učiteľom a zamestnancom prajem
veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu", povedal na
záver Ferdinand Daňo.
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