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1. anketa: Čo očakávate od nového roka?
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 03/01/2011; Mária Škvarlová]
Jaroslav Spišiak, prezident Policajného zboru SR
Pripravili sme organizačné a systémové zmeny v riadení Policajného zboru a očakávam, že tieto
opatrenia prinesú pozitívne výsledky. Dúfam, že aj občania budú tieto zmeny vnímať pozitívne.

Michal Kováč, bývalý prezident Slovenskej republiky
Očakávam skultúrnenie politického dialógu medzi politikmi. Očakávam prehĺbenie obrody a samozrejme
to najdôležitejšie je, aby bol v krajine pokoj a dostatok príležitostí zamestnať sa.
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Od nového roka očakávam možnosť naďalej uskutočňovať svoje poslanie – svedčiť o jestvovaní Boha, a
tiež možnosť rozšíriť spoluprácu a dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dúfam, že rok 2011 bude prevažne rokom dobrých správ. Očakávam, že oživenie ekonomickej aktivity
na Slovensku bude pokračovať aj v tomto roku. Predpokladám pozitívny vývoj aj z hľadiska rastu kvality
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Verím, že sa podarí úspešne realizovať aj pripravované
projekty na Ekonomickej univerzite z hľadiska ich finančného zabezpečenia, výskumnej činnosti a
ďalšieho rozvoja spolupráce s poprednými zahraničnými univerzitami. Úspech a spokojnosť v osobnom
a pracovnom živote sú podmienené zdravím a šťastím, a to prajem všetkým ľuďom.
Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory
V zdravotníctve sa budeme musieť veľmi veľmi snažiť, aby sme prežili. Očakávam zlepšenie podmienok
pre pacientov, zlepšenie vybavenia a pracovných potrieb a samozrejme zdravie všetkým občanom
Slovenskej republiky.
Silvia Porubänová, sociologička
Od nového roka očakávam doznievanie krízy, a tak ako každý občan a občianka očakávam, že budúci
rok bude minimálne taký, ako bol rok 2010. Samozrejme, že dúfam, že bude lepší po všetkých
stránkach, či už sa týkajú spoločenského kontextu, alebo aj nejakých osobných ašpirácií.
Mária Škvarlová
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2. Anketa:
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 03/01/2011; s.: 4; SLOVENSKO; maš]
Čo očakávate od nového roka?
Jaroslav Spišiak, prezident Policajného zboru SR
Pripravili sme organizačné a systémové zmeny v riadení Policajného zboru a očakávam, že tieto
opatrenia prinesú pozitívne výsledky. Dúfam, že aj občania budú tieto zmeny vnímať pozitívne.
Michal Kováč, bývalý prezident Slovenskej republiky
Očakávam skultúrnenie politického dialógu medzi politikmi. Očakávam prehĺbenie obrody a samozrejme
to najdôležitejšie je, aby bol v krajine pokoj a dostatok príležitostí zamestnať sa.
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Od nového roka očakávam možnosť naďalej uskutočňovať svoje poslanie - svedčiť o jestvovaní Boha, a
tiež možnosť rozšíriť spoluprácu a dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dúfam, že rok 2011 bude prevažne rokom dobrých správ. Očakávam, že oživenie ekonomickej aktivity
bude pokračovať. Predpokladám pozitívny vývoj aj z hľadiska rastu kvality vysokoškolského vzdelávania.
Úspech a spokojnosť v osobnom a pracovnom živote sú podmienené zdravím a šťastím, a to prajem
všetkým ľuďom.
Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory
V zdravotníctve sa budeme musieť veľmi veľmi snažiť, aby sme prežili. Očakávam zlepšenie podmienok
pre pacientov, zlepšenie vybavenia a pracovných potrieb a samozrejme zdravie všetkým občanom
Slovenskej republiky.
Silvia Porubänová, Sociologička
Od nového roka očakávam doznievanie krízy, a tak ako každý občan a občianka očakávam, že budúci

rok bude minimálne taký, ako bol rok 2010. Samozrejme, že dúfam, že bude lepší po všetkých
stránkach, či už sa týkajú spoločenského kontextu, alebo aj nejakých osobných ašpirácií. (maš)
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3. IBM mení šéfa. Šebo nahradil Brestovanského
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 07/01/2011; Miroslav Hargaš]
Najväčšiu slovenskú IT firmu od včera riadi doterajší obchodný riaditeľ.
Týždeň po zmenách vo vedení antivírusovej firmy Eset mení svojho kapitána aj IBM Slovensko. Podľa
informácií HN odchádza po takmer štyroch rokoch z postu generálneho riaditeľa Roman Brestovanský,
ktorý nám tento krok potvrdil. "S efektívnou platnosťou bol Branislav Šebo vymenovaný za generálneho
riaditeľa ku štvrtku," povedal včera Brestovanský, ktorý sám bude ďalej pôsobiť vo vedení regiónu
strednej a východnej Európy.
Bol to logický krok
Nový generálny riaditeľ Branislav Šebo, ktorý v spoločnosti pôsobí od apríla 2008 ako obchodný riaditeľ,
bol Brestovanského pravou rukou. "To znamená, že od začiatku bol obchodným riaditeľom vo firme a
človekom, ktorý vedel absolútne o všetkom a od začiatku bol zatiahnutý do vedenia firmy," hovorí
Brestovanský.
Výmena na najvyššom poste bola podľa neho dopredu zamýšľaná a nešlo o žiadne unáhlené
rozhodnutie. "Urobili sme to len v súvislosti so zmenou finančného roka a s prechodom do nového.
Braňo Šebo bol absolútne logický krok," vraví.
Šebo to čakal
Aj sám Branislav Šebo pre HN potvrdil, že na riadiacej stoličke najväčšej slovenskej IT firmy bolo už
dopredu napísané jeho meno. "Samozrejme, že som to čakal. Ja som do IBM nastupoval s tým, že by
som mal byť v budúcnosti generálny riaditeľ, takže som sa na to aj pripravoval celý ten čas. Takže
"handover" od Romana Brestovanského bol dlhodobý a toto bolo len nejaké vyvrcholenie," vysvetľuje
Šebo, ktorý pred svojím príchodom do IBM pôsobil vo vedení spoločnosti Avnet Technology Solutions.
Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho predchodca získal
inžiniersky titul na Fakulte ekonomiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Miroslav Hargaš

Späť na obsah

4. IBM mení šéfa. Brestovanský postúpil
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/01/2011; s.: 13; FIRMY & FINANCIE; Miroslav Hargaš]
Najväčšiu IT firmu už riadi doterajší obchodný riaditeľ.
Bratislava - Týždeň po zmenách vo vedení antivírusovej firmy Eset mení svojho kapitána aj IBM
Slovensko. Podľa informácií HN odchádza po takmer štyroch rokoch z postu generálneho riaditeľa
Roman Brestovanský, ktorý nám tento krok potvrdil. "S efektívnou platnosťou bol Branislav Šebo
vymenovaný za generálneho riaditeľa ku štvrtku," povedal včera Brestovanský, ktorý sám bude ďalej
pôsobiť vo vedení regiónu strednej a východnej Európy.
Bol to logický krok
Nový generálny riaditeľ Branislav Šebo, ktorý v spoločnosti pôsobí od apríla 2008 ako obchodný riaditeľ,
bol Brestovanského pravou rukou. "To znamená, že od začiatku bol obchodným riaditeľom vo firme a
človekom, ktorý vedel absolútne o všetkom a od začiatku bol zatiahnutý do vedenia firmy," hovorí
Brestovanský. Výmena na najvyššom poste bola podľa neho dopredu zamýšľaná a nešlo o žiadne
unáhlené rozhodnutie. "Urobili sme to len v súvislosti so zmenou finančného roka a s prechodom do
nového. Braňo Šebo bol absolútne logický krok," vraví.
Šebo to čakal
Aj sám Branislav Šebo pre HN potvrdil, že na riadiacej stoličke najväčšej slovenskej IT firmy bolo už
dopredu napísané jeho meno. "Samozrejme, že som to čakal. Ja som do IBM nastupoval s tým, že by
som mal byť v budúcnosti generálny riaditeľ, takže som sa na to aj pripravoval celý ten čas. Takže
"handover" od Romana Brestovanského bol dlhodobý a toto bolo len nejaké vyvrcholenie," vysvetľuje
Šebo, ktorý pred svojím príchodom do IBM pôsobil vo vedení spoločnosti Avnet Technology Solutions.
Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho predchodca získal
inžiniersky titul na Fakulte ekonomiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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5. Do Albánska bez Golitkovej a Salanciovej
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 05/01/2011; 03/2011; s.: 34; Volejbal; jež]
Zajtra prvý zápas 3. kole Vyzývacieho pohára volejbalistiek: TIRANA – SLÁVIA UK EU (18.00)
Na volejbalistky Slávie UK Ekonomická univerzita čaká v najbližších dňoch veľmi náročný program.
Keďže ako jediné zo slovenských zástupcov v európskych pohárových súťažiach sa dostali až do
tohtoročných bojov, už zajtra na ne čaká prvý zápas 3. kola Vyzývacieho súpera, v sobotu potom
stretnutie MEL a v utorok domáca pohárová odveta. Za šesť dní odohrajú tri zápasy. Čo je však horšie, v
rámci toho na Bratislavčanky čaká náročná cesta do Albánska a späť, pretože žreb im určil za súpera
družstvo Tirana, s ktorým sa stretnú zajtra o 18.00 na jeho palubovke. "Náš klub je v neľahkej finančnej
situácii, a tak sme si nemohli dovoliť do Albánska letieť," povedal nám Vladimír Hančík, prezident
volejbalistiek Slávie UK a zároveň asistent hlavnej trénerky Zuzany Tlstovičovej. "Museli sme zvoliť
lacnejší variant, ktorým je cesta autobusom. Tirana je však od Bratislavy približne 1300 km, takže to
bude v tomto zimnom počasí veľmi náročné." Slávistky sa vydali na cestu včera o sedemnástej hodine a
keďže majú dvoch šoférov, dnes podvečer by už chceli v Tirane trénovať. "Žiaľ, neodcestovali sme v
kompletnom zložení. Zo zdravotných dôvodov museli zostať doma naše dve kľúčové hráčky Golitková a
Salanciová, takže k dispozícii máme iba deväť dievčat, z ktorých je Herelová tiež po chorobe,"
pokračoval Vladimír Hančík, ktorý si uvedomuje, že napriek tomu je v pozícii favorita slovenský majster:
"Náš volejbal je výkonnostne predsa len inde ako albánsky. Za Tiranu nehrajú ani žiadne legionárky,
takže naše družstvo by malo bojovať o víťazstvo už aj na jej palubovke." V prípade očakávaného
postupu však Slávii UK reálne hrozí, že v osemfinále narazí na španielsky tím Oxidoc Palma Mallorca, a
za týmto súperom by už ťažko mohli ísť jej hráčky autobusom... "Samozrejme, že sa chceme presadiť na
medzinárodnej scéne čo najvýraznejším spôsobom. Je tu veľká šanca na postup a bolo by škoda
nevyužiť ju," dodal Vladimír Hančík. Zápas v Tirane sa hrá zajtra o 18.00 h, rozhodujú ho Bulhar Stankov
a Rumun Rusinoiu. (jež)

Späť na obsah

6. Ekonomická univerzita je vdova
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 04/01/2011; Vladimír Bačišin]
V pondelok tragicky zahynul Pavol Vincúr, významný ekonóm, vedec a pedagóg, ktorý celý svoj aktívny
život zasvätil ekonómii na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Venoval sa jej ako
vedec a pedagóg. Jeho rukami prešlo niekoľko stoviek dnes významných ekonómov, analytikov a
prognostikov. Stačí si prečítať médiá a uvedomiť si, že Pavol Vincúr zanechal svoju stopu v myslení
mnohých, ktorí dnes hovoria o ekonomike ako odborníci. Pre slovenskú ekonómiu a prognostiku je to
veľká strata. V tejto chvíli sa ťažko hľadajú slová, ale Pavol Vincúr je veľký človek a s veľkým Č. Navždy
zostane osobnosťou, ktorá ovplyvnila mnohých, s ktorými prišiel do styku, či už to boli študenti,
doktorandi, alebo kolegovia vedci a pedagógovia. Niekoľkých som ráno stretol so slzami v očiach. Pavol
Vincúr mal nielen veľký cit pre presnosť vo vede, ale aj veľký zmysel pre humor. Mnohým utkveli v
pamäti jeho slová: "Fešáci, fešák, fešanda !
Pavol Vincúr po sebe zanechal bohatú publikačnú činnosť, niekoľko desiatok monografií, stoviek štúdií,
organizáciu mnohých seminárov a konferencií. Ťažiskom jeho záujmu bola prognostika, hospodárska
politika a makroekonomická analýza. Koho z nás by dnes nezaujímalo to čo bude zajtra. Profesor Vincúr
vymedzil v monografii Úvod do prognostiky tri veľké skupiny prognóz – objektívne, založené na
matematických a štatisticky formalizovaných postupoch, subjektívne – expertné alebo expertízne
založené na znalostiach a intuícií odborníkov, systémové alebo komplexné a modelové. Pavol Vincúr sa
venoval najmä metódam prognózovania, ktoré sú objektívne a využívajú časové rady ukazovateľov.
Nevyhýbal sa ani subjektívnym metódam. "V období transformácie ekonomiky, keď musíme upustiť od
väčšiny zaužívaných stereotypov, bude mať väčšina ekonomických procesov charakter procesov
začínajúcich, kde by mohli nájsť väčšie uplatnenie subjektívne prognostické metódy. Subjektívne
prognostické metódy je možné využiť vtedy, keď je predmet prognózy zadaný ako problém. Jeho
analýza, obmedzujúce vplyvy prostredia sú ponechané na subjektívny úsudok odborníkov – jednotlivcov,
ale prognostického tímu," napísal Pavol Vincúr.
Pavol Vincúr sa podpísal na prelome rokov 1991 / 1992 na vzniku Katedry hospodárskej politiky
Národohospodárske fakulty Ekonomickej univerzity, ktorú viedol až do tragickej udalosti od roku 1994.
Formoval jej vedecký a výskumný profil. Po roku 1998 sa katedra zamerala na koncepciu
makroregulácie štrukturálnych zmien, na úlohy a aktualizáciu hospodárskej politiky pri smerovaní
Slovenska do Európskej únie.
Pavol Vincúr bol nielen aktívnym manažérom katedry, ktorú viedol, ale zastával mnohé významné
funkcie vo vedeckých radách a akreditačných komisiách na Slovensku a v Českej republiky. Bohužiaľ
jeho plodný a plnohodnotný život ekonóma, vedca a pedagóga prerušila tragická udalosť. Zostane

navždy s nami!
Autor Vladimír Bačišin, ekonóm
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7. BEŽALI PRI MÍNUS ŠIESTICH STUPŇOCH
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 03/01/2011; s.: 11; SLOVENSKO; ep]
Do silvestrovského maratónu cez bratislavské mosty sa zapojilo 670 ľudí
BRATISLAVA - Ani mráz ich neodradil! Na Silvestra dopoludnia bolo v hlavnom meste mínus šesť
stupňov, no napriek tomu sa stovky Bratislavčanov vybrali bežať desaťkilometrový maratón. Bežal aj
politik, náš kolega a dokonca aj vodník.
Silvestrovský beh odštartovali pri Ekonomickej univerzite v Petržalke. Približne 10-kilometrová trať
viedla cez Prístavný most, Apollo, Nový most a končila sa pod Mostom Lafranconi. "Tento ročník je
rekordný. Zapojilo sa doň 670 vytrvalcov, čo je o 40 viac, ako prišlo vlani," povedal nám primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý maratón odštartoval. Medzi bežcami sme našli i poslanca Národnej rady
Ivana Štefanca (49), ktorý si prišiel zabehať so synom Vladislavom. Politikovi sa celkom darilo, trasu sa
mu podarilo zdolať za 54 minút a 32 sekúnd. Na víťaza stratil 17 minút a 42 sekúnd. "Je to fajn pocit, že
som to zvládol, aj keď rôčky pribúdajú," tešil sa Štefanec v cieli. Politik tromfol aj nášho kolegu, redaktora
zahraničia Ivana Janka (33), ktorý cieľovú rovinku zdolal až o päť minút neskôr. "Behať som začal len v
októbri. Toto bol môj prvý maratón," vysvetlil nám Janko, ktorý mal z účasti a svojho výkonu veľkú
radosť. (ep)
MARATÓNCI: Neodradil ich ani mráz.
IVAN JANKO: Na desaťkilometrovom behu cez mosty sa zúčastnil aj náš redaktor.
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8. Pri zrážke s kamiónom zahynul profesor Vincúr
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 04/01/2011; s.: 10b; BRATISLAVA; vv, Čas.sk]
Tragická havária na diaľničnom obchvate
BRATISLAVA - Smutný začiatok roka! V pondelok sa na D1 pri výjazde z Bratislavy smerom do Senca
stala tragická nehoda. Auto profesora bratislavskej Ekonomickej univerzity Pavla Vincúra (? 68) sa
zrazilo s nákladiakom. Hasiči museli známeho odborníka na hospodársku politiku z vozidla vystrihovať.
Zraneniam napokon podľahol. Doprava bola niekoľko hodín odklonená, šoféri zúrili v kilometrových
kolónach.
"Nehoda sa stala o 13.58 hod. na diaľnici D1 na 13. kilometri za výjazdom smerom na Vajnory,"
informoval bratislavský policajný hovorca František Peczár. Zadná časť osobného vozidla profesova
Pavla Vincúra bola úplne zdemolovaná. "Na miesto boli vyslané dve vozidlá záchrannej zdravotnej
služby, zasahovali tam všetky záchranné zložky," konštatovala Dominika Šulková z Operačného
strediska Záchrannej zdravotnej služby. Vodič nákladného motorového vozidla zranený nebol a
dychovou skúškou policajti u neho alkohol nezistili. Škoda na vozidlách sa odhaduje na 15-tisíc eur.
"Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," dodal Peczár. Pre uzavretie diaľnice
doprava v metropole zlyhala, vodiči stáli v kolónach až k nákupnému centru Avion. Polícia dopravu
obnovila krátko pred pol piatou popoludní. (vv, Čas.sk, foto vbj, SAV, nds)
Vodič osobného vozidla utrpel pri nehode vážne zranenia, ktorým podľahol.
Do profesora Vincúra zozadu narazil kamión.
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9. Nehoda na obchvate v Bratislave: Umrel známy slovenský vedec (+68)
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 03/01/2011; TASR, Čas.sk, vr]
Aktualizované 21:00
Včera 15:03 - Na diaľničnom obchvate v Bratislave sa stala tragická nehoda. Pri zrážke osobného auta s

kamiónom zahynul profesor Pavol Vincúr (+ 68) z Bratislavy.
Nehoda sa stala o 13.58 na diaľničnom obchvate v Bratislave, približne na 13. kilometri, za výjazdom
smer Vajnory, v smere do Trnavy. Osobné auto značky Suzuki sa zrazilo s nákladiakom. Suzuki s
bratislavskými evidenčnými číslami bolo úplne zdemolované a vodiča museli z vozidla vystrihovať hasiči.
Žiaľ, zachrániť sa ho už nepodarilo a nehodu neprežil.
Čas. sk zistil, že pri tragickej nehode zahynul významný odborník na hospodársku politiku profesor Pavol
Vincúr (+ 68), vedúci katedry hospodárskej politiky na bratislavskej Ekonomickej univerzite. člen
Akreditačnej komisie SR.
Vodič nákladného auta nebol zranený. Dychovou skúškou u neho nebol zistený alkohol.
"Na miesto boli vyslané dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Jeden z účastníkov dopravnej
nehody svojim zraneniam podľahol. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky," vyjadrila sa pre
Čas.sk Dominika Šulková z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.
Škoda na motorových vozidlách sa odhaduje na 15.000 eur. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v
štádiu vyšetrovania.
V súvislosti s touto dopravnou nehodou a odstraňovaním jej následkov bol predmetný diaľničný úsek
uzavretý v čase od 14.12 hod. V doprave to spôsobilo značné problémy a začali sa tvoriť dlhé kolóny.
Polícia premávku na diaľnici obnovila o 16.26 hod.
AUTOR - TASR, Čas.sk, vr
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10. Posila v ABS Jets
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 13/01/2011; s.: 13; FIRMY & FINANCIE; Antónia Tomková]
Manažéri v pohybe Antónia Tomková
Novou obchodnou riaditeľkou leteckej spoločnosti ABS Jets sa stala Antónia Tomková. Spoločnosť ABS
Jets pôsobí na českom a slovenskom trhu v oblasti biznis leteckej dopravy. Antónia Tomková má viac
ako 12-ročné skúsenosti na poli medzinárodného obchodu a marketingu. Je absolventkou
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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11. ING Poisťovňa má nového riaditeľa obchodu pre stratégiu a HR
[Téma: Ekonomická univerzita; poistovne.sk; 11/01/2011; ING Poisťovňa]
K 1. januáru 2011 bola v ING Poisťovni ČR / SR vytvorená nová pozícia.
"Nachádzame sa vo vysoko konkurenčnej dobe, a tak sa bez správne nastavenej stratégie pre oblasť
obchodu, ale aj riadenia ľudských zdrojov nezaobídeme. Preto sme sa rozhodli vytvoriť novú pozíciu,
ktorej hlavnou úlohou bude vytváranie stratégií, ich revidovanie a prispôsobovanie aktuálnej situácii,"
okomentoval zmenu Dušan Quis, generálny riaditeľ pre obchod ING ČR/SR.
Dušan Šemrinec nastúpil do ING v roku 2002 na pozíciu tréningového manažéra pre distribučné kanály
a centrálu. S prestávkou v rokoch 2003-2005, kedy sa venoval nezávislej konzultačnej činnosti pre
General Motors Southeast Europe a rozvoju neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu v Bratislave,
tu pracuje dodnes. Od roku 2006 zastáva funkciu HR manažéra pre obchod v ING Životná poisťovňa a v
rokoch 2008-2009 viedol obchodnú službu ako obchodný riaditeľ. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky. Je ženatý, má dve deti, a svoj voľný čas trávi s rodinou a
fotografovaním.
ZDROJ - ING Poisťovňa

Späť na obsah

12. Andrea Šalingová
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 12/01/2011; 01/2011; s.: 32; Kariéra a manažment; Lucia Fričová]
HR ŠPECIALISTA SENIOR, TATRA BANKA
Prečo investujete do školstva?

Podpora kvalitného vzdelávania je v prvom rade investícia do kvality spoločnosti, v ktorej firma pôsobí.
Nemožno ju chápať len ako charitatívne darcovstvo. Efektívna spolupráca škôl a firiem sa môže
odohrávať len vďaka dialógu medzi školami a firmami o potrebách, možnostiach a limitoch, ktoré na
oboch stranách existujú. Mám pocit, že za posledné roky k tejto zmene prichádza, čo smeruje k
vytvoreniu zmysluplných a dlhodobých vzdelávacích projektov. Napríklad pri vzniku semestrálnych
prednáškových cyklov z oblasti financií a bankovníctva, ktoré v uplynulom roku zrealizovali manažéri
Tatra banky v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Košiciach. Pokiaľ firmy chcú
spolutvoriť vyspelú spoločenskú klímu, mali by si uvedomiť svoje miesto v spoločnosti a byť prínosné aj
pri rozvoji spoločenských či umeleckých zameraní. Tatra banka a Nadácia Tatra banky vo svojich
grantových kolách či pri udeľovaní cien za umenie počíta s rozvojom viacerých vzdelávacích oblastí.
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13. Externisti budú platiť
; Televízne noviny; z domova; Michal Čierny]
MODERÁTOR: Karol Farkašovský
Karol Farkašovský, moderátor TV Markíza: "Študentom a rôznym podvodníkom, ktorí si skracovali
štúdium na vysokej škole, čo chvíľa odzvoní. Pri podvádzaní môžu prísť o titul a zmeny čakajú aj
externých študentov. Tí, ktorí za štúdium neplatili, to už zadarmo mať nebudú. Podľa dnešného
rozhodnutia vlády platiť budú všetci."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Po nedávnom škandále na Trenčianskej univerzite, kde si niektorí
študenti skrátili štúdium až o niekoľko rokov, pripravuje ministerstvo opatrenie, ktoré by podobným
prešľapom malo zabrániť."
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: "Nie všetci študenti získali
tituly a diplomy po riadnom ukončení štúdia, ale príliš skoro na to, aby takýto titul mohli získať."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Ak teda v budúcnosti získate titul podvodom, ak falšujete skúšky či
niekoho kopírujete, bude vám môcť škola titul odobrať. Tento návrh má zatiaľ iba hrubé obrysy a nebude
platiť retroaktívne. Preto môžu podvodní študenti zatiaľ spávať pokojne."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to otázka širšej diskusie, v každom
prípade tá diskusia by mala byť medzi rektormi, medzi študentami, medzi Radou vysokých škôl a
ministerstvom školstva."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Už teraz je však isté, že konkrétnu zmenu pocítia externisti na
vysokých školách. Za štúdium budú platiť všetci."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Toto rozhodnutie vlády bolo očakávané."
Telefonuje Jana Gasperová, Študentská rada vysokých škôl: "Pokiaľ bude zavedené štúdium, teda
poplatok za štúdium externé, chceme, aby tam bol stanovený strop."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Niektorí odborníci si však myslia, že by sa medzi externistami a
internistami nemali robiť rozdiely, inak medzi nimi ostane diskriminácia. Buď budú platiť všetci alebo
nebude platiť nikto."
Ivan Ostrovský, odborník na vysoké školy: "Forma vzdelávania by nemala určovať to, či je vzdelávanie
spoplatnené alebo nie je."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "V tejto chvíli je isté, že ak vládny návrh prejde parlamentom, všetci
externisti začnú platiť za štúdium už od ďalšieho školského roka."
Michal Čierny, TV Markíza.
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14. Slovenská IBM má nového šéfa
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 07/01/2011; FWD; Jozef Andacký]
Firmu povedie B. Šebo, doterajší šéf R. Brestovanský sa vracia do Prahy
Jozef Andacký

Nový rok prináša viacero personálnych zmien v slovenských IT spoločnostiach. Po kompletnej výmene
topmanažmentu v Esete bude mať nového generálneho riaditeľa aj IBM Slovensko. Stane sa ním
Branislav Šebo. Firma o tom informovala v tlačovej správe.
B. Šebo nahrádza doterajšieho šéfa IBM Romana Brestovanského. Ten sa podľa vyjadrenia firmy po
troch rokoch vracia späť do centrály v Prahe. B. Šebo v slovenskej IBM doteraz pôsobil ako obchodný
riaditeľ. Vo firme pracuje od roku 2008.
Pred príchodom do IBM bol členom výkonného manažmentu spoločnosti Avnet Technology Solutions, v
ktorom zodpovedal za strategický rast firmy, nové značky v jej produktovom portfóliu a kľúčové akvizície
v siedmich krajinách. Avnet v roku 2004 kúpil spoločnosť DNS Slovakia, ktorej bol B. Šebo
spoluvlastníkom.
B. Šebo vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Na University of Pittsburgh, Katz Graduate
School of Busines, získal titul MBA.
Zhodou okolností, od 1. januára posilnil obchodný tím aj Avnet. Firmá má nového šéfa divízie IBM - stal
sa ním Martin Horanský. Dve nové tváre má aj divízia Cisco - šéfa Michala Bartóka a key account
manažéra Patrika Gábora.
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15. Branislav Šebo je novým generálnym riaditeľom IBM v SR
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 07/01/2011; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, 7. januára 2011 10:01
Do spoločnosti priniesol vyše 15 rokov skúseností prevažne z oblasti informačných technológií, obchodu
a marketingu. Pred príchodom do IBM bol členom výkonného tímu Avnet Technology Solution.
BRATISLAVA 7. januára (WBN/PR) - Do pozície generálneho riaditeľa IBM na Slovensku nastupuje od
1. januára 2011 Branislav Šebo. Nahrádza v nej Romana Brestovanského, ktorý sa po 3 rokoch vracia
sa späť do centrály v Prahe.
Branislav Šebo v spoločnosti IBM Slovensko pracuje od apríla 2008 ako obchodný riaditeľ. Do
spoločnosti priniesol vyše 15 rokov skúseností prevažne z oblasti informačných technológií, obchodu a
marketingu. Pred príchodom do IBM bol členom výkonného tímu Avnet Technology Solution, v ktorom
mal na starosti strategický rast spoločnosti, nové značky či kľúčové akvizície spolu v 7 krajinách.
Branislav Šebo vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Titul MBA získal na University of
Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, USA.
O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business
Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 85 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170
krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva takmer 400 tisíc
zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení
pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.
Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o.
bola založená 7. decembra 1992 a jej novým generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM
Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.
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16. Regionálna politika
[Téma: Ekonomická univerzita; TREND; 13/01/2011; 02/2011; s.: 65; kniha; md]
Učebnica o regiónoch v ekonomickom kontexte
Po desaťročí používania zahraničných učebníc, v ktorých, samozrejme, absentovali slovenské
regionálne problémy a slovenská regionálna politika, prináša autorský kolektív z Katedry verejnej správy
a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave pôvodnú vysokoškolskú učebnicu tohto
zamerania. Publikácia je úvodom do problematiky regionálnej ekonómie a politiky, a to tak z pohľadu
teórie, ako aj z pohľadu praxe. Koncepcia učebnice je veľmi jednoduchá - vysvetľuje, na akých
ekonomických princípoch sa tvorí regionálna štruktúra (lokalizačná časť), ako sa povzbudzuje regionálny
rozvoj (regionálny rozvoj v teoretických koncepciách) a akú úlohu zohráva pri tomto rozvoji regionálna
politika všeobecne a regionálna politika SR a EÚ (zdroje na podporu regiónov SR z fondov EÚ). V prvej

časti autori vysvetľujú základné princípy tvorby štruktúry ekonomiky v priestore. Vychádzajú pritom z
analýzy rozvoja regiónov a z pochopenia zákonitostí firiem, domácností a priestorových súvislostí
verejných intervencií. Prinášajú aj vysvetlenie príčin vzniku miest a dynamiku ich vývoja, ako aj vývoja
celého sídelného systému. Druhá časť je zameraná na opísanie zákonitostí rozvoja regiónov v čase.
Okrem toho sa zaoberá problematikou ekonomického rastu a vymedzením, regionálnej politiky vo
všeobecnosti, jej cieľmi a dôvodmi jej uskutočňovania i nástrojmi, ktoré využíva. Prináša aj skúsenosti zo
Slovenska a zahraničia.
Záverečná časť sa zameriava na regionálnu politiku Európskej únie, ktorá je významnou súčasťou
politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti (kohézna politika). Predstavuje ju však v úzkej väzbe na
slovenskú regionálnu politiku. Okrem iného skúma aj jej vzťah k rozvoju vidieka a cezhraničnej
spolupráci. Učebnica je určená poslucháčom univerzít a vysokých škôl študujúcim rôzne aspekty
regionálneho rozvoja, ako aj pracovníkom praxe na rôznych úrovniach inštitucionálneho usmerňovania
regionálneho rozvoja.
Milan Buček, Štefan Rehák, Jozef Tvrdoň: Regionálna ekonómia a politika. Vydalo vydavateľstvo Iura
Edition, Bratislava 2010. Počet strán 270, cena 16 eur. Publikáciu distribuuje Iura Edition, s.r.o., Oravská
17, 821 09 Bratislava. Členovia TREND klubu (každý, kto má TREND alebo Profit predplatený priamo v
redakcii) si knihu môžu objednať s 10-percentnou zľavou, doručenie do 2 až 4 týždňov.
? 2011 TREND Holding, spol. s r.o.
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17. DÔLEŽITÉ JE mať ciele
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 11/01/2011; 02/2010; s.: 64,65; DO VAŠEJ POZORNOSTI;
ANNA BOČKOVÁ]
NADAČNÝ FOND PLAVÁČEK NA PODPORU DETSKÝCH TALENTOV ROZŠIRUJE SVOJE
PÔSOBENIE
Alžbeta Klempová a Gordana Turuk pomáhajú nádejným výtvarníčkam
Známa a úspešná podnikateľka Alžbeta Klempová vie, že bez vlastného úsilia a podpory rodiny nie je
dnes ľahké presadiť sa v ktorejkoľvek sfére. Jej sa to podarilo, dnes zamestnáva vo svojej firme
zameranej na potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo viac ako dvestopäťdesiat zamestnancov.
Vyštudovala Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a k úspechu jej
pomohol najmä otec, ktorý ju podporoval už počas štúdií a neskôr aj v jej podnikateľských plánoch. Ako
hovorí, práve on sa stal jej životným vzorom. Jej kariéra nadobudla nový rozmer, keď sa v roku 2001
stala konateľkou spoločnosti a po výrobe nápojov na základe zdravých prírodných prísad spustila
inovatívnu výrobu zdraviu prospešných potravín na báze cereálií s preventívnymi účinkami voči obezite,
cukrovke, nádorovým ochoreniam a iným chorobám. "Najviac ma hnalo dopredu určite to, že vieme
poskytnúť prácu stovkám ľudí v našom okolí a stále vytvárame nové pracovné miesta. Vyplýva to aj z
toho, že neustále rozširujeme výrobu a vyrábame nové zdraviu prospešné produkty," hovorí
podnikateľka z Dunajskej Stredy, ktorá tiež ponúka zdravú výživu pre športovcov, ale i ľuďom pracujúcim
v zdraviu ohrozujúcom prostredí. Presadiť sa ako žene v riadiacej funkcii si podľa nej vyžadovalo silný
postoj k práci, veľa energie a sily na dosiahnutie cieľov. Práve odhodlanie stáť za svojimi rozhodnutiami
a cieľmi odporúča aj talentovaným deťom zapojeným do projektu Plaváček, ktorý sa rozhodla
podporovať. "Aj tie deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín a z detských domovov, si zaslúžia
podporu, aby mohli presadiť svoj talent, treba im dať nádej, aby mohli začať svoju kariéru," vysvetľuje
podnikateľka, ktorá sa im snaží každý rok pomáhať prostredníctvom charity. Určite i preto, že sama je
mamou a vychováva dcéru. ANNA BOČKOVÁ
Nadané Výtvarníčky
Majú rovnaké nadanie aj domov. Bohužiaľ, detský. Osemnásťročná Veronika sa v ňom ocitla, keď mala
desať, dvadsaťročná Klára je v Detskom domove v Sedloňove od šiestich. Veroniku lákal šport i príroda,
ale ukázalo sa, že s ceruzkou v ruke jej to ide predsa len najlepšie. Pred piatimi rokmi prvýkrát získala
podporu od nadačného fondu Plaváček a odvtedy si ju táto študentka Stred nej odbornej školy verejnosprávnej a sociálnej rok čo rok svojimi romantickými motívmi vždy obhájila. Aj o dva roky staršia Klára
pred výkresom rada zabúda na realitu a sníva. Vďaka tomu, že odborníci objavili jej veľký talent, mala
možnosť študovať to, o čom sa jej ani nesnívalo. Propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole
grafickej v Jihlave. Svoje umenie si už vyskúšala aj v praxi počas stáží v Galérii Jána Šmoka v Jihlave,
ako aj v Horáckom divadle pri výrobe kulís.
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18. Nemám rád stereotyp
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 12/01/2011; 01/2011; s.: 34,35,36; Rozhovor; Lucia Fričová]
Branislav Ciberej, ktorého všetci poznajú ako Bruna, prišiel na rozhovor v extravagantných dioptrických
okuliaroch, ktoré sú najdrahšie v jeho zbierke. Vyštudoval financie, našiel sa však vo svete médií. Bol
súčasťou veľkých televíznych projektov, kde začínal ako moderátor. V poslednom projekte už robil
supervízora.
autorka - Lucia Fričová
Vyštudovali ste vysokú školu ekonomickú. Ako ste sa dostali do mediálneho sveta?
Keď som po roku v Amerike nastúpil na Ekonomickú univerzitu, bol som sklamaný zo školského
systému na Slovensku. Z matematiky sme tam preberali to isté, čo som mal v Amerike v poslednom
ročníku na strednej škole a bola tu aj malá možnosť študovať jazyky. Už v prvom ročníku som začal robiť
v internátnom rádiu v Horskom parku. Popritom som donekonečna obvolával Fun rádio, či tam nemajú
voľné miesto. Po roku sa mi konečne podarilo dostať miesto prekladateľa a po nociach, lebo tam mali
málo počítačov, som začal prekladať anglické príspevky pre moderátorov. Pamätám sa, že keď som
spromoval, tešili sme sa so spolužiakmi, ako to oslávime. Vtedajší šéf Fun rádia mi zavolal, že mi
gratuluje a aby som nezabudol, že ráno o šiestej vysielam.
Výborná angličtina je výsledok jedného roka v Amerike?
Dodnes z toho čerpám. Moje odporúčanie je poslať deti na rok do zahraničia. Naučia sa jazyk,
samostatnosť, presadiť sa v kolektíve. Je to lepšie, ako platiť drahé zahraničné školy na Slovensku.
Myšlienka ísť do Ameriky bola vaša?
Bola to čisto moja myšlienka. Som z učiteľskej rodiny, takže peňazí u nás veľa nebolo. Toľko som hovoril
o tom, že chcem ísť do južnej Kalifornie, až sa mi to podarilo. Otcovi prišiel "výherný kupón" z kupónovej
privatizácie. Celá rodina na tom prerobila, len môj otec zarobil, ani nevedel ako. Zrazu boli uvoľnené
financie, pripojili sa ďalšie a mohol som ísť.
Vaším mottom vo Fun rádiu bolo, že žiaden biznis nie je ako šoubiznis.
?To sa spieva v jednej pesničke. Slovenský šoubiznis je taký veľký, aký je veľký tento národ. Všetci sa
poznajú navzájom. Dôležité je, ako sa v tomto svete pohybujete, s kým sa poznáte a ako ste ochotný
spolupracovať s rôznymi bulvárnymi médiami. Človek si musí vybrať, akým smerom chce ísť a ako chce,
aby sa o ňom písalo a rozprávalo. Tak je to všade na svete. Výnimkou je ešte to, že bulvár tu nie je taký
rozvinutý ako inde, nie je taký odporný a hnusný. To je normálne, že si bulvár vymýšľa. Musia to však
robiť tak, aby neboli napadnuteľní a to sa im darí. Priznám sa, že radšej by som bol vo väčšom teritóriu,
kde sa neopakujú stále tie isté projekty. Stereotyp ma ubíja a nerád sa viažem, preto pracujem radšej na
projektoch. Na jednom projekte robím pol roka a po skončení idem ďalej. Výnimkou je len relácia
Exclusive, ktorú robím rok a pol. To je také moje malé dieťa.
Vo Fun rádiu ste robili desať rokov. Aká to bola pre vás zastávka?
To nebola zastávka, ale veľký štart. Od prekladania som sa postupne dostal k mikrofónu, povedal som
prvé slová, vetu. Potom som mal príspevky cez týždeň. Neskôr víkendové vysielania. Keď som z Fun
rádia odchádzal, už som mal v televízii rozbehnuté veci. To bolo v roku 2007. Takže to bolo presne
desať rokov, čo som tam pracoval. Zažil som Fun rádio ešte v jeho veľmi štatistikami počúvanosti
neovplyvnenom čase. V peknom, tvorivom období. Keď mal niekto nápad na skladbu, tak ju tam mohol
dať. Teraz sa relácie musia vystavať úplne inak a hrajú sa len pesničky, pri ktorých poslucháč neprepne
na inú stanicu. Tak to dnes funguje vo všetkých komerčných rádiách. Mne sa viac páčila stará štruktúra,
na nej som vyrastal. Radšej som odišiel, aby som si zachoval pekné spomienky.
Robíte na veľkých televíznych projektoch. Neprekáža vám, že nestojíte na javisku?
Po niekoľkých rokoch v rádiu som začal robiť pre televízie a je pravda, že dlho mi bolo vidieť len ruku.
Napríklad v Smotánke som robil tri roky externého redaktora. V Superstar som mal zase zákulisné
programy a to ma bavilo viac ako nekonečné predstavovanie interpretov na hlavnom javisku. V druhej
Superstar bolo programov zo zákulisia čoraz viac. Počas programu som nahrával zákulisie. Keď boli
pauzy v programe, robil som pomedzi to rozhovory. Po hlavnom programe som mal ešte
dvadsaťpäťminútovú talkšou a na záznam som popritom nahrával ďalšie programy. V Leťs Dance som
tiež robil v zákulisí, nejako mi to prischlo. Mne to však vyhovovalo.
Pracovali ste aj pre obchodný dom Alizé. Bola to pre vás veľká zmena?

O módu som sa zaujímal vždy. Pôvodne som tam mal pracovať len tri hodiny denne, lebo som mal
rozrobené aj iné veci a nemohol som sa tomu toľko venovať. Mal som vypomáhať s marketingom a
výbermi kolekcií. Nakoniec to skončilo tak, že som šéfoval výberom všetkých značiek od detských,
dámskych až po pánske. Trvalo to rok a pol a popritom som robil ešte styk s verejnosťou. Práca to bola
zaujímavá, bavila ma, ale čoraz viac bol problém skĺbiť ju s prácou v televízii. Ku koncu som výberom
kolekcií venoval celé víkendy a ľudia, s ktorými som spolupracoval, so mnou nekomunikovali podľa
mojich predstáv. Môžete mať svoju prácu veľmi rád, ale keď v kolektíve alebo s nadriadeným viazne
komunikácia, je asi lepšie odísť.
Zo zákulisia Superstar ste sa prepracovali na pozíciu supervízora. Čo to znamená?
Mne nejde o označenie funkcie, ale o náplň. Ako jediný z tímu som mal s takýmito formátmi skúsenosť
ako moderátor a dramaturg v konkurenčnej televízii. Poznal som ľudí z Fremantlu z Londýna a
komunikácia bola priamočiarejšia a jednoduchšia. Vysvetľoval som ľuďom, čo ich čaká, aké sú
požiadavky od licencora. Koordinoval som jednotlivé zložky aj členov. Robil som dozor, aby sa
nevybočilo z koľají biblie projektu. Niekoľko ľudí počas príprav odišlo, tak som nakoniec vypomáhal aj pri
strihu či písaní komentárov.
Ako dlho trvá takýto veľký komerčný projekt?
Napríklad prípravy na Slovensko má talent sa začali už v apríli. Porady, prípravy, kastingy. V júli bolo
voľno a v auguste sa to rozbehlo znova a od septembra aj na obrazovke. Celé to skončilo začiatkom
decembra. Takéto projekty sú veľké, ide do nich veľa peňazí, sú pri nich veľké očakávania, lebo tá
návratnosť tam musí byť. Dôsledná príprava je dôležitá, lebo aj formát, ktorý je overený a originálny, sa
dá pokaziť.
Budete výhercov súťaže Česko Slovensko má talent sprevádzať do Las Vegas?
O tom nič neviem, ale bolo by to super. Viem si to predstaviť. Hneď by som si naplánoval nejaký
príspevok do Exclusivu. V Amerike sa hovorí, že Las Vegas je srdcom ľudskej civilizácie. Na malom
komerčnom miestečku v púšti človek v skratke uvidí všetky veľké mestá a sú tam sústredené všetky
zaujímavosti tejto planéty. Rád cestujem. Aj keď radšej cestujem sám za seba, nie pracovne. Naposledy
som bol v Monaku a celé tri dni som nakrúcal, takže o relaxe sa tam nedá hovoriť.
Máte aj vlastnú reláciu Exclusiv. Do akej miery sa na nej podieľate?
Je to také moje dieťa. Som rád, že televízia do toho so mnou išla. Reláciu Exclusiv vyrábam už rok a pol.
Návrhy ľudí konzultujem so šéfom spravodajstva, potom si ich naštudujem, predovšetkým ich kariéru.
Nakrútim s nimi rozhovor, so strihačom zostrihám, napíšem k nemu komentár a nahrám. Aj ďalšie témy
sú plne v mojej kompetencii, stačí ich len vymyslieť, napísať k nim scenár, dokrútiť nejaké zábery či
rozhovory, zostrihať a je to.
Priblížte reláciu ľuďom, ktorí ju ešte nevideli.
Má to byť o podnikavých ľuďoch, zaujímavých umelcoch, osobnostiach, ktoré niečo v živote dokázali a
nie je ich vidieť na stránkach bulváru. Výnimku robím len pri športovcoch, aby som ukázal, aká je za tým
drina. Nech ľudia nevnímajú len to, že tenistka zbiera kabelky a cestuje. Chcem im ukázať, že musela od
piatich rokov dennodenne trénovať a nevie, čo je iný život ako tenisový klub. Sám som viackrát pocítil
ľudskú závisť. Niekto vidí len to, že si dovolím kúpiť drahú vec alebo cestujem. Nevidí to, že som celú
jeseň strávil v štúdiách, nemal som žiaden voľný víkend a v robote som bol dlho do noci. Mne to
neprekáža. Som hrdý na to, že som si zarábal od prvého ročníka vysokej školy a nikdy som nemusel
volať rodičom, aby mi poslali peniaze na cestu domov. Rýchlo som pochopil, že keď budem tvrdo
pracovať, môžem si aj viac dovoliť.
Úspech na Slovenku sa spája s peniazmi. Bohatých ľudí máme veľa.
Na Slovensku sú ľudia, ktorí sú bohatí, ale neprišli k majetku čistím spôsobom. Boli v správny čas na
správnom mieste a nemali chrbtovú kosť, alebo bola slabšej konštrukcie. Snažím sa takýmto ľuďom
vyhýbať a dúfam, že sa mi to darí. Gro relácie Exclusiv sú príbehy. Pre zaujímavejšiu vizuálnu stránku
tam ukazujem komerčnejšie veci, ktoré patria do sveta luxusu. Mala by to byť pre ľudí inšpirácia, aj keď
to niektorí vnímajú inak. Vysvetľujem to tým, že aj airbagy boli istý čas len výsadou najdrahších áut.
Dávali sa len do limuzín. Po nejakom čase išla technológia tak ďaleko, že sa začali dávať airbagy pre
vodiča a spolujazdca do každého auta. Na začiatku je každá technológia drahá, lebo je nová a môžu si
ju dovoliť len tí najbohatší. Len čo sa príde na to, ako sa to dá vyrábať lacnejšie a rýchlejšie, objaví sa to
vo viacerých produktoch a zrazu si to môže dovoliť aj bežný človek.

Mávate v relácii len slovenských hostí?
Väčšinou áno. Zaujíma ma nielen biznis, ale aj ľudia so športu a kultúry. Niekedy sa mi však podarí
osloviť aj zaujímavého zahraničného človeka. Robil som napríklad krátky rozhovor s umelcom Jeffom
Koonsom. Je to jeden z najväčších moderných umelcov dnešnej doby. Robí zaujímavé fotografie, sochy,
robí do umenia, maľoval auto. Je schopný dať vypreparovaného žraloka do formaldehydu v akváriu a
predať ho za niekoľko miliónov dolárov, prípadne oblepiť lebku diamantmi a speňažiť to.
Bratislava vraj nie je miesto, kde by ste chceli prežiť život?
Veľkosťou mi vyhovuje. Všade sa dostanem veľmi rýchlo. Nemám rád zimu, preto sa snažím v tom čase
veľa pracovať. Mám predstavu, že by som chcel skončiť v Stredomorí. Budem mať domček nad útesom
a za domom nasadené citrusy a mangá.
Písali ste scenáre. Máte aj skúsenosti s iným písaním?
Áno, píšem do rôznych módnych časopisov. Napríklad históriu módnych značiek a rôzne rozhovory so
zahraničnými osobnosťami, napríklad s herečkou Courteney Coxovou, ktorý sa odohrával v New Yorku
na Manhattane v mrakodrape. Keď robím rozhovor s takýmito známymi osobnosťami, uvedomím si, že
sú to normálni ľudia a rozhovor s nimi je príjemný. Nemám zlé skúsenosti s hviezdami, väčšinou sú
otravní ich manažéri, ktorí si určujú rôzne podmienky.
Čo vás priviedlo k podnikaniu?
Mám síce vlastnú firmu, ale nie som podnikateľom v úplne správnom zmysle slova. Skôr triedičom
faktúr. ? V rámci firmy robím predovšetkým na rôznych projektoch, medzi inými napríklad aj na krátkych
dokumentoch pre súkromných klientov a potom sú to rôzne činnosti s realizáciou podujatí a podobne.
Som hrdý na to, že som si zarábal od prvého ročníka vysokej školy a nikdy som nemusel volať rodičom,
aby mi poslali peniaze na cestu domov
Branislav Ciberej (32)
Narodil sa v Trebišove. Posledný ročník strednej školy absolvoval v USA. Vyštudoval Ekonomickú
univerzitu v Bratislave, odbor financie. Desať rokov pracoval vo Fun rádiu. Popritom robil ako externý
redaktor pre televízie. Postupne začal spolupracovať na veľkých projektoch v komerčných televíziách
ako moderátor, scenárista, dramaturg a neskôr supervízor (Slovensko hľadá Superstar, Leťs Dance,
Slovensko má talent, Česko Slovensko má talent, Česko Slovenská Superstar). Mal relácie o filme
(Premiéra) a súťažné programy (lnal, Mr. Bombastic). Rok a pol pracoval pre obchodný dom Alizé. Dnes
má vlastnú reláciu o úspešných ľuďoch Exclusiv.
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19. Najskôr boj o postup, potom o financie
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 11/01/2011; 07/2011; s.: 29; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Dnes odveta 3. kola Vyzývacieho pohára volejbalistiek: SLÁVIA UK EU – TIRANA (17.30)
Volejbalistky bratislavskej Slávie UK Ekonomická univerzita čaká dnes o 17.30 v športovej hale
Mladosť odveta šestnásťfinále Vyzývacieho pohára, v ktorom budú hostiť hráčky z Tirany. V prvom
zápase zdolali Bratislavčanky na pôde súpera Albánky 3:0, a tak do odvety vstupujú v role favorita.
"Stretnutie v Tirane nebolo také hladké, ako by mohol naznačovať výsledok. Zápas bol špecifický,
nemali sme v príprave naň k dispozícii žiadny videozáznam, Albánky preukázali veľmi dobrú kvalitu
najmä na servise a v obrane," vrátila sa ešte k minulému týždňu na včerajšej predzápasovej tlačovke
trénerka Bratislavčaniek Zuzana Tlstovičová. V dueli na pôde súperiek chýbali Slávii UK EU dve hráčky
základnej šestky – Golitková na pozícii univerzálky a Salanciová na smeči. "Obe sú už k dispozícii.
Golitková by mala nastúpiť, hrala už aj v sobotu proti Rijeke, o účinkovaní Salanciovej rozhodnú
najbližšie dva tréningy a forma tesne pred zápasom, keďže mala dlhší herný výpadok," ozrejmila
slávistická kormidelníčka. Jej albánsky náprotivok Hasan Gurabardhi vystrúhal Slovenkám poklonu.
"Musím objektívne povedať, že hráčky Slávie si výhru u nás zaslúžili, ukázali kvalitu na podaní i v útoku.
Najviac ma však prekvapilo, že po dvadsiatich hodinách v autobuse prespali jednu noc v hoteli a na
druhý deň nás zdolali," pripomenul tréner Tirany úmornú cestu volejbalistiek z Bratislavy. Len na
porovnanie, Albánkam trval priamy let z Tirany do Budapešti necelú hodinu a pol, autobus z hlavného
mesta Maďarska do slovenskej metropoly približne rovnako. "Náš cieľ vo Vyzývacom pohári je v prvom
rade zúčastniť sa a nabrať nové skúsenosti," dodal tréner mladého tiranského kádra bez legionárok,

ktorý sa dal dohromady len pred sezónou. "Samozrejme, my urobíme všetko pre výhru a postup.
Najťažší súboj však zohráme potom o peniaze na cestu za ďalším súperom, či už to bude španielska
Malorka alebo chorvátsky Záhreb," uzavrel tlačovku prezident volejbalového klubu Slávia UK
Ekonomická Univerzita Vladimír Hančík. Dnešný zápas v hale Mladosť sa začína o 17.30 h, rozhodujú
ho Michelinakis z Grécka a Lozanovičová z Bosny a Hercegoviny. LUCIA JEŽÍKOVÁ
S TIRANOU DRUHÝ RAZ
Volejbalový klub žien Slávie UK sa už raz s družstvom z Tirany stretol. V sezóne 1982/83 nečakane
prehrali slávistky doma 1:3, ale vonku zvíťazili 3:0. Zabezpečili si tak postup do štvorčlenného finále
EPM, kde sa neskôr umiestili na tretej priečke. Na trénerskej lavičke v tom čase sedel terajší prezident
klubu a zároveň asistent trénerky Vladimír Hančík a Vladimír Tallo, ktorý teraz pôsobí vo Švajčiarsku.
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20. Spor bratislavských turistických prievodcov ide na súd
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 10/01/2011; Bratislava; Lucia Tkáčiková]
BKIS tvrdí, že osvedčenia ich sprievodcov sú platné. Predseda stavovskej organizácie sprievodcov
hovorí, že má dôkazy o opaku.
BRATISLAVA. Sprievodcovia, ktorí ukazujú turistom hlavné mesto Slovenska, majú spor.
Sprievodcovia v Bratislave sú zväčša buď súkromníci, ktorí majú dohody s cestovkami, alebo fungujú
pod hlavičkou mesta či stavovskej organizácie sprievodcov. Problém je teraz v tom, kto a ako organizuje
kurzy pre sprievodcov a vydáva im osvedčenia o tom, že môžu sprevádzať. Kurz aktuálne stojí od 270
eur až po 500 eur podľa toho, kto ho organizuje.
Dnes ich poskytujú mestské kultúrne a informačné stredisko, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
a spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu. Práve tá spochybňuje prácu svojho konkurenta, mestskej
organizácie BKIS.
Akreditácia
Predseda spoločnosti sprievodcov tvrdí, že osvedčenia mestských sprievodcov sú sfalšované. Mestské
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vraj robilo sprievodcovský kurz bez akreditácie ministerstva.
"Priznal to v máji aj pán Sloboda z ministerstva školstva, že akreditácia BKIS bola posúdená omylom
podľa nesprávnych kritérií," hovorí predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu
Marián Bilačič. Jeho spoločnosť vyčíta mestským sprievodcom aj to, že ich kurz má len 220 hodín a to je
vraj málo na to, aby získali akreditáciu ministerstva.
BKIS sa bráni a na obvinenia odpovedalo žalobou na Bilačiča. "Osvedčenia sprievodcov nie sú neplatné
a ani sfalšované," vraví Alexandra Bučková, námestníčka Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska pre cestovný ruch. "Akreditácia z roku 2005 nám platila do 5. júna 2010 a novú ministerstvo
vydalo 31. marca."
Bilačič spochybňuje aj dátum vydania osvedčenia kurzu, Bučková hovorí, že čas skúšok sa neráta do
času trvania kurzu.
Čo tvrdí SSSCR
Čo tvrdí BKIS
(lut)
Rozhodne súd
Útoky pána Bilačiča na BKIS sa podľa Bučkovej opakujú. "Preto sme sa rozhodli túto formu nekalej,
nezákonnej a neetickej súťaže riešiť súdnou cestou."
Sprievodcovská spoločnosť hovorí, že si počká na rozhodnutie súdu. "Slovenská spoločnosť
sprievodcov cestovného ruchu viaceré postoje námestníčky BKIS považuje za nekompetentné," reaguje
Bilačič.
"Na žalobu má právo, no len nezávislý súd vie povedať, či má pravdu. Všetko, čo sme povedali,

podložíme argumentmi a dôkazmi," povedal.
Ministerstvo
Spor medzi spoločnosťou sprievodcov a BKIS rieši už aj ministerstvo školstva.
Hovorkyňa rezortu Miriam Žiaková povedala, že technická norma, ktorá stanovuje štandardy pre
sprievodcov cestovného ruchu, nie je záväzná. "Má len odporúčací charakter, kurz preto môže trvať aj
220 hodín," reagovala na obvinenia Bilačiča.
Údajne chýbajúce akreditáciu komentovala slovami: "Ministerstvo vydalo potvrdenie o akreditácii pre
vzdelávaciu aktivitu vlastivedný sprievodca po Bratislave, ktorý sa posudzuje inak ako sprievodca
cestovného ruchu."
Spor Bučková - Bilačič
Bilačič vyzval ministerstvo, aby urobilo kontrolu v BKIS. Tá sa už sa podľa ministerstva začala v
novembri. "Týka sa podmienok dodržiavania akreditácie a nie je ukončená," oznámila hovorkyňa.
Bučková vraví, že s kontrolou problém nemajú. "Pripravujeme ministerstvu podklady, čo je trochu
sťažené naším sťahovaním z PKO, ale napriek tomu sprístupníme všetky, ktoré požadujú."
Bilačič spochybňuje aj úroveň kurzov BKIS. Do roku 2008 so strediskom spolupracoval, poďľa Bučkovej
s ním ukončili spoluprácu pre jeho neférové správanie. Bilačič hovorí, že Bučková z kurzov odstránila
troch lektorov. "Dlhodobo sme poukazovali na to, že kurz BKIS sa absolútne odpojil od potreby doby."
Lucia Tkáčiková
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21. Spor sprievodcov ide na súd
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 10/01/2011; s.: 5; Bratislava; Lucia Tkáčiková]
V Bratislave majú konflikt turistickí sprievodcovia. Mestská organizácia podala žalobu
Nezhody sa týkajú organizácie kurzov pre sprievodcov. Ten môže stať až päťsto eur, v meste ho robia tri
organizácie.
BRATISLAVA. Sprievodcovia, ktorí ukazujú turistom hlavné mesto Slovenska, majú spor. Sprievodcovia
v Bratislave sú zväčša buď súkromníci, ktorí majú dohody s cestovkami, alebo fungujú pod hlavičkou
mesta či stavovskej organizácie sprievodcov. Problém je teraz v tom, kto a ako organizuje kurzy pre
sprievodcov a vydáva im osvedčenia o tom, že môžu sprevádzať. Kurz aktuálne stojí od 270 eur až po
500 eur podľa toho, kto ho organizuje. Dnes ich poskytujú mestské kultúrne a informačné stredisko,
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity a spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu. Práve tá
spochybňuje prácu svojho konkurenta, mestskej organizácie BKIS.
Akreditácia
Predseda spoločnosti sprievodcov tvrdí, že osvedčenia mestských sprievodcov sú sfalšované. Mestské
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vraj robilo sprievodcovský kurz bez akreditácie ministerstva.
"Priznal to v máji aj pán Sloboda z ministerstva školstva, že akreditácia BKIS bola posúdená omylom
podľa nesprávnych kritérií," hovorí predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu
Marián Bilačič. Jeho spoločnosť vyčíta mestským sprievodcom aj to, že ich kurz má len 220 hodín a to je
vraj málo na to, aby získali akreditáciu ministerstva. BKIS sa bráni a na obvinenia odpovedalo žalobou
na Bilačiča. "Osvedčenia sprievodcov nie sú neplatné a ani sfalšované," vraví Alexandra Bučková,
námestníčka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska pre cestovný ruch. "Akreditácia z roku
2005 nám platila do 5. júna 2010 a novú ministerstvo vydalo 31. marca." Bilačič spochybňuje aj dátum
vydania osvedčenia kurzu, Bučková hovorí, že čas skúšok sa neráta do času trvania kurzu.
Rozhodne súd
Útoky pána Bilačiča na BKIS sa podľa Bučkovej opakujú. "Preto sme sa rozhodli túto fonnu nekalej,
nezákonnej a neetickej súťaže riešiť súdnou cestou." Sprievodcovská spoločnosť hovorí, že si počká na
rozhodnutie súdu. "Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu viaceré postoje námestníčky
BKIS považuje za nekompetentné," reaguje Bilačič. "Na žalobu má právo, no len nezávislý súd vie
povedať, či má pravdu. Všetko, čo sme povedali, podložíme argumentmi a dôkazmi," povedal.

Ministerstvo
Spor medzi spoločnosťou sprievodcov a BKIS rieši už aj ministerstvo školstva. Hovorkyňa rezortu Miriam
Žiaková povedala, že technická norma, ktorá stanovuje štandardy pre sprievodcov cestovného ruchu,
nie je záväzná. "Má len odporúčací charakter, kurz preto môže trvať aj 220 hodín," reagovala na
obvinenia Bilačiča. Údajne chýbajúce akreditáciu komentovala slovami: "Ministerstvo vydalo potvrdenie
o akreditácii pre vzdelávaciu aktivitu vlastivedný sprievodca po Bratislave, ktorý sa posudzuje inak ako
sprievodca cestovného ruchu."
Spor Bučková - Bilačič
Bilačič vyzval ministerstvo, aby urobilo kontrolu v BKIS. Tá sa už sa podľa ministerstva začala v
novembri. "Týka sa podmienok dodržiavania akreditácie a nie je ukončená," oznámila hovorkyňa.
Bučková vraví, že s kontrolou problém nemajú. "Pripravujeme ministerstvu podklady, čo je trochu
sťažené naším sťahovaním z PKO, ale napriek tomu sprístupníme všetky, ktoré požadujú." Bilačič
spochybňuje aj úroveň kurzov BKIS. Do roku 2008 so strediskom spolupracoval, podľa Bučkovej s ním
ukončili spoluprácu pre jeho neférové správanie. Bilačič hovorí, že Bučková z kurzov odstránila troch
lektorov. "Dlhodobo sme poukazovali na to, že kurz BKIS sa absolútne odpojil od potreby doby."
Lucia Tkáčiková osme
Čo kto tvrdí
Spoločnosť sprievodcov
- Akreditácia kurzu na 220 hodín pre BKIS je podprahová a bezlimitná,
- skúšky vykonávali bez akreditácie z ministerstva,
- osvedčenie sprievodcov BKIS sú neplatné a sfalšované,
Mestská BKIS
- akreditácia ministerstva z roku 2005 platila BKIS do 5.júna 2010. Ministerstvo vydalo 31. marca 2010
novú,
- podalo žalobu na predsedu SSSCR.
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22. Spor bratislavských turistických sprievodcov ide na súd
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 10/01/2011; Bratislava; Lucia Tkáčiková]
Konflikt sa týka organizácie kurzov pre sprievodcov. Ten môže stáť až päťsto eur, v meste ho robia tri
organizácie.
BRATISLAVA. Sprievodcovia, ktorí ukazujú turistom hlavné mesto Slovenska, majú spor.
Sprievodcovia v Bratislave sú zväčša buď súkromníci, ktorí majú dohody s cestovkami, alebo fungujú
pod hlavičkou mesta či stavovskej organizácie sprievodcov. Problém je teraz v tom, kto a ako organizuje
kurzy pre sprievodcov a vydáva im osvedčenia o tom, že môžu sprevádzať. Kurz aktuálne stojí od 270
eur až po 500 eur podľa toho, kto ho organizuje.
Dnes ich poskytujú mestské kultúrne a informačné stredisko, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
a spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu. Práve tá spochybňuje prácu svojho konkurenta, mestskej
organizácie BKIS.
Akreditácia
Predseda spoločnosti sprievodcov tvrdí, že osvedčenia mestských sprievodcov sú sfalšované. Mestské
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vraj robilo sprievodcovský kurz bez akreditácie ministerstva.
"Priznal to v máji aj pán Sloboda z ministerstva školstva, že akreditácia BKIS bola posúdená omylom
podľa nesprávnych kritérií," hovorí predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu
Marián Bilačič. Jeho spoločnosť vyčíta mestským sprievodcom aj to, že ich kurz má len 220 hodín a to je
vraj málo na to, aby získali akreditáciu ministerstva.
BKIS sa bráni a na obvinenia odpovedalo žalobou na Bilačiča. "Osvedčenia sprievodcov nie sú neplatné

a ani sfalšované," vraví Alexandra Bučková, námestníčka Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska pre cestovný ruch. "Akreditácia z roku 2005 nám platila do 5. júna 2010 a novú ministerstvo
vydalo 31. marca."
Bilačič spochybňuje aj dátum vydania osvedčenia kurzu, Bučková hovorí, že čas skúšok sa neráta do
času trvania kurzu.
Čo tvrdí SSSCR
Čo tvrdí BKIS
(lut)
Rozhodne súd
Útoky pána Bilačiča na BKIS sa podľa Bučkovej opakujú. "Preto sme sa rozhodli túto formu nekalej,
nezákonnej a neetickej súťaže riešiť súdnou cestou."
Sprievodcovská spoločnosť hovorí, že si počká na rozhodnutie súdu. "Slovenská spoločnosť
sprievodcov cestovného ruchu viaceré postoje námestníčky BKIS považuje za nekompetentné," reaguje
Bilačič.
"Na žalobu má právo, no len nezávislý súd vie povedať, či má pravdu. Všetko, čo sme povedali,
podložíme argumentmi a dôkazmi," povedal.
Ministerstvo
Spor medzi spoločnosťou sprievodcov a BKIS rieši už aj ministerstvo školstva.
Hovorkyňa rezortu Miriam Žiaková povedala, že technická norma, ktorá stanovuje štandardy pre
sprievodcov cestovného ruchu, nie je záväzná. "Má len odporúčací charakter, kurz preto môže trvať aj
220 hodín," reagovala na obvinenia Bilačiča.
Údajne chýbajúce akreditáciu komentovala slovami: "Ministerstvo vydalo potvrdenie o akreditácii pre
vzdelávaciu aktivitu vlastivedný sprievodca po Bratislave, ktorý sa posudzuje inak ako sprievodca
cestovného ruchu."
Spor Bučková - Bilačič
Bilačič vyzval ministerstvo, aby urobilo kontrolu v BKIS. Tá sa už sa podľa ministerstva začala v
novembri. "Týka sa podmienok dodržiavania akreditácie a nie je ukončená," oznámila hovorkyňa.
Bučková vraví, že s kontrolou problém nemajú. "Pripravujeme ministerstvu podklady, čo je trochu
sťažené naším sťahovaním z PKO, ale napriek tomu sprístupníme všetky, ktoré požadujú."
Bilačič spochybňuje aj úroveň kurzov BKIS. Do roku 2008 so strediskom spolupracoval, poďľa Bučkovej
s ním ukončili spoluprácu pre jeho neférové správanie. Bilačič hovorí, že Bučková z kurzov odstránila
troch lektorov. "Dlhodobo sme poukazovali na to, že kurz BKIS sa absolútne odpojil od potreby doby."
Lucia Tkáčiková
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23. Reakcia na článok Po 45 rokoch končí vo verejnej funkcii
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 10/01/2011; 01/2011; s.: 6;
Spravodajstvo; JUDr. Ján Štark]
Občianske združenie Vráťme mestu život zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 15. 4. 2010 pod
číslom WS/1-900/90-355 95 žiada v zmysle tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. o uverejnenie opravy
článku pod názvom Po 45 rokoch končí vo verejnej funkcii.
V prvom rade občianske združenie Vráťme mestu život úprimne blahoželá k opätovnému voleniu
primátorovi mesta p. Váradymu a novozvoleným poslancom. Musíme reagovať na nepravdivé a
zavádzajúce informácie p. Jozefa Šutku v odpovedi na otázku "Myslia si to aj občania?", kde hovorí o
kontraproduktivnom ohováraní, nezmyselných a neuskutočniteľných sľuboch ľudí okolo OZ Vráťme
mestu život, čím vážne narušil česť, dôstojnosť a povesť OZ Vráťme mestu život a jeho členov. Volebný

program nezávislého kandidáta JUDr. Jána Štarka, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Vráťme mestu
život, bol po stavený na základe podrobnej analýzy činnosti mesta, kde boli určené a postavené priority
a spôsoby dosiahnutia ich splnenia. Teda nie je pravda, že náš kandidát vo volebnom programe dával
neuskutočniteľné sľuby a niekoho ohováral. Na základe predvolebných sľubov bývalých primátorov p.
Šutku z roku 1998 a p. Váradyho z rokov 2002, 2006 a 2010, na svojich mítingoch náš kandidát vecne
poukazoval na ich nesplnené sľuby, ktoré nedodržali (dôkazom sú volebné letáky z uvedených rokov),
napr:
- vybudovanie kanalizácie v častiach mesta Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok nebola ani začatá
výstavba (už 12 rokov sa opakuje sľub)
- zvýšenie zamestnanosti - mesto zrušilo pracovné miesta tým, že zrušilo pestovanie okrasných drevín a
kvetín, zrušenie výroby zámkovej dlažby, zrušenie pracovných miest následkom zatvorenia rekreačného
areálu Tona
- rozvoj cestovného ruchu - zatvorenie rekreačného areálu Tona
- výstava bytov - za 8 rokov mesto nezabezpečilo postavenie žiadneho bytu (nájomného, sociálneho ani
do vlastníctva)
- a veľa iných nesplnených sľubov a rozhodnutí (rozšírenie domu sociálnych služieb, rekultivácia
smetiska, výstavba chodníkov, oprava ciest, rozvoj kultúrneho a spoločenského života a pod. Ďalej
neefektívny predaj mestského majetku - bývalé kasárne Kopec a pod.)
- zbernými miestami smetí sa stali mestský úrad Šurany a mestský podnik služieb Šurany, ktoré
pripomínajú nelegálnu skládku. Týmito argumentmi dokazujeme, že náš kandidát si nič nevymýšľal,
neohováral a že obvinenia p. Šutku sú nepravdivé a účelové. Na mítingoch p. Štark nielen vecne
kritizoval, ale kladne a pochvalne sa vyjadroval ku konkrétnym skutkom, ktoré predstavitelia mesta
urobili (zateplenie škôl, materiálne vybavenie škôl, separácia komunálneho odpadu, rozvoj školstva možnosť štúdia v Šuranoch na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity Bratislava) a
ubezpečil občanov, že v tom, ak mu bude daná dôvera občanov, bude pokračovať. Náš kandidát na
primátora pri prezentovaní jeho jednotlivých priorít konkrétne vysvetľoval, ako, kde a akým spôsobom
chce riešiť a realizovať tieto jeho priority. Prezentáciu robil prostredníctvom videoprojekcie, kde prakticky
ukázal reálny stav v Šuranoch a v okolitých mestách a obciach a poukázal na ich rozdiely. Teda nebolo
to ohováranie a len prázdne sľuby, ale konkrétny spôsob realizácie naplnenia volebného programu.
Dôkazom toho je, že aj viacerí kandidáti na poslancov z iných tímov sa pochvalne vyjadrili k spôsobu,
forme a reálnosti naplnenia volebného programu nášho kandidáta. Dokonca p. Gilan, jeden z členov
volebného tímu p. Váradyho mu doslova povedal, že prišiel preto, lebo sa dopočul, že na mítingoch
JUDr. Ján Štark len kydá a drísta na primátora a poslancov, ale je prekvapený, že akou formou a
spôsobom, vecne a pravdivo a kriticky poukazuje ma nedostatky. Veľmi sa mu páčilo aj to, že JUDr. Ján
Štark nielen kritizoval, ale veľmi pochvalne sa vyjadroval o veciach, ktoré predstavitelia mesta urobili v
prospech občanov. Ďalšou nepravdou p. Šutku v článku je, že žiadny z kandidátov podporovaný OZ
Vráťme mestu život sa nedostal do mestského zastupiteľstva. Naším združením boli podporovaní aj Ing.
Oremus a Ing. Tamašovič, ktorí sa dostali do zastupiteľstva (dôkaz viď. 7. číslo vydania novín Vráťme
mestu život). Ďalšou reakciou na nepravdivé tvrdenia p. Šutku v otázke "Čo podľa vás rozhodlo o
hlasovaní?", že sme sa chceli zmocniť mestského majetku: kotolní, polikliniky a ďalších, je nasledovná:
Kotolne sa nikto nechcel zmocniť, len po vykonanej analýze bol spracovaný návrh na zmenu
vykurovania biomasou, čo by malo za následok podstatné zníženie mesačných platieb za teplo a vodu
pre občanov, ako i nárast zamestnanosti a podporu podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva. Taktiež
sme sa nechceli zmocniť ani mestského podniku služieb, naopak zámerom bolo rozšíriť činnosti na
mestskom podniku služieb. Tiež s poliklinikou bol zámer prostredníctvom dotácie z eurofondov získať
prostriedky na skvalitnenie vybavenia novou technológiou laboratória a röntgenu, ktoré s v kritickom
stave a rozšírenie poskytovaných odborných služieb. Záverom by sme chceli uviesť, že po Šuranoch
niektorí ľudia zámerne rozširovali a zavádzali občanov nepravdivými informáciami na osobu JUDr. Jána
Štarka a ľudí okolo neho, že chcú predať mestský podnik služieb, sprivatizovať polikliniku, zamestnať
ľudí, ktorí nemajú v Šuranoch dobrú povesť, že povyhadzujú ľudí z Mestského úradu Šurany a
mestských podnikov a pod. Prečo tak činili, sa môžeme len domnievať, že asi preto, aby sa do vedenia
mesta a mestského zastupiteľstva nedostali ľudia, ktorí niečo už dokázali a dokážu a budú robiť veci
transparentne (dôkaz v transparentnosti mesto Šurany je na 97. mieste zo 100 miest na Slovensku a na
poslednom 137. mieste na Slovensku v hodnotení najkrajšieho mesta). My sme sa k tomuto spôsobu
neznížili, pretože slušnosť, spravodlivosť, čestnosť a pravdovravnosť je základom práce nášho
občianskeho združenia a našich zámerov. A úplne na záver, my rešpektujeme výsledok volieb a sme s
nimi zmierení, ale výsledok volieb musia rešpektovať a zmieriť sa s nim všetci, teda aj pán Šutka,
pretože tiež nedostal dôveru ľudí a musí sa správať v budúcnosti tak, aby nikoho nikdy neurážal,
neklamal a nezavádzal. Článok p. Šutku inicioval mnohých obyvateľov nášho mesta k ďalšej podpore
nášho občianskeho združenia. S predsavzatím pisateľa (v otázke "Ktorou cestou by sa malo teda mesto
uberať), že v novom volebnom období sa treba uberať cestou pravdy, všetci súhlasíme a vyzývame
predstaviteľov mesta, aby skutočne a pravdivo zverejnili všetky rozsudky súdov, v ktorých mesto bolo
účastné, ako i všetky zmluvy o predaji mestského majetku za posledných 12 rokov. Takto bude možné
objektívne posúdiť cestu pravdy. Zároveň odporúčame primátorovi mesta, aby sa zaregistroval na
facebooku, vypočul si názory obyvateľov a flexibilne reagoval na ich podnety.
Občianske združenie Vráťme mestu život, predseda JUDr. Ján Štark
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24. Vymenoval nových rektorov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 18/01/2011; s.: 4; AKTUÁLNE; sita]
REKTOROV štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval včera
prezident Ivan Gašparovič. Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove povedie
ďalšie štyri roky Lev Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš, Univerzitu Komenského v Bratislave Karol Mičieta, Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Emil Pilipčinec, Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci. (sita)
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25. Gašparovič vymenoval osem rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 17/01/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať".
BRATISLAVA 17. januára (WEBNOVINY) – Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej
štátnej vysokej školy vymenoval dnes prezident Ivan Gašparovič. "Vymenovanie do funkcie rektora je,
podľa môjho názoru, najvyššie uznanie výchovno-vzdelávacích, organizátorských, vedeckých, ale aj
ľudských, osobnostných daností a kvalít vysokoškolského pedagóga," povedal v príhovore prezident
Gašparovič.
Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš. Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol
Mičieta, v kresle rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil
Pilipčinec, na poste Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci.
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať". "Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v
Európe, ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa
neho mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy,
tak ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie."
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák. Považuje za
nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že vznikne elitná
univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto súvislosti uviedol, že
sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny model, pretože v štúdiu
na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za prvoradú úlohu vysokých
škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných autorít.
Osem rektorov, ktorých vymenoval prezidentLev BUKOVSKÝ
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Václav KRAJNÍK
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Vladimír KRČMÉRY
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Marián MESÁROŠ
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Karol MIČIETA
Univerzita Komenského v Bratislave
Emil PILIPČINEC
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rudolf SIVÁK
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stanislav STANKOCI
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
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26. Gašparovič vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/01/2011; TASR]
Nových šéfov získali štyri verejné, tri súkromné a jedná štátna vysoká škola.
BRATISLAVA, 17.01.2011., 15:24 | TASR
Rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných vymenoval prezident
Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave aj Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Poverenie od prezidenta dostal aj Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil Pilipčinec z
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej univerzity v
Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave.
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27. Prezident vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 17/01/2011; TASR]
Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných VŠ vymenoval
dnes prezident SR Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
"Inštitúcie, na čele ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu
mysleniu. Sami najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v
príhovore. Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb,
úloh, ťažkostí".
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil nové
voľby na 14. februára.
TASR
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28. Prezident vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl

[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 17/01/2011; Domov; TASR]
Bratislava - Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných VŠ
vymenoval v pondelok prezident SR Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
"Inštitúcie, na čele ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu
mysleniu. Sami najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v
príhovore. Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb,
úloh, ťažkostí".
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil nové
voľby na 14. februára.
Popis foto: Prezident vymenoval osem nových rektorov vysokých škôl.
TASR
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29. Gašparovič vymenoval rektorov ôsmich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 17/01/2011; SITA]
BRATISLAVA – Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval
dnes prezident Ivan Gašparovič.
"Vymenovanie do funkcie rektora je, podľa môjho názoru, najvyššie uznanie výchovno-vzdelávacích,
organizátorských, vedeckých, ale aj ľudských, osobnostných daností a kvalít vysokoškolského
pedagóga," povedal v príhovore prezident Gašparovič.
Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš.
Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol Mičieta, v kresle rektora Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil Pilipčinec, na poste Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa stal
Stanislav Stankoci. Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa
neho mali "začať obracať".
"Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v Európe,
ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa neho
mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy, tak
ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie."
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák.
Považuje za nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že
vznikne elitná univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto
súvislosti uviedol, že sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny
model, pretože v štúdiu na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za
prvoradú úlohu vysokých škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných
autorít.
Foto: SITA, ZDROJ - SITA
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30. PREZIDENT: Vymenoval rektorov ôsmich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 17/01/2011; SITA]
dnes 16:33 – BRATISLAVA
Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval dnes prezident
Ivan Gašparovič. "Vymenovanie do funkcie rektora je, podľa môjho názoru, najvyššie uznanie výchovnovzdelávacích, organizátorských, vedeckých, ale aj ľudských, osobnostných daností a kvalít
vysokoškolského pedagóga," povedal v príhovore prezident Gašparovič.
Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš. Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol
Mičieta, v kresle rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil
Pilipčinec, na poste Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci.
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať". "Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v
Európe, ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa
neho mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy,
tak ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák. Považuje za
nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že vznikne elitná
univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto súvislosti uviedol, že
sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny model, pretože v štúdiu
na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za prvoradú úlohu vysokých
škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných autorít.
ZDROJ - SITA
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31. Slovensko možno obsadí post člena Výkonnej rady ECB
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 14/01/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Slovenská vláda navrhuje post člena Výkonnej rady ECB, ktorý zostane od mája voľný, obsadiť bývalou
viceguvernérkou Národnej banky Slovenska Elenou Kohútikovou.
BRATISLAVA 14. januára (WEBNOVINY) - Slovensko bude mať možno svoje zastúpenie vo Výkonnej
rade Európskej centrálnej banky. Minister financií Ivan Mikloš totiž na post členky rady navrhol bývalú
viceguvernérku Národnej banky Slovenska a v súčasnosti členku predstavenstva VÚB banky Elenu
Kohútikovú. Ak bude jej kandidatúra úspešná, na pozícii členky rady nahradí Gertrude TumpelGugerellovú, ktorej uplynie funkčné obdobie v máji tohto roku.
"Slovenská vláda, i ja osobne, nemáme pochybnosti o kandidatúre Eleny Kohútikovej a sme
presvedčení, že je správnym človekom na vykonávanie práce na poste člena Výkonnej rady Európskej
centrálnej banky na ďalších 8 rokov," uviedol minister financií Ivan Mikloš v liste šéfovi Eurogroup JeanClaude Junckerovi, ktorého zároveň požiadal o predostrenie tejto kandidatúry v rámci najbližšieho
rokovania Eurogroup.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, je momentálne jedinou ženou v rade. Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou
Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon
menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej
činnosti ECB a výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich
majú regulačných charakter. Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde

zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
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32. Slovensko možno obsadí post člena Výkonnej rady ECB
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 15/01/2011; SITA]
Slovenská vláda navrhuje post člena Výkonnej rady ECB obsadiť Elenou Kohútikovou.
Slovensko bude mať možno svoje zastúpenie vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky. Minister
financií Ivan Mikloš totiž na post členky rady navrhol bývalú viceguvernérku Národnej banky Slovenska a
v súčasnosti členku predstavenstva VÚB banky Elenu Kohútikovú. Ak bude jej kandidatúra úspešná, na
pozícii členky rady nahradí Gertrude Tumpel-Gugerellovú, ktorej uplynie funkčné obdobie v máji tohto
roku.
"Slovenská vláda, i ja osobne, nemáme pochybnosti o kandidatúre Eleny Kohútikovej a sme
presvedčení, že je správnym človekom na vykonávanie práce na poste člena Výkonnej rady Európskej
centrálnej banky na ďalších 8 rokov," uviedol minister financií Ivan Mikloš v liste šéfovi Eurogroup JeanClaude Junckerovi, ktorého zároveň požiadal o predostrenie tejto kandidatúry v rámci najbližšieho
rokovania Eurogroup.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, je momentálne jedinou ženou v rade. Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou
Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon
menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej
činnosti ECB a výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich
majú regulačných charakter. Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
ZDROJ - SITA
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33. Elenu Kohútikovú navrhli do Výkonnej rady ECB
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 15/01/2011; eTREND; SITA]
Bývalú viceguvernérku NBS ponúkol do Frankfurtu minister Ivan Mikloš
SITA
Slovensko bude mať možno svoje zastúpenie vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky (ECB).
Minister financií Ivan Mikloš navrhol na post členky rady bývalú viceguvernérku Národnej banky
Slovenska a v súčasnosti členku predstavenstva VÚB banky Elenu Kohútikovú. Ak bude jej kandidatúra
úspešná, na pozícii členky rady nahradí Gertrude Tumpel-Gugerellovú, ktorej uplynie funkčné obdobie v
máji tohto roku.
"Slovenská vláda, i ja osobne, nemáme pochybnosti o kandidatúre Eleny Kohútikovej a sme
presvedčení, že je správnym človekom na vykonávanie práce na poste člena Výkonnej rady Európskej
centrálnej banky na ďalších 8 rokov," uviedol minister I. Mikloš v liste šéfovi Eurogroup Jean-Claude
Junckerovi, ktorého zároveň požiadal o predostrenie tejto kandidatúry v rámci najbližšieho rokovania
Eurogroup.
Výkonná rada ECB pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti práve Jean-Claude Trichet, ďalej z
viceprezidenta a štyroch členov. G. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné obdobie, je
momentálne jedinou ženou v rade.
Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí
napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky eurozóny v súlade s
usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej činnosti ECB a výkon určitých

právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich majú regulačných charakter.
Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa, kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
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34. Gašparovič bude menovať rektorov po novom: Až po preverení komisiou
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/01/2011; TASR]
Včera 16:45 - Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl, jednej štátnej a troch súkromných VŠ
vymenoval dnes prezident SR Ivan Gašparovič.
Súčasné pravidlá menovania profesorov nie sú optimálne, potrebujú zmenu. Zhodli sa na tom dnes
prezident Ivan Gašparovič s ministrom školstva Eugenom Jurzycom v Prezidentskom paláci počas
pracovného stretnutia.
Po novom už bude Akreditačná komisia overovať všetky návrhy vysokých škôl (VŠ) na profesorov, teda
to, či nominanti na profesúru naozaj splnili všetky kritériá.
"Tento stav platí od dnešného dňa až do odvolania," potvrdila TASR hovorkyňa ministerstva školstva
Miriam Žiaková. Rezort má podľa nej záujem, aby prezident dostával návrhy na menovanie "bez
akýchkoľvek pochýb".
Systém nekritizuje len hlava štátu, ale aj ministerstvo. "Aj ministerstvo malo viacero signálov, že nie
všetky nominácie boli celkom správne," zdôraznila hovorkyňa. Vysvetlila, že niektoré VŠ mohli mať
nastavené príliš nízke kritériá.
Ivan Gašparovič dnes pri menovaní ôsmich rektorov VŠ konštatoval, že vysokoškolské štúdium sa dá
skvalitňovať len cez kvalitných učiteľov. Dnešné menovanie 104 profesorov odložil na budúci týždeň. Tí
boli posudzovaní ešte po starom, Akreditačná komisia ich neoverovala.
Dvojnásobný prezident menoval od svojho nástupu do úradu vyše 600 profesorov. "Je to málo? Je to
veľa? Neodvážim sa odpovedať na takto postavenú otázku. Pre mňa je totiž dôležité, aby profesori plnili
poslanie, ktoré im naša spoločnosť priznala," vyhlásil prezident.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie. "Inštitúcie, na čele
ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu mysleniu. Sami
najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v príhovore.
Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb, úloh,
ťažkostí". Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri
roky. Riadiť školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil nové
voľby na 14. februára.
AUTOR - TASR
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35. Kohútiková má na post v ECB jedného protikandidáta
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 19/01/2011; SITA]
Slovensko má reálnu šancu na obsadenie postu vo výkonnom výbore Európskej centrálnej banky.
Slovensko má reálnu šancu na obsadenie významného postu v rámci Európskej centrálnej banky (ECB).
Skonštatoval to v utorok po návrate z Bruselu minister financií Ivan Mikloš. Na rokovaní Eurogroup, teda
ministrov financií krajín eurozóny, totiž predložil nomináciu bývalej viceguvernérky centrálnej banky
Eleny Kohútikovej na post členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, čo je najvyšší výkonný
orgán banky. "Myslím si, že sme vybrali veľmi silného a kvalifikovaného kandidáta," povedal v utorok
Mikloš a vyzdvihol Kohútikovej skúsenosti najmä pri konštituovaní samostatnej slovenskej centrálnej
banky po rozdelení Československa, ale aj jej zásluhy pri vstupe Slovenska do eurozóny.

Okrem Slovenska pritom na post člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky nominovali svojho
zástupcu iba Belgičania. "Včera na rokovaní Eurogroup boli definitívne uzavreté kandidatúry a sú len
dvaja kandidáti," povedal Mikloš. Tým druhým je výkonný riaditeľ v rámci belgickej centrálnej banky
Peter Praet. Práve jeden z dvojice Kohútiková - Praet by mal teda nahradiť v súčasnosti jedinú ženu v
rámci šesťčlennej rady, Rakúšanku Gertrude Tumpel-Gugerellovú, ktorej v máji uplynie funkčné obdobie.
Definitívne by mala o novom členovi výboru rozhodnúť Európska rada, zrejme v marci tohto roka. Ešte
predtým by malo prísť odporúčanie zo strany Eurogroup. "Predpokladám, že februárové stretnutie
euroskupiny bude o tomto rozhodovať," dodal Mikloš.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, má v rámci vedenia banky na starosti oblasť platieb, trhovej infraštruktúry a ľudských zdrojov.
Po zvolení nového člena výboru sa však môžu zodpovednosti jednotlivých členov navzájom popresúvať.
Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí
napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky eurozóny v súlade s
usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej činnosti ECB a výkon určitých
právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich majú regulačných charakter.
Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
ZDROJ - SITA
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36. Sprievodca finančným trhom
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 20/01/2011; 01/2011; s.: 50; Nezaradene; Redakcia]
- AXA ponúka novú aplikáciu pre klientov pri uzatváraní zmlúv k povinnému zmluvnému poisteniu, ktorá
umožní automaticky spracovať údaje uložené na novom technickom preukaze. Údaje z technického
preukazu sa v čítačke automaticky načítajú a doplnia do poistnej zmluvy.
- Rakúska spoločnosť CA Immo ohlásila spustenie výstavby komplexu, ktorý rozšíri administratívne
centrum Bratislava Business Center 1. Pôjde o komplex s trinástimi podlažiami, prenajímateľnou plochou
s rozlohou približne 16 tisíc m a 313 parkovacích miest priamo v objekte.
- Spoločnosť Home Credit ponúka k tovaru zakúpenému na splátky predĺženú záručnú lehotu. Obvykle
je záručná lehota dvojročná, no zakúpením tovaru na úver klient dostane ďalší rok záruky zadarmo.
- The Banker, medzinárodný časopis o finančníctve, ktorý vydáva Financial Times Group, udelil v
Londýne na slávnostnom ceremoniáli Erste Group Bank AG ocenenie Banka roka v strednej a vo
východnej Európe.
- Tatra banka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska ukončila projekt, v rámci
ktorého vybavila 117 svojich bankomatov audio výstupom na slúchadlá. Vďaka nemu môžu nevidiaci a
slabozrakí občania samostatne narábať so svojimi financiami, pretože bankomat ich prostredníctvom
hlasových pokynov prevedie cez jednotlivé obrazovky.
- BNP Paribas Investment Partners rozšíril ponuku svojich fondov o STEP 90 Commodities, STEP 90
US a STEP 80 World Emerging. STEP fondy majú obranný mechanizmus, keď garancia sa posúva vždy
pri dosiahnutí nového maxima podielu fondu.
- Čitatelia časopisu Construction & Investment Journal zvolili spoločnosť Cushman & Wakefield za
najlepšieho realitného agenta na Slovensku.
- Klientska linka ING pre ING Konto a podielové fondy od tohto roku funguje na čísle 0850 122 122.
Kontaktné číslo pre klientov poisťovne a dôchodkového sporenia sa nemení.
- Slovenská sporiteľňa predávala 26. zaistený vklad s viazanosťou na päť rokov a výnosom 10 % plus za
piaty rok 12mesačný Eurobor. Úroky z vkladu sa budú vyplácať na konci roka. Minimálna investícia bola
1 000 eur.

- Seminár s globálne rešpektovanou autoritou v biznise Brianom Tracym sa bude konať v novom
termíne. Uskutoční sa 2. marca rovnako v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.
- Na trhu sprostredkovania finančných produktov spustila spoločnosť Finanzpartner franchisingový
model. Výška provízií pre spolupracovníkov bude dosahovať 175 % ročného poistného.
- AXA stredná a východná Európa prevzala 80-percentný podiel druhej najväčšej poisťovne v Bielorusku
- B&B poisťovne.
- Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Volksbank Slovensko predstavila špeciálnu platobnú kartu vo
forme nálepky so zabudovanou technológiou MasterCard PayPass. Je možné ju používať u viac než
tisícky obchodníkov s technológiou bezkontaktného platenia kartou.
- Zuno, direct banka skupiny Raiffeisen Bank International (RBI), spustila prevádzku na Slovensku. To je
prvou krajinou v regióne strednej a východnej Európy, kam plánuje v blízkej budúcnosti expandovať. V
ponuke má dva modely - pre klientov, ktorí chcú sporiť a druhý pre klientov, ktorí uskutočňujú transakcie.
V oboch prípadoch môže byť vedenie účtu bez poplatku.
- Spoločnosť Colosseum získala v rámci 16. ročníka Czech TOP 100 ratingové hodnotenie AAA Čekia
Stability Award a zaradila sa tak medzi najstabilnejšie firmy v Českej republike.
- Direct banka Zuno zrušila mesačný poplatok za platobnú kartu a poplatky za zriadenie trvalých platieb
a inkás. Zároveň spustila hru, kde je možné vyhrať od 10 do 1000 eur. Podmienkou je vložiť 1000 eur na
aspoň tri mesiace.
- Magazín Global Finance vyhlásil Tatra banku ako Best Trade Finance Bank 2011, teda banku s
najlepším obchodným financovaním na Slovensku.
- AXA ponúka druhú tranžu jednorazového investičného životného poistenia Balance Komodity. Výnos je
nadviazaný na vývoj cien desiatich komodít a môže dosiahnuť 104 % v priebehu osemročnej dĺžky
poistenia. Minimálny vklad je 3 300 eur.
- Pioneer Investments zaregistroval na slovenskom trhu štyri nové podfondy: Euro Liquidity, Emerging
Markets Bond Local Currencies, Global Changes a Global Balanced 50.
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37. Mikloš: Národná banka by mohla fungovať aj lepšie
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 19/01/2011; TASR]
Národná banka Slovenska by podľa ministra financií Ivana Mikloša mohla fungovať aj efektívnejšie.
"Plne rešpektujem nezávislosť centrálnej banky. Na druhej strane však treba vidieť, že NBS je súčasťou
verejného sektora a pri snahe o zvýšenie jeho efektívnosti nie je dôvod, aby bola výnimkou. A to
nehovoriac o tom, že zmeny v jej kompetenciách, ku ktorým prišlo po prijatí eura, dávajú priestor na
úspory," konštatoval Mikloš na utorkovej (18.1.) tlačovej konferencii.
Podľa ministra tiež nie je nevyhnutné, aby mala centrálna banka dvoch viceguvernérov. "Kompetencie
sú v súčasnosti prerozdelené tak, aby si NBS plnila všetky úlohy dané zákonom," reagovala na
ministrove vyjadrenia pre TASR vedúca tlačového oddelenia NBS Jana Kováčová. Viceguvernérom NBS
je v súčasnosti Viliam Ostrožlík, miesto druhého viceguvernéra je neobsadené už takmer rok, keď v
januári 2010 uplynulo funkčné obdobie Martinovi Bartovi.
Problémom môže byť podľa Mikloša aj nadbytočný počet zamestnancov v centrálnej banke. "Nemám
konkrétne informácie, ale dá sa predpokladať, s vysokou mierou pravdepodobnosti, že ten problém tu je.
A teda, že rezervy tu sú," podotkol.
V septembri 2010 požiadali poslanci z parlamentného finančného výboru guvernéra NBS Jozefa
Makúcha o analýzu porovnávajúcu produktivitu práce centrálnej banky s inými podobnými inštitúciami v
eurozóne. Z nej vyplynulo, že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov NBS by bolo možné iba
odčlenením jej činností do iných inštitúcií, čo by znamenalo zaťaženie štátneho rozpočtu SR. "Na
základe analýzy možno konštatovať, že NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk, vrátane
integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to s
primeraným počtom zamestnancov," konštatuje centrálna banka v správe.
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne. "V priemerných prevádzkových nákladoch na
zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje
vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za
celú eurozónu je 182.000 eur.
Predseda finančného výboru Jozef Kollár (SaS) označil túto analýzu v tom čase za nedostatočnú.

Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval. Podľa neho NBS
pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie ako útok na svoju nezávislosť.
TASR

Späť na obsah

38. Mikloš: NBS by mohla fungovať efektívnejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 19/01/2011; Ekonomika; TASR]
Bratislava - Národná banka Slovenska by podľa ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) mohla
fungovať aj efektívnejšie.
"Plne rešpektujem nezávislosť centrálnej banky. Na druhej strane však treba vidieť, že Národná banka
Slovenska je súčasťou verejného sektora a pri snahe o zvýšenie jeho efektívnosti nie je dôvod, aby bola
výnimkou. A to nehovoriac o tom, že zmeny v jej kompetenciách, ku ktorým prišlo po prijatí eura, dávajú
priestor na úspory," konštatoval Mikloš na utorkovej tlačovej konferencii.
Podľa ministra tiež nie je nevyhnutné, aby mala centrálna banka dvoch viceguvernérov. Viceguvernérom
Národnej banky Slovenska je v súčasnosti Viliam Ostrožlík, miesto druhého viceguvernéra je
neobsadené od januára 2010, kedy uplynulo funkčné obdobie Martinovi Bartovi.
NBS nemá priveľa zamestnancov. Chce však šetriť
Problémom môže byť podľa Mikloša aj nadbytočný počet zamestnancov v centrálnej banke. "Nemám
konkrétne informácie, ale dá sa predpokladať, s vysokou mierou pravdepodobnosti, že ten problém tu je.
A teda, že rezervy tu sú," podotkol.
V septembri 2010 požiadali poslanci z parlamentného finančného výboru guvernéra Národnej banky
Slovenska Jozefa Makúcha o analýzu porovnávajúcu produktivitu práce centrálnej banky s inými
podobnými inštitúciami v eurozóne.
Z nej vyplynulo, že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov Národnej banky Slovenska by bolo
možné iba odčlenením jej činností do iných inštitúcií, čo by znamenalo zaťaženie štátneho rozpočtu SR.
"Na základe analýzy možno konštatovať, že Národná banka Slovenska zastrešuje najširší rozsah funkcií
centrálnych bánk, vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná centrálna
banka v eurozóne, a to s primeraným počtom zamestnancov," konštatuje centrálna banka v správe.
Na svoju prevádzku Národná banka Slovenska ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v
absolútnych číslach predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne.
Banky na Slovensku si opäť polepšili. Zisky im stúpli
"V priemerných prevádzkových nákladoch na zamestnanca je Národná banka Slovenska druhá najnižšie
nákladová národná centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje vo svojej správe.
Kým totiž na Slovensku náklady na zamestnanca predstavujú 64-tisíc eur, priemer za celú eurozónu je
182-tisíc eur. Predseda finančného výboru Jozef Kollár (SaS) označil túto analýzu v tom čase za
nedostatočnú.
Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval.
Popis foto: NBS na svoju prevádzku ročne vynaloží asi 70 miliónov eur
Popis foto: Mikloš tvrdí, že centrálna banka nepotrebuje dvoch viceguvernérov
TASR

Späť na obsah

39. Centrálnej banke stačí podľa Mikloša jeden viceguvernér
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/01/2011; Ekonomika - Slovensko; TASR]
Národná banka Slovenska by sa podľa ministra financií mala zapojiť do šetrenia vo verejnom sektore.
BRATISLAVA. Národná banka Slovenska (NBS) by podľa ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ) mohla

fungovať aj efektívnejšie.
"Plne rešpektujem nezávislosť centrálnej banky. Na druhej strane však treba vidieť, že NBS je súčasťou
verejného sektora a pri snahe o zvýšenie jeho efektívnosti nie je dôvod, aby bola výnimkou. A to
nehovoriac o tom, že zmeny v jej kompetenciách, ku ktorým prišlo po prijatí eura, dávajú priestor na
úspory," konštatoval Mikloš na utorkovej (18.1) tlačovej konferencii.
Podľa ministra tiež nie je nevyhnutné, aby mala centrálna banka dvoch viceguvernérov. "Kompetencie
sú v súčasnosti prerozdelené tak, aby si NBS plnila všetky úlohy dané zákonom," reagovala na
ministrove vyjadrenia pre TASR vedúca tlačového oddelenia NBS Jana Kováčová.
Viceguvernérom NBS je v súčasnosti Viliam Ostrožlík, miesto druhého viceguvernéra je neobsadené už
takmer rok, keď v januári 2010 uplynulo funkčné obdobie Martinovi Bartovi.
Priveľa zamestnancov
Problémom môže byť podľa Mikloša aj nadbytočný počet zamestnancov v centrálnej banke. "Nemám
konkrétne informácie, ale dá sa predpokladať, s vysokou mierou pravdepodobnosti, že ten problém tu je.
A teda, že rezervy tu sú," podotkol.
V septembri 2010 požiadali poslanci z parlamentného finančného výboru guvernéra NBS Jozefa
Makúcha o analýzu porovnávajúcu produktivitu práce centrálnej banky s inými podobnými inštitúciami v
eurozóne.
Z nej vyplynulo, že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov NBS by bolo možné iba odčlenením jej
činností do iných inštitúcií, čo by znamenalo zaťaženie štátneho rozpočtu SR.
"Na základe analýzy možno konštatovať, že NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk,
vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to
s primeraným počtom zamestnancov," konštatuje centrálna banka v správe.
70 miliónov na prevádzku
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne.
"V priemerných prevádzkových nákladoch na zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná
centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na
zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za celú eurozónu je 182.000 eur.
Predseda finančného výboru Jozef Kollár (SaS) označil túto analýzu v tom čase za nedostatočnú.
Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval. Podľa neho NBS
pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie ako útok na svoju nezávislosť.
TASR

Späť na obsah

40. Centrálnej banke stačí jeden viceguvernér, tvrdí Mikloš
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/01/2011; Ekonomika - Slovensko; TASR]
Národná banka Slovenska by sa podľa ministra financií mala zapojiť do šetrenia vo verejnom sektore.
BRATISLAVA. Národná banka Slovenska (NBS) by podľa ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ) mohla
fungovať aj efektívnejšie.
"Plne rešpektujem nezávislosť centrálnej banky. Na druhej strane však treba vidieť, že NBS je súčasťou
verejného sektora a pri snahe o zvýšenie jeho efektívnosti nie je dôvod, aby bola výnimkou. A to
nehovoriac o tom, že zmeny v jej kompetenciách, ku ktorým prišlo po prijatí eura, dávajú priestor na
úspory," konštatoval Mikloš na utorkovej (18.1) tlačovej konferencii.
Podľa ministra tiež nie je nevyhnutné, aby mala centrálna banka dvoch viceguvernérov. "Kompetencie
sú v súčasnosti prerozdelené tak, aby si NBS plnila všetky úlohy dané zákonom," reagovala na
ministrove vyjadrenia pre TASR vedúca tlačového oddelenia NBS Jana Kováčová.
Viceguvernérom NBS je v súčasnosti Viliam Ostrožlík, miesto druhého viceguvernéra je neobsadené už

takmer rok, keď v januári 2010 uplynulo funkčné obdobie Martinovi Bartovi.
Priveľa zamestnancov
Problémom môže byť podľa Mikloša aj nadbytočný počet zamestnancov v centrálnej banke. "Nemám
konkrétne informácie, ale dá sa predpokladať, s vysokou mierou pravdepodobnosti, že ten problém tu je.
A teda, že rezervy tu sú," podotkol.
V septembri 2010 požiadali poslanci z parlamentného finančného výboru guvernéra NBS Jozefa
Makúcha o analýzu porovnávajúcu produktivitu práce centrálnej banky s inými podobnými inštitúciami v
eurozóne.
Z nej vyplynulo, že znižovanie počtu zamestnancov a nákladov NBS by bolo možné iba odčlenením jej
činností do iných inštitúcií, čo by znamenalo zaťaženie štátneho rozpočtu SR.
"Na základe analýzy možno konštatovať, že NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk,
vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to
s primeraným počtom zamestnancov," konštatuje centrálna banka v správe.
70 miliónov na prevádzku
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne.
"V priemerných prevádzkových nákladoch na zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná
centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na
zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za celú eurozónu je 182.000 eur.
Predseda finančného výboru Jozef Kollár (SaS) označil túto analýzu v tom čase za nedostatočnú.
Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval. Podľa neho NBS
pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie ako útok na svoju nezávislosť.
TASR
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41. Skrížil som im cestu
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 17/01/2011; 03/2011; s.: 20,21,22,23; Rozhovor; MARTIN
HANUS, JOZEF MAJCHRÁK]
Radil Jánovi Počiatkovi na ministerstve financií a po voľbách začal radiť Ivete Radičovej aj Ivanovi
Uhliarikovi. S ministrom zdravotníctva sa však nedávno rozišiel a dnes ho kritizuje. Považuje sa za
ľavicového liberála, ktorý má blízko k ľavému krídlu SDKÚ. Ekonóm Martin Filko.
MARTIN HANUS, JOZEF MAJCHRÁK
.až do samotného konca Ficovej vlády ste boli kľúčovým poradcom ministra Jána Počiatka. Mnohých
preto prekvapilo, ako ste pred Vianocami s veľkým treskom odišli od súčasného ministra zdravotníctva
Uhliarika, keď ste na internetovej stránke zverejnili celý priebeh vášho sporu s ministerstvom. Prečo ste
odišli?
Bola to reakcia na to, že som bol zbavený právomoci. S ministrom sme sa začiatkom augusta dohodli,
že budem na ministerstve pracovať ako poradca jednak pre liekovú politiku, ale aj pre odvodovú reformu
a financovanie zdravotníctva. Pripravili sme viacero zmien v liekovej politike, ktoré minister najskôr
schválil. Potom však zmenil názor.
.čo ste vlastne navrhovali?
Mala sa sprísniť cenotvorba liekov a radikálne otvoriť proces regulácie. Chceli sme tiež zmeniť
distribúciu a marketing liekov. Išlo najmä o elimináciu praktík farmaceutických firiem, ktoré často zvyšujú
dopyt po svojich liekoch napríklad tým, že nejakým spôsobom motivujú lekárov, aby ich predpisovali.
Minister tie zmeny na prelome septembra a októbra zastavil. Potom sa ešte chvíľu tváril, že ich skúsime
nejako urobiť, aj keď možno pomalšie a miernejšie. Začiatkom decembra mi však oznámil, že budem
odvolaný z kategorizačnej komisie a nebudem mať v liekovej politike žiadne právomoci. Takisto mi
oznámil, že nebudem mať žiadnu rolu v oblasti zdravotného poistenia.

.aj vám to zdôvodnil?
Nie. Len mi oznámil, že môžeme ďalej spolupracovať, ale už len čisto na odvodovej reforme. Tie ostatné
veci vraj preberú iní ľudia.
.ako ste čítali jeho motívy?
Tak, že ten typ politík, ktoré sme navrhli napríklad v liekoch spolu s Angelikou Szalayovou, skrížili cestu
veľmi vplyvným záujmom v zdravotníctve.
.ktorým?
Obchodným záujmom.
.obchodným záujmom koho?
Farmaceutického priemyslu a poisťovní.
.myslíte na najväčšie farmaceutické firmy a Pentu?
Áno.
.čo presne bolo v rozpore s ich záujmami?
Ukázalo sa, že časti farmaceutického trhu nevyhovuje zameranie na otvorenosť v regulačnom procese a
celému farmaceutickému trhu nevyhovuje sprísnenie cenotvorby.
.sprísnenie cenotvorby by znamenalo, že lieky by boli lacnejšie a oni by mali menšie zisky?
Áno.
.ako sa to malo docieliť?
V súčasnosti sú ceny liekov na Slovensku stanovované ako priemer šiestich najnižších cien v EÚ.
Navrhli sme, aby ich ceny nemohli byť vyššie ako druhá najnižšia cena v EÚ. To by znamenalo
zlacnenie niektorých liekov a zároveň aj upchalo jednu z dier v regulácii. V súčasnosti totiž tie lieky, ktoré
sa nepredávajú aspoň v šiestich iných krajinách ako je Slovensko, reálne nemajú regulovanú cenu.
.koľko peňazí by na tom slovenské zdravotníctvo reálne ušetrilo?
Asi 60 až 70 miliónov eur ročne.
.lacnejšie lieky by na druhej strane Pente, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu, nemali prekážať.
Ani jej to neprekážalo.
.tak čo jej prekážalo?
Penta je zásadne proti zjednoteniu daní a odvodov a veľmi sa im nepáči myšlienka presunu zdravotných
odvodov do všeobecného zdaňovania.
.prečo sú proti tomu?
Jednak im to sčasti obmedzuje jednu relatívne malú časť biznisu, a to je manažment a vymáhanie
pohľadávok týkajúcich sa zdravotného poistenia. Ale najmä negatívne ovplyvňuje ich mocenskú pozíciu
pri financovaní zdravotnej starostlivosti. Kým v súčasnosti sami vyberajú odvody, ktoré sú stanovené
zákonom a ich neplatenie je trestným činom, potom by boli pasívnym prijímateľom peňazí z rozpočtu. To
by mohlo byť založené na pravidlách, ale už by to neboli do takej veľkej miery "ich" peniaze.
.o zdravotníctve sa často hovorí, že je ťažké robiť tam akékoľvek reformy, keďže sféry vplyvu sú
rozdelené medzi viaceré skupiny vrátane skupiny podnikateľov blízkych bývalému šéfovi parlamentu
Pavlovi Paškovi. Je to realita, alebo mýtus?
Tá mocenská mapa sa, samozrejme, mení. Na základe dohôd oligarchov či výsledkov volieb. To, čo ste
povedali, je extrémne zjednodušené a asi to ani nie je celkom pravda. Ale je pravda, že v zdravotníctve
je ťažšie robiť zmeny ako inde, pretože každá z nich narazí na extrémne silné politické a obchodné
záujmy.

.to, čo hovoríte, znamená, že dnešné ministerstvo zdravotníctva ovládajú záujmové skupiny a minister
Uhliarik nie je celkom politicky svojprávny?
Tak by som to určite nepovedal. Povedal by som, že ten vplyv biznisu, ktorý na ministerstve
zdravotníctva bolo cítiť vždy, nie je ani za ministra Uhliarika nijako obmedzený. Jednoducho je to biznis
ako obvykle.
.ak si dáte vedľa seba ministra Uhliarika s exministrom Richardom Rašim, v čí prospech vyznie toto
porovnanie?
Ak existujú rozdiely v prospech ministra Uhliarika, tak sú skôr spôsobené tým, v akej vláde sedí.
.vy ste už v čase, keď ste radili Ivanovi Uhliarikovi, boli aj poradcom premiérky Radičovej. Nebol problém
byť poradcom ministra za KDH a zároveň premiérky za SDKÚ?
Je možné, že minister bol z toho do istej miery nervózny. Uznávam, nie je to celkom štandardná situácia,
pretože vyvoláva otázky, na ktorej strane by som stál, keby medzi nimi prišlo ku konfliktu. Nemyslím si
však, že to bol dôvod, prečo som bol pozbavený právomocí.
.znamená váš odchod z ministerstva, že tie zmeny, o ktorých ste hovorili, sa neuskutočnia?
Vyzerá to tak, že z veľkej časti sa uskutočnia, a to aj vďaka môjmu "kamikadze vystúpeniu".
.naozaj pripisujete vášmu odchodu taký význam?
Poviem to inak: existujú významní politici napríklad na Úrade vlády aj na ministerstve financií, ktorí sú
odhodlaní tie zmeny podporovať.
.ak sa teda niečo presadí, bude to proti vôli súčasného ministerstva?
Ak sa niečo presadí, tak to bude aj vďaka tomu, že na tej reforme záleží aj iným ľudom, ako sú tí, ktorí v
súčasnosti vedú ministerstvo zdravotníctva.
.čo konkrétne z tých vašich návrhov by sa teda mohlo presadiť?
Ak existujú tri okruhy, a to sprísnenie regulácie, väčšia otvorenosť a transparentnosť a pozitívne zmeny v
distribučnom reťazci, tak som si takmer istý, že sprísnenie cenovej regulácie nastane. Je tiež
pravdepodobné, že sa urobia aj nejaké zmeny smerom k väčšej transparentnosti, aj keď tam bude dosť
záležať na detailoch. Na druhej strane som skôr skeptický, či nastanú pozitívne zmeny, týkajúce sa
motivácie lekárov či distribučného reťazca.
.čo považujete za najväčšie problémy súčasného slovenského zdravotníctva?
Veľmi málo reflektuje potreby a záujmy jeho konečných užívateľov, teda poistencov a pacientov. Je skôr
priestorom, v ktorom rôzne silné skupiny vyťahujú ekonomickú rentu, teda nejakú formu zisku, ktorý by
na konkurenčnom trhu neexistoval. A teda neslúžia svojmu primárnemu účelu byť tu pre občanov.
Druhým problémom je nízka efektivita. Podľa nedávnej štúdie OECD, ak by sme dokázali vstupy v
zdravotníctve skombinovať takým spôsobom, ako najefektívnejší systém v OECD, vedeli by sme aj pri
rovnakých zdrojoch mať o štyri roky dlhšiu očakávanú dĺžku života, alebo by sme pri rovnakej
očakávanej dĺžke života dokázali dávať na zdravotníctvo o tretinu menej.
.vôbec teda nie je problém v tom, že by sme dávali na zdravotníctvo málo peňazí?
To je otázka spoločenských preferencií, ale vieme dosiahnuť lepšie výsledky pri rovnakých nákladoch,
alebo rovnaké výsledky pri nižších nákladoch.
.čo je okrem liekovej politiky do oči bijúcim príkladom neefektivity v zdravotníctve?
Ak si odmyslíme anekdoty o nákupe rožkov do nemocníc za päť korún, čo sú klasické príklady
klientelizmu, tak najväčšie ekonomické straty vznikajú v poistnom sektore. Tie sú spôsobené najmä
vysokou koncentráciou tohto trhu, ktorý je rozdelený medzi dvojtretinový štátny moloch a štvrtinovú
Dôveru. Máme teda poistný systém, ktorý kombinuje zlé stránky monopolného aj konkurenčného. Je
drahý, umožňuje vyťahovať rentu a zároveň nereaguje na potreby ľudí.
.v minulom volebnom období sa hovorilo, že neoficiálnym ministrom zdravotníctva bol Pavol Paška, ktorý
má v tomto rezorte silné finančné záujmy. Je to tak?

(Ticho.) Pavol Paška významne vplýval na rozhodnutia, ktoré sa diali v rezorte zdravotníctva. Ďalej to
nebudem komentovať.
.počas Ficovej vlády bola prijatá legislatíva, ktorá obmedzila zisk zdravotných poisťovní. Bol to dobrý
krok?
Nie. Bol to najmä neúčinný krok. Dôvera našla spôsob, ako zisk vyťahovať napriek tomuto zákonu a
zároveň ten krok vytvoril významné právne riziká pre Slovensko. Bolo to teda neúčinné a riskantné.
.ako sa vyťahoval zisk z poisťovní?
Manipuláciou s vlastným imaním, jednoducho, rôznymi účtovnými trikmi. Naposledy predajom jednej
poisťovne druhej.
.v ére slovenskej samostatnosti bol asi najmenej populárnym ministrom zdravotníctva Rudolf Zajac
(bývalý spolumajiteľ .týždňa, pozn. red.), ktorý zároveň uskutočnil v zdravotníctve najväčšie zmeny. Ako
ho spätne hodnotíte?
Na rozdiel od nevýraznej sivej masy ostatných ministrov mal nepochybne jasnú víziu. Bojím sa však, že
nakoniec zvíťazil Rudolf Zajac podnikateľ nad Rudolfom Zajacom vizionárom. Takisto do istej miery
nezvládol politický manažment reformy. Bola prijatá neskoro, keď už mala vláda problém s parlamentnou
väčšinou, čo sa na jej výsledku nepochybne podpísalo.
.rudolf Zajac podnikateľ zvíťazil nad Rudolfom Zajacom vizionárom. Ako to myslíte?
Myslím, že je úplne jasné, ako to myslím.
.vidite medzi súčasnými politikmi niekoho, kto by tento rezort dokázal posunúť dopredu a zároveň nebol
viazaný rôznymi ekonomickými záujmami?
Nie. Mal by to byť tak trochu outsider, aj keď nemusí stáť úplne mimo tohto prostredia. Zároveň by to
mala byť politicky ťažká váha. Teda niekto, kto je ekvivalentom napríklad Lucie Žitňanskej v rezorte
spravodlivosti. Takého človeka tu však nevidím.
.hoci ste v minulom období intenzívne komunikovali s niektorými ekonómami z prostredia SDKÚ, boli ste
až do konca poradcom Jána Počiatka, o ktorom si ekonómovia ku koncu mysleli to najhoršie. Prečo?
Práca vo verejnej správe prináša viaceré dilemy. Jednou z nich je aj práca pre vládu, s ktorej niektorými
krokmi nesúhlasíte. Tie moje dilemy sa časom zhoršovali. Pracovať na ministerstve financií v roku 2008
bolo omnoho jednoduchšie ako v roku 2010. Ja som si to v tom čase vyhodnotil tak, že aj s politickou
podporou Jána Počiatka sme mohli presadiť niektoré pozitívne kroky. Napríklad referencovanie cien
liekov.
.už v polovici Ficovho vládnutia bolo zjavné, že táto garnitúra stráca zábrany. Nástenkový tender,
emisie...
Aj v druhej Dzurindovej vláde sedeli ľudia ako Pavol Rusko či Pavol Prokopovič.
.tá vláda však mala aspoň víziu a hýbala krajinu dopredu.
Hovorím, že to bola dilema.
.v akom čase ste mali najväčšiu dilemu?
Počas kauzy TIPOS. Pretože od toho, čo sa dialo na ministerstve životného prostredia, som bol
izolovaný a údajnú kauzu okolo stanovenia centrálnej parity pri prechode na euro som považoval za
mediálne nafúknutú. Poznal som procesy pri stanovovaní kurzu a podľa mňa tá kauza nemala reálny
základ.
.jána Počiatka ste sa pýtali, prečo pristúpil na vyrovnanie v kauze Tipos? (Išlo o vyrovnanie medzi
Tiposom a cyperskou firmou Lemikon vo výške 16,6 milióna eur - pozn. red.)
Áno.
.čo vám odpovedal?

Po vianočnom večierku ministerstva financií v roku 2008 sme skončili pred domom, kde vtedy býval. Pri
cigarete som sa ho vtedy pýtal, či bol na tom osobne nejako finančne zainteresovaný. Tvrdil, že nie.
.presvedčil vás?
Tvrdil mi to v takejto osobnej situácii.
.aký bol Ján Počiatek minister?
Počas prvých dvoch rokov udržal verejné financie na rozumnej trajektórii.
.v tom čase to zase taký výkon nebol. Rozpočtové príjmy rekordne rástli a deficit tak aj napriek značne
rastúcim výdavkom spoľahlivo klesal...
Keď sa pozriete, čo sa v tom istom čase dialo v susednej Českej republike, kde mali pravicovú vládu,
ktorá konsolidovala menej, tak to nebolo zase až také úplne samozrejmé. Podľa mňa Ján Počiatek v
poslednom roku vládnutia rezignoval na verejnú politiku. V prvom období mal však veľkú osobnú zásluhu
na tom, že verejné financie boli konsolidované. Dokázal totiž odolať rôznym tlakom.
.kde nastal ten zlom?
Súvisel s krízou, a teda s prirodzeným radikálnym zhoršením verejných financií. Asi mal pocit, že keď už
to je mínus päť-šesť percent, tak už to môže byť aj mínus sedem-osem percent. Načo sa snažiť o
korekciu 0,5 percenta HDP, keď už je to aj tak celé zlé.
.bolo to teda tak, že ak na začiatku bol ochotný Robertovi Ficovi v niečom čeliť, na konci už toho
schopný nebol?
Áno. Minimálne bol oveľa menej motivovaný ísť do podobných súbojov.
.na ministerstve financií v tom období prebiehala informatizácia, ktorá bola spojená s veľkými peniazmi,
nedávno sa prevalila kauza hayekovci, kde podľa NKÚ nebolo zadanie ministerstva tiež celkom v
poriadku. Vedeli ste o podozrivých obchodoch na ministerstve?
Ja som bol "policy" poradca, teda riešil som verejnú politiku, najmä zdravotníctvo. O tom, že hayekovci
mali na ministerstve veľký kontrakt, som síce vedel, ale nevedel som žiadne podrobnosti. V tom je čaro
zverejňovania zmlúv. Informácie, ktoré predtým nevedeli ani vysokí úradníci, ktorí pracovali na
ministerstve, sú teraz k dispozícii verejnosti.
.nejaký smrad, ktorý sme cítili všade, ste vtedy už predsa na ministerstve museli cítiť. Nie?
Úprimne, viac smradu som za ostatného pol roka cítil na ministerstve zdravotnícva. To však môže
súvisieť aj s rozdielmi medzi týmito rezortmi. Nie je to hodnotenie ministrov.
.aký človek je Ján Počiatek?
Príjemný.
.aký je ekonóm?
Je skôr manažér, ale vďaka svojej vysokej prirodzenej inteligencii zvládol na uspokojivej úrovni základy
makroekonomickej a fiškálnej politiky. Jeho vedomosti z týchto oblastí rozhodne neboli žiadnym
limitujúcim faktorom.
.dá sa porovnať s Ivanom Miklošom?
Ako ste to už raz v .týždni napísali, Ivan Mikloš je v slovenskej politike malou inštitúciou. V politike má
úplne inú váhu. Je veľmi ťažké to porovnávať. Ivan Mikloš sa dá možno porovnávať s Robertom Ficom,
ale nie s Jánom Počiatkom.
.prečo si podľa vás Robert Fico vybral za ministra práve Počiatka?
Nedokážem na to kvalifikovane odpovedať. Možno si uvedomil, že ekonomika zlomila krk Vladimírovi
Mečiarovi a nechcel vyslovene politickú nomináciu na ministerstve financií. Jednoducho mal pred tou
agendou rešpekt.
.prečo ľudia ako Počiatek idú do politiky?

Myslím, že veľa ľudí na Slovensku pokladá politiku za pokračovanie podnikania inými prostriedkami.
.ján Počiatek podnikal?
(Ticho.)
.radili ste za Ficovej vlády, o ktorej nemáte najlepšiu mienku, ministrovi, za ktorého sa udial škandál s
Tiposom. Máte nejaký vnútorný limit, že tejto vláde by som už nechcel radiť?
Tretia Mečiarova vláda bola ďaleko za takýmto limitom.
.keby nastúpila druhá Ficova vláda, ostali by ste poradcom?
To by záležalo od zloženia takejto vlády. Ak by to bola vláda s podobným zložením, ako tá minulá, tak
skôr nie.
.vy ste sa vo verejnej diskusii uviedli článkom v Trende Bieda slovenskej ekonómie. V ňom ste kritizovali
Ekonomickú univerzitu, ale aj úroveň ekonomickej diskusie na Slovensku. Váš článok vtedy vyvolal
pomerne veľkú diskusiu. Zmenilo sa za tie štyri roky niečo?
Ekonomickú univerzitu som si vtedy vybral len ako symbol celého slovenského ekonomického
vzdelávania. Odvtedy nastal len minimálny pokrok a slovenskú ekonómiu veľmi negatívne ovplyvnil aj
masový odchod najtalentovanejších maturantov
- záujemcov o ekonómiu do Česka a do vzdialenejšieho zahraničia. To limituje aj možnosti dobrých
učiteľov a dobrých škôl pracovať s najväčšími talentmi.
.nie je nad možnosti takej malej krajiny, akou je Slovensko, mať dobrú ekonomickú univerzitu?
Sú tu prirodzené obmedzenia a nikdy asi nebudeme mať špičkovú výskumnú ekonomickú ustanovizeň.
No myslím si, že sa vieme dostať aspoň na stredoeurópsky štandard. Neexistuje dôvod, aby sme sa tam
nedostali. Ešte stále nefungujeme na hraniciach svojich možností.
.kritizovali ste, že na Slovensku verejnú ekonomickú diskusiu takmer úplne ovládli prívrženci klasického
liberalizmu a libertarianizmu. Ale prečo to tak bolo?
Pretože neexistovali mainstreamoví ekonómovia. Okrem Eugena Jurzycu a možno ešte niekoľkých
ďalších mien tu boli len takéto typy ľudí a tým pádom mali aj veľký priestor v médiách.
.ale prečo tu vtedy neexistovali mainstreamovi ekonómovia?
Získať štandardné ekonomické vzdelanie je relatívne dlhá a náročná činnosť. Trvá to päť až desať rokov
a musíte pri tom zvládnuť aj nejaké nástroje. Stať sa podkutým v literárnej libertariánskej ekonómii je
podstatne jednoduchšie a môžete to urobiť aj neskôr vo svojom živote. Navyše tu existovali aj peniaze a
inštitúcie na podporu tohto typu ekonomického myslenia. Aj preto tu možno desiatka ľudí s týmto
uvažovaním dokázala diskurz ovládnuť.
.vy tvrdíte, že to nebolo dobré pre ekonomickú diskusiu. Ale nebolo to užitočné pre krajinu? Tento typ
uvažovania získal politický vplyv, čo pomohlo uskutočneniu dôležitých reforiem.
Nemyslím si to. Navyše si nemyslím, že by sa zmeny v spoločnosti mali diať na základe falošných
argumentov a ignorovaním toho, čo si myslia obyčajní ľudia. Súčasná situácia, keď je ten ekonomický
diskurz štandardnejší, mi vyhovuje viac.
.mimochodom, aké je vaše politické presvedčenie?
Som naľavo od stredu. Mainstreamový ľavicový liberál s miernym antikapitalistickým nádychom.
.koho volil ľavicový liberál vo voľbách v roku 2010?
Po urputnom vnútornom boji a bez entuziazmu to bola SDKÚ.
.váhali ste medzi SDKÚ a Smerom?
Váhal som medzi SDKÚ a nevolením.
.ako ľavicový liberál, ktorý po urputnom boji volil SDKÚ, dnes radíte premiérke z SDKÚ a ministrovi

školstva Jurzycovi, ktorý je tiež nominantom tejto strany. Kto je váš politický ochranca?
Nikto, ale mám medzi ľuďmi okolo politiky priateľov. Najbližšie mám asi k ľavému krídlu SDKÚ.
.to je kto?
Napríklad Miroslav Beblavý, alebo poradca a hovorca premiérky Rado Baťo. Richard Sulík nás nazýva aj
krúžkom mladých socialistov. (Smiech.)
MARTIN FILKO/Narodil sa v roku 1980 v Trstenej. Absolvoval Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej,
absolvoval štúdium medzinárodných ekonomických vzťahov na Ekonomickej univerzite a psychológiu
na Univerzite Komenského v Bratislave. Neskôr pôsobil ako doktorand na Erazmovej univerzite v
Rotterdame, kde sa venoval ekonómii zdravotníctva a behaviorálnej teórii rozhodovania. Od januára
2008 bol poradcom ministra financií Jána Počiatka, po parlamentných voľbách 2010 sa stal poradcom
premiérky Ivety Radičovej aj ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, ktorý ho v decembri minulého roka
pozbavil funkcie. Od začiatku tohto roka je hlavným analytikom ministerstva školstva. Je ženatý.
Ukázalo sa, že časti farmaceutického trhu nevyhovuje zameranie na otvorenosť v regulačnom procese a
celému farmaceutickému trhu nevyhovuje sprísnenie cenotvorby.
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42. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v
Košiciach
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 25/01/2011; 19/2011; s.: 22; Štúdium; redakcia]
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach má dlhoročnú históriu a skúsenosti s prípravou absolventov
ekonómie. V roku 1952 bolo v Košiciach založené konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní,
vtedy ešte Vysokej školy hospodárskych vied Bratislava. Fakulta zabezpečuje prípravu vysokoškolsky
vzdelaných ekonómov vo všetkých formách štúdia, v dennom, externom, bakalárskom, inžinierskom a
doktorandskom štúdiu. Príprava absolventov fakulty sa uskutočňuje na materskom pracovisku v
Košiciach a od roku 1994 aj na pedagogickom pracovisku fakulty v Michalovciach. Fakulta má priznanú
spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore
ekonomika a manažment podniku. Fakulta má 6 katedier, ktorých úlohou je prispievať k plneniu poslania
fakulty, zúčastňovať sa na plnení úloh fakulty a vykonávať v súlade so svojím zameraním výskumnú,
vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Podnikovohospodárska fakulta (PHF EU) má dôležité postavenie
vo východoslovenskom regióne pri výchove ekonómov pre potreby širokej škály podnikov, inštitúcií a
organizácií. Pedagogická ako aj vedeckovýskumná činnosť fakulty je zameraná najmä na riešenie
problémov podnikovej sféry. Fakulta pripravuje odborníkov so zameraním najmä na ekonomiku a
manažment podnikov, finančné riadenie podnikov, zameriava sa vo výchove a vzdelávaní aj na výchovu
marketingovo orientovaných odborníkov, so zameraním na obchodné podnikanie. Vzhľadom na
štruktúru a obsah predmetov získavajú absolventi fakulty spôsobilosť orientovať sa v problematike
ekonomiky rôznych typov podnikov a inštitúcií a efektívne pôsobiť na všetkých stupňoch riadenia
Podpora mobilít študentov PHF EU je v súlade so zámerom fakulty vytvárať podmienky pre študijné a
prednáškové pobyty študentov a učiteľov fakulty v zahraničí. Mobility prispievajú k rozšíreniu a výmene
vedeckých poznatkov a zvyšujú atraktívnosť fakulty pre študentov. Atraktívnosť štúdia fakulta zvyšuje aj
budovaním nových moderných priestorov, v ktorých štúdium začne už v tomto roku. Na základe
doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti
zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou sa Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa vo východoslovenskom regióne stala
najvýznamnejším centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a
inštitúcií. Manažérsky systém fakulty budovaný na princípoch modelu kvality CAF smeruje aktivity fakulty
k neustálemu zlepšovaniu pedagogickej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, ako aj k potrebe aplikovať
získané poznatky v praxi. Fakulta získala ocenenia "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu" v
roku 2008 "Ocenený za za zlepšenie výkonnosti" za rok 2010, "Ocenený finalista súťaže Národná cena
Slovenskej republiky za kvalitu 2010". Tieto ocenenie získala fakulta na základe vyhodnotenia súťaže
Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii C3 - iné organizácie verejného sektora, do
ktorej sa zapojila. Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v
kvalifikačnom raste, publikačnej aktivite, v medzinárodných kontaktoch, ale aj v úzkej spolupráci s
podnikmi sú zárukou ďalšieho kvalitatívneho rozvoja PHF EU. Kolektív vedenia fakulty, tím
pedagogických pracovníkov a zainteresovaných zamestnancov pod vedením dekana fakulty vytvárajú
na to vhodné predpoklady.
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43. Je čas sa rozhodnúť! Prihlášku na vysokú školu treba poslať vo februári
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 28/01/2011; Nový Čas, ľub]
Dnes 00:00 - Máte doma maturanta a rozmýšľate nad výberom vysokej školy? Väčšina z nich má termín
na podanie prihlášky práve vo februári.
Nový Čas vám spolu s psychologičkou Zdenkou Némethovou poradí, ako sa vyvarovať chýb pri výbere
školy. Prinášame vám aj zoznam vysokých škôl na Slovensku s termínmi podania prihlášok na štúdium.
Voľba vysokej školy je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. "Nemalo by ísť o
unáhlené rozhodnutie.
Samotné rozhodovanie predstavuje dlhodobejší proces, ktorý potrebuje svoj čas. Tak predídeme
možným sklamaniam," upozorňuje psychologička Zdenka Némethová. Na niektoré školy nie je ťažké
dostať sa, udržať sa a dokončiť štúdium však už býva ťažšie.
Na Slovensku je 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne, 10 súkromných a 4 zahraničné vysoké školy.
"Stanovenie termínov prijímacích skúšok je v kompetencii jednotlivých fakúlt," uviedla hovorkyňa
ministerstva školstva Miriam Žiaková. Každá škola má termíny na podávanie prihlášok zverejnené na
svojej internetovej stránke.
4 časté chyby pri výbere štúdia
radí psychologička Zdenka Némethová
1. Výber školy bez prijímacích pohovorov
- Niektorí študenti uprednostňujú taký typ školy, kde nemusia absolvovať prijímacie pohovory napriek
tomu, že ich daný odbor veľmi nezaujíma. Štúdium je potom náročnejšie, pretože sa musia učiť to, čo ich
nebaví, a nie sú motivovaní. Veľa z nich nakoniec danú školu ani nedokončí.
ODPORÚČANIE:
- Rozmýšľajte o tom, čo vás vedie k tomu, aby ste si zvolili jednoduchšiu cestu. Často sa za tým skrýva
strach z neúspechu alebo zlyhania. Niekedy môže ísť o lenivosť, aj keď si myslím, že skôr ide o
nedostatok motivácie na učenie a absenciu životného cieľa. Pomôže poradiť sa s odborníkom –
psychológom, ktorý prostredníctvom rozhovorov a testov (osobnostných, záujmových aj intelektových)
pomôže odhaliť vaše prednosti, profil vašich schopností.
2. Nereálne predstavy o odbore
- Opakovane som sa stretla so študentmi vysokej školy (išlo najmä o ekonomické a informačnotechnologické smery), ktorí si odbor zvolili podľa svojich vlastných očakávaní. Po nástupe do školy a
absolvovaní prednášok však zistili, že si zvolili úplne odlišný odbor, ktorý vôbec nezahŕňal to, čo si oni
predstavovali, a že realita je úplne odlišná.
ODPORÚČANIE:
- Klientom vždy odporúčam viac sa informovať o tom, aký odbor chcú študovať. Najlepším zdrojom
informácií sú kamaráti, známi, ktorí na danej vysokej škole študujú alebo študovali, prípadne ľudia v
blízkom okolí, ktorí v danom odbore pracujú.
3. Nenaplnené túžby a predstavy rodičov
- Ide skôr o chybu rodičov ako študentov. Našťastie z roka na rok tento spôsob prispôsobenia sa
predstavám rodičov ustupuje do pozadia. V súčasnosti si už väčšina rodičov uvedomuje, aké je dôležité
dovoliť deťom robiť vlastné rozhodnutia a vystupujú skôr v role rovnocenných poradcov než direktívnych
mentorov.
ODPORÚČANIE RODIČOM:
- Keď dieťa prejaví záujem poradiť sa s vami o možných alternatívach, je lepšie pristupovať k nemu ako
k rovnocennému partnerovi bez hodnotenia jeho spôsobu voľby. Ak máte pocit, že voľba dieťaťa nie je
reálna, skúste sa s ním porozprávať o tom, akú má motiváciu a predstavu, aké informácie si o tom
zistilo, aké má možnosti uplatnenia v praxi a pod.
4. Pôjdem tam, kam pôjdu študovať priatelia
- V praxi sa s týmto javom stretávam skôr pri výbere strednej školy, avšak ešte pomerne veľký počet
študentov sa takto rozhoduje aj pri výbere vysokej školy.
ODPORÚČANIE:
- Aj keď sa rozhodnete ísť študovať na rovnakú školu ako vaši priatelia, nie je to vždy zárukou toho, že
zostanete v takom úzkom kontakte. Stáva sa, že pod vplyvom nových okolností, možností a príležitostí
spoznáte ľudí, s ktorými si budete rovnako rozumieť a staré priateľstvá nadobudnú iný rozmer (niektoré
sa aj prerušia).
Z akých dôvodov si Slováci vyberajú fakultu
31 % Uplatnenie
Dobrá uplatniteľnosť absolventov
Možnosť lepšieho zamestnania popri štúdiu
28 % Blízkosť školy
Blízkosť fakulty k miestu bydliska
Dobré možnosti dopravy z miesta bydliska
Nižšie finančné náklady spojené so štúdiom
15 % Kvalita školy
Kvalita fakulty a pedagógov
Dobré vedecké pozadie fakulty
12 % Priatelia

Odporúčanie priateľov a známych
Osobné dôvody (priatelia) 9 % Bez prijímačiek, internát, zábava
Možnosť dostať sa na školu bez prijímačiek
Študentský život
5 % Cudzí jazyk
Možnosť štúdia v cudzom jazyku
Možnosť štúdia v zahraničí
Prihláška
treba k nej doložiť všetky požadované dokumenty, ako aj doklad o zaplatení
poplatok za podanie prihlášky sa pohybuje od 17 eur do 70 eur
na viacerých fakultách ju možno podať aj elektronicky, poplatok je od 25 eur do 58 eur
je možné podať neobmedzený počet prihlášok, dajte však pozor na to, aby sa vám neprekrývali termíny
Kedy môžete rátať s poplatkami?
Ak ste študentom externého štúdia, výška poplatku sa pohybuje v závislosti od konkrétnych odborov. Ak
ste už dosiahli vek 26 rokov, rátajte s odvodmi do zdravotnej poisťovne (46,06 eur). Platba sa týka aj
doktorandov starších ako 30 rokov. Ak prekročíte štandardnú dĺžku štúdia, za každý rok navyše si
platíte.
10 najlepších vysokých škôl
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Trnavská univerzita
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ekonomická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Na ktoré školy treba poslať prihlášku už budúci mesiac
BRATISLAVA
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
Evanjelická bohoslovecká fakulta
31.3.2011
Farmaceutická fakulta
28.2.2011
Filozofická fakulta
28.2.2011
Lekárska fakulta
28.2.2011
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
28.2.2011
Fakulta managementu
31.3.2011
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28.2.2011
Pedagogická fakulta
04.3.2011
Právnická fakulta
28.2.2011
Prírodovedecká fakulta
28.2.2011
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
28.2.2011
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
28.2.2011
Fakulta telesnej výchovy a športu
28.2.2011
EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Národohospodárska fakulta
28.2.2011
Obchodná fakulta
28.2.2011
Fakulta hospodárskej informatiky
28.2.2011
Fakulta podnikového manažmentu
28.2.2011
Fakulta medzinárodných vzťahov

28.2.2011
Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach
28.2.2011
Ústav medzinárodných programov
28.2.2011
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Fakulta architektúry
25.11.2010
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30.4.2011
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
30.4.2011/10.8.2011
Fakulta informatiky a informačných technológií
31.3.2011
Materiálovotechnologická fakulta Trnava
31.3.2011
Stavebná fakulta
31.3.2011
Strojnícka fakulta
28.2.2011
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ BRATISLAVA
Divadelná fakulta
22.1.2011
Filmová a televízna fakulta
6.12.2010
Hudobná a tanečná fakulta
30.11.2010
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ BRATISLAVA
15.11.2010
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU BRATISLAVA
31.3.2011
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA BRATISLAVA
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
28.2.2011
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
28.2.2011
Fakulta verejného zdravotníctva
28.2.2011
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
28.2.2011
VŠ ZDRAVOTNÍCTVA A SOC. PRÁCE SV. ALŽBETY
31.3.2011
VŠ MANAŽMENTU – NEŠTÁTNA VŠ
30.4.2011
VŠ EKONÓMIE A MANAŽ. VEREJNEJ SPRÁVY
31.3.2011/30.6.2011
BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA
Fakulta práva
30.4.2011
Fakulta ekonómie a podnikania
30.4.2011
Fakulta informatiky
30.4.2011
Fakulta masmédií
30.4.2011
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁR. ŠKOLA LIB. ŠTÚDIÍ
31.3.2011
VŠ MEDZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ, O.P.S.
31.5.2011
KOMÁRNO
UNIVERZITA J. SELYEHO
Ekonomická fakulta
31.3.2011
Pedagogická fakulta
31.3.2011
Fakulta reformovanej teológie
31.3.2011

TRNAVA
TRNAVSKÁ UNIVERZITA TRNAVA
Filozofická fakulta
28.2.2011
Pedagogická fakulta
28.2.2011
Právnická fakulta
28.2.2011
Teologická fakulta
31.3.2011
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
28.2.2011
UNIVERZITA sv. CYRILA a METODA TRNAVA
Filozofická fakulta
31.3.2011
Fakulta masmediálnej komunikácie
31.3.2011
Fakulta prírodných vied
15.4.2011 / 15.8.2011
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
31.3.2011
SKALICA
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI
31.5.2011
SLÁDKOVIČOVO
VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
Fakulta práva Janka Jesenského
30.4.2011
Fakulta sociálnych štúdií
30.4.2011
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
30.4.2011
NITRA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA NITRA
Filozofická fakulta
28.2.2011
Pedagogická fakulta
28.2.2011
Fakulta prírodných vied
28.2.2011
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
28.2.2011
Fakulta stredoeurópskych štúdií
28.2.2011
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
15.4.2011
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
15.4.2011
Fakulta ekonomiky a manažmentu
15.4.2011
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
31.3.2011
Technická fakulta
15.4.2011
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
30.4.2011
TRENČÍN
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA TRENČÍN
Celouniverzitné pracovisko
31.5.2011
Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove
28.2.2011
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
15.4.2011
Fakulta špeciálnej techniky
31.3.2011/1.8.2011

Fakulta zdravotníctva
31.3.2011/jul2011
DUBNICA NAD VÁHOM
DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT
31.3.2011/18.6.2011
ŽILINA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA ŽILINA
Elektrotechnická fakulta
29.4.2011
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
29.4.2011
Fakulta prírodných vied
31.3.2011
Fakulta riadenia a informatiky
31.3.2011
Stavebná fakulta
30.4.2011
Strojnícka fakulta
29.4.2011
Fakulta špeciálneho inžinierstva
30.4.2011
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
30.4.2011
RUŽOMBEROK
KATOLÍCKA UNIVERZITA
Filozofická fakulta
31.3.2011
Pedagogická fakulta
1.3.2011
Teologická fakulta KU v Košiciach
28.2.2011
Fakulta zdravotníctva
30.4.2011
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
28.2.2011
BANSKÁ BYSTRICA
UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA
Ekonomická fakulta
28.2.2011
Fakulta humanitných vied
28.2.2011
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
15.3.2011
Fakulta prírodných vied
11.3.2011
Pedagogická fakulta
28.2.2011
Právnická fakulta
28.2.2011
AKADÉMIA UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA
Fakulta dramatických umení
30.11.2010
Fakulta múzických umení
30.11.2010
Fakulta výtvarných umení
30.11.2010
BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA a.s. PRAHA
31.5.2011
ZVOLEN
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN
Drevárska fakulta
31.3.2011
Fakulta ekológie a environmentalistiky
31.3.2011
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
30.4.2011

Lesnícka fakulta
31.3.2011
KOŠICE
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA KOŠICE
Lekárska fakulta
28.2.2011
Prírodovedecká fakulta
31.3.2011
Právnická fakulta
31.3.2011
Fakulta verejnej správy
31.3.2011
Filozofická fakulta
31.3.2011
TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Fakulta BERG
31.5.2011
Ekonomická fakulta
28.2.2011
Fakulta elektrotechniky a informatiky
30.4..2011
Hutnícka fakulta
31.5.2011
Letecká fakulta
31.5.2011
Stavebná fakulta
31.5.2011
Strojnícka fakulta
31.5.2011
Fakulta umení
30.11.2010
Fakulta výrobných technológií
30.4.2011
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
15.3.2011
VŠ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA
31.5.2011
PREŠOV
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA PREŠOV
Filozofická fakulta
28.2.2011
Gréckokatolícka teologická fakulta
31.3.2011
Fakulta humanitných a prírodných vied
31.3.2011
Fakulta manažmentu
31.3.2011
Pedagogická fakulta
28.2.2011
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
31.3.2011
Fakulta športu
31.3.2011
Fakulta zdravotníctva
31.3.2011
VŠ MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA
30.6.2011
AUTOR - Nový Čas, ľub
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44. Najlepšie vysoké školy na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 25/01/2011; s.: 25; vzdelávanie; Redakcia]
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach

- Trnavská univerzita
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Technická univerzita Zvolen
- Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Prešovská univerzita
- Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
- Technická univerzita Košice
- Žilinská univerzita
- Univerzita J. Seleyho v Komárne
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Katolícka univerzita v Ružomberku
- Trenčianska univerzita A. Dubčeka
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
VYSVETLIVKY: VYSOKÉ ŠKOLY SÚ USPORIADANÉ PODĽA ARRA RATINGU MODEL A. CO JE
PRIEMER VÝKONU SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH Škôl VO VÝSKUME A VO VZDELÁVANÍ.
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45. Neplaťte za vysokú školu viac, ako musíte
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 26/01/2011; s.: 6; špeciál; Tomáš Nejedlý]
Ak študujete na dvoch školách naraz alebo opakujete semester, skúste si dohodnúť zľavu na školnom.
Bratislava - Vysokoškolské štúdium vás môže vyjsť poriadne draho. Ak nestihnete včas spraviť všetky
zápočty a skúšky, a prekročíte štandardnú dĺžku štúdia, univerzita vám vyrubí školné. To môže
dosiahnuť 100 až 1 500 eur - podľa fakulty, ktorú navštevujete. Nezáleží pritom, či si štúdium predĺžite
len o mesiac, alebo o semester. Škola si môže účtovať školné za celý rok. Zaplatíte aj vtedy, ak si
vyberiete súbežné štúdium na viacerých školách. "Podľa údajov, ktoré poskytli vysoké školy koncom
apríla 2010, na dvoch vysokých školách študovalo v tom čase 1 070 študentov, na troch vysokých
školách to bolo 11 študentov," uvádza hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková.
Žiadajte o zľavu na školnom
Bola by však škoda, ak by ste sa nepokúsili výdavky na štúdium skresať na minimum. V oboch
prípadoch pomôže žiadosť o odpustenie alebo aspoň zníženie školného. "Rozlišujeme, či študent získal
absolutórium, a teda mu chýbajú iba štátne skúšky, prípadne obhajoba záverečnej práce, alebo či je tých
povinností viac. Ak študent získal absolutórium, školné spravidla znižujeme," vysvetľuje prorektorka
Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová. Vyššiu šancu na odpustenie školného majú študenti s
výborným prospechom, reprezentanti školy a "sociálne prípady". Vlani takto škola odpustila školné 22
študentom, 142 študentom školné znížila a 194 študentom určila splátkový kalendár. Zhruba stovka
študentov so žiadosťou nepochodila. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave tento rok požiadalo o
odpustenie alebo zníženie školného zhruba sedemsto študentov. Vedenie vyhovelo približne každému
desiatemu, zhruba štvrtina získala na školné "zľavu". "Zohľadňovali sme poberateľov sociálneho
štipendia, študentky na materskej, siroty či študentov, ktorých postihli minuloročné povodne," vysvetľuje
prorektor Ferdinand Daňo. Nižšie školné zaplatili aj študenti, ktorí museli opakovať len štátnice. Každý,
kto požiadal o prehodnotenie školného, získal aspoň splátkový kalendár. Školy ešte pripomínajú nezabudnite dodržať termín na podanie žiadosti.
Zápis je kľúčový
Zapísali ste sa na dve vysoké školy a chcete študovať len na jednej? Máte problém. "Zapísala som sa
na biológiu z obavy, že na ďalšie školy nebudem prijatá. O desať dní po zápise mi prišlo vyrozumenie o
prijatí na medicínu, o ktorú som mala väčší záujem," hovorí Ala na internetovom fóre. Hoci prvej škole
okamžite oznámila, že študovať bude inde, môže jej prísť účet na stovky eur - za súbežné štúdium.
Školy totiž automaticky evidujú zapísaných študentoch v centrálnom registri ministerstva školstva.
Výmaz z registra je komplikovaný a po zápise už môže byť neskoro. Žiadať o zrušenie zápisu treba
okamžite, a najlepšie osobne. Ak zlyhá všetko ostatné, odborníci odporúčajú zvoliť bezplatné štúdium na
vybranej škole a druhú, nechcenú, požiadať o odpustenie školného. Podobné prípady sa stávajú
študentom, ktorých škola prijala na odvolanie alebo v druhom kole. Mnohé školy totiž zistia skutočný

počet nových študentov až na zápise, a následne prijmú aj tých, ktorí pôvodne skončili pod čiarou.
"Pri školnom sme zohľadňovali poberateľov sociálneho štipendia, študentky na materskej, siroty či
študentov, ktorých postihli minuloročné povodne. Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave
Ak nestihnete spraviť všetky zápočty či skúšky a prekročíte tak štandardnú dĺžku štúdia, vyrubia vám
školné od 100 až do 1 500 eur.
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46. Už sa teší do Abú Zabi
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 22/01/2011; 17/2011; s.: 37; Lyžovanie; PAVOL KUBIŠ]
Zrakovo postihnutý lyžiar JAKUB KRAKO na MS v Sestriere potvrdil, že v slalome je svetová jednotka
Slovenský zrakovo postihnutý lyžiar Jakub Krako, ktorý vlani vo Vancouvri takisto ako jeho
reprezentačná kolegyňa Henrieta Farkašová udivoval svet ziskom troch zlatých a jednej striebornej
medaily, potvrdil aj na prebiehajúcich MS zdravotne postihnutých v talianskom Sestriere svoje výsostné
postavenie v slalome. Takisto ako pred dvoma rokmi na svetovom šampionáte v juhokórejskom
Gangwongu či vlani v Kanade bol v ňom najrýchlejší!
"Som rád, že v silnej konkurencii som potvrdil svoju pozíciu," vravel skromne po svojom prvom zlate v
Sestriere. Predtým v zjazde skončil piaty, v super-C štvrtý a v superkombinácii strieborný. "Som zatiaľ
spokojný, aj keď v super-C som možno čakal lepší výsledok." Po dni voľna môže svoju bilanciu ešte
vylepšiť v dnešnom obrovskom slalome či v zajtrajšej súťaži tímov. Každá krajina v nej môže postaviť
troj až päťčlenné družstvo, v ktorom musí byť jedna žena a zástupcovia oboch zdravotných postihnutí zrakového i telesného. Jazdiť sa bude obrovský slalom a do konečného výsledku tímu sa zarátajú
najlepšie tri časy. Krakova spokojnosť s doterajšími výsledkami pramení aj z toho, že v porovnaní s
paralympiádou vo Vancouvri jazdí v Sestriere s novým navádzacom Dušanom Šimom, ktorý je zároveň i
jeho reprezentačný tréner. Kamarát z detstva Juraj Medera, ktorý ho navádzal desať rokov, zo
súkromných i zdravotných dôvodov ukončil aktívnu kariéru. Ich cesty sa však rozdelili v dobrom, veď ho
aj povzbudzuje priamo v Sestriere. Po svetovom šampionáte čaká na dvadsaťročného Kraka okrem
skúšok na Ekonomickej univerzite v Bratislave aj príjemná cesta do Spojených arabských emirátov.
Siedmeho februára vyhlásia v Emirates Palace v Abú Zabi výsledky prestížneho ocenenia Laureus
World Sports Awards. V kategórii hendikepovaných sú nominovaní šiesti zdravotne postihnutí športovci.
Okrem Slováka aj nemecká bežkyňa na lyžiach Verena Behteleová, austrálsky plavec Matt Cowdrey,
holandská tenistka na vozíčku Esther Vergeerová, brazílsky plavec Daniel Dias a kanadská zjazdová
lyžiarka Lauren Woolstencroftová. "Nominácia ma veľmi teší. Ocitnem sa medzi svetovou športovou
špičkou," zdôraznil. Medzi zdravými športovcami sa budú okrem iných o primát uchádzať tenisti Rafael
Nadal a Serena Wiliamsová, majster sveta v F1 Sebastian Vettel, basketbalista Kobe Bryant, dvojica
futbalistov FC Barcelona Andres Iniesta a Lionel Messi, americká zjazdová lyžiarka Lindsey Vonnová či
chorvátska skokanka do výšky Blanka Vlašičová.
PAVOL KUBIŠ
Jakub Krako (vpravo) už s bývalým navádzacom Jurajom Mederom (vľavo) i so súčasným Dušanom
Šimom. FOTO SPV
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47. Kto chce riadiť, musí mať viac ako diplom
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 25/01/2011; s.: 30,31; vzdelávanie; Jana Véghová]
Jana Véghová Bratislava
Hoci bola prvá univerzita zameraná na obchod a riadenie založená v Paríži začiatkom devätnásteho
storočia, titul MBA (Master of Business Administration) vznikol v USA ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt
po kvalitnom manažérskom vzdelaní vyvolaný industriálnou revolúciou. Vychádzal zo štandardného
amerického modelu dvojročného postgraduálneho štúdia, ktoré študenti absolvovali po získaní
bakalárskeho titulu.
Začalo sa to v Amerike

MBA program sa vyvíjal ďalej a ujal natoľko, že sa od roku 1964 udomácnil aj v Európe. Dnes je po
celom svete niekoľko stoviek škôl a programov a titul MBA sa tak stal univerzálnym puncom vzdelania v
oblasti manažmentu a obchodu. "Pre priblíženie k slovenským reáliám je titul MBA porovnateľný s
inžinierskym alebo magisterským štúdiom na niektorej z našich ekonomických fakúlt," vysvetľuje Stanka
Švecová z portálu kariérabezhranic.sk. "Porovnaním osnov vyučovaných predmetov prídeme dokonca
na to, že povedzme absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity zvládne oveľa širšie
spektrum predmetov, ako je bežné zvykom v rámci výučby MBA. Lenže je tu zopár rozdielov. MBA
výučba je viac orientované na cvičenia, výskum, diskusie, riešenie problémov a samostatné štúdium,
ako je to na slovenských fakultách ekonomického zamerania. Taktiež má študent značnú voľnosť vo
výbere voliteľných predmetov podľa toho, čo študenta zaujíma, alebo čo mu prospeje v budúcej
profesionálnej dráhe. Samozrejmosťou sú povinné (zámorské) stáže." Ako zdôrazňuje Stanka Švecová,
MBA je skvelou vizitkou na životopise a spolu s faktom, že MBA školy ponúkajú excelentné poradenstvo
v oblasti kariéry, prispieva k veľmi úspešnej miere zamestnanosti absolventov, pričom ide často o
pomerne lukratívne pozície. Podstatným prínosom je aj fakt, že absolvent MBA neodchádza len s
diplomom a hlavou plnou vedomostí, ale s jedným z najdôležitejších aktív pre jeho budúci úspech
adresárom plným kontaktov na terajších alebo budúcich lídrov sveta biznisu, ktorí promovali vtedy, keď
on alebo pre ním."
Pre koho je tento titul?
MBA je v prvom rade určené tým, ktorí po absolvovaní predchádzajúceho štúdia (napr. technického
smeru) a praxe majú hlbší záujem o problematiku obchodu a riadenia, prípadne si to vyžiada ich
zamestnávateľ. Nie je však zriedkavosťou, že aj absolvent ekonomického štúdia sa dá neskôr na
štúdium MBA pre ďalšie prínosy, ktoré toto štúdium prináša. V každom prípade si rozhodnutie študovať
MBA treba poriadne premyslieť. Ide totiž o značnú investíciu času a energie a v neposlednom rade
peňazí. Školné sa pohybuje od niekoľko desiatok tisíc až po milióny korún na špičkových školách v
Európe a USA. Väčšina študentov zahraničných MBA programov si preto štúdium financuje
prostredníctvom pôžičiek. Nie je výnimkou pre firmy sponzorovať časť školného svojich zamestnancov
výmenou za dohodu, že zamestnanec zotrvá pracovať pre danú firmu aj istý čas (napríklad 2 roky) po
získaní titulu.
Kde študovať
"Existuje niekoľko inštitúcií, zväčša z radov svetových ekonomických periodík, ktoré ohodnocujú kvalitu
MBA škôl," dodáva Stanka Švecová. "Metodika prideľovania bodov je odlišná, a tak v závislosti od
vašich cieľov sledujte rebríček, ktorý zohľadňuje vaše kritériá." Štúdium MBA bolo do nedávnej minulosti
výsostne doménou zahraničných, zväčša západných univerzít. Pre záujemcov, ktorí nechcú alebo
nemôžu za štúdiom vycestovať do zahraničia, je naporúdzi už aj niekoľko slovenských možností, zväčša
výsledok spolupráce niektorej z domácich univerzít s ich zahraničnými partnermi. Príkladom týchto sú
CeMBA (Central European MBA) - Program Ekonomickej univerzity v Bratislave, WEMBA - program
Univerzity Komenského, MBA Vysokej školy manažmentu - City University a MBA program UMB B.
Bystrica v spolupráci s The Nottingham Trent University.
Druhy manažérskych titulov
Denné štúdium MBA (Full-time MBA)
- Je najbežnejšia forma štúdia trvajúca obvykle dva roky, počas ktorých sa študent plne venuje štúdiu.
Zvyčajnou požiadavkou univerzít je určitá pracovná skúsenosť v dĺžke povedzme troch rokov, no
podmienky sa líšia od univerzity k univerzite. Hlavným cieľom štúdia tohto druhu programu je zásadným
spôsobom zmeniť kariéru.
Popri zamestnaní (part-time MBA)
- Sú určené ľuďom, ktorí pre rôzne dôvody nechcú skončiť pracovný pomer a plne sa venovať štúdiu.
Študenti majú zvyčajne niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť, čo im pomáha efektívne dávať do spojitosti
teóriu a prax. Vyučuje sa po večeroch a víkendoch, prípadne je doplnená o zopár intenzívnych blokov
trvajúcich niekoľko dní. Štúdium zaberie zvyčajne 22 - 36 mesiacov. Cieľom tohto druhu MBA je výrazné
naštartovanie súčasnej kariéry.
MBA pre vrcholových manažérov (executive MBA)
- Podobné štúdiu popri zamestnaní, lenže zamerané na študentov z radov vyššieho manažmentu a
dlhšou praxou, pričom osnovy sú zacielené na problematiku vrcholového riadenia. Cieľom štúdia je
doladiť a zoceliť zručnosti a vedomosti vrcholových manažérov a zlepšiť tak ich výkon.
Dištančné Štúdium MBA

- Výučba prebieha väčšinou mimo priestoru školy formou online kurzov, korešpondenčnej výučby, videa
a podobne. Rozhodnutie sa pre tento typ štúdia je zvyčajne predurčené geografickým obmedzením
daného študenta.
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48. Zoznam vysokých škôl na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 25/01/2011; s.: 24; vzdelávanie; Redakcia]
Verejné vysoké školy
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Prešovská univerzita v Prešove
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Trnavská univerzita v Trnave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Technická univerzita v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Technická univerzita vo Zvolene
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Katolícka univerzita v Ružomberku
- Univerzita J. Selyeho v Komárne
Štátne vysoké školy
- Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke
vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.
Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj
študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa
pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
- Akadémia Policajného zboru v Bratislave
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Súkromné vysoké školy
- Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu
Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je
oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v
mene štátu.
- Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
- Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
- Paneurópska vysoká škola
- Vysoká škola v Sládkovičove
- Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
- Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
- Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
- Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
- Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Zahraničné vysoké školy
- Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podlá
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva,

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl
nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti
získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávanými v Slovenskej republike (vysokoškolský
diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako ako v prípade dokladov
o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.
- Bankovní institut vysoká škola, a. s., (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola hotelová v Prahe 8, spol. s r. o., (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha, o. p. s., (sídlo v Českej republike)
- Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
ZDROJ- MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
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49. Neplaťte za vysokú školu viac, ako musíte
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/01/2011; Tomáš Nejedlý]
Ak študujete na dvoch školách naraz alebo opakujete semester, skúste si vyjednať zľavu na školnom.
Vysokoškolské štúdium vás môže vyjsť poriadne draho. Ak nestihnete včas spraviť všetky zápočty a
skúšky, a prekročíte štandardnú dĺžku štúdia, univerzita vám vyrubí školné. To môže dosiahnuť 100 až 1
500 eur – podľa fakulty, ktorú navštevujete. Nezáleží pritom, či si štúdium predĺžite len o mesiac, alebo o
semester.
Škola si môže účtovať školné za celý rok. Zaplatíte aj vtedy, ak si vyberiete súbežné štúdium na
viacerých školách. "Podľa údajov, ktoré poskytli vysoké školy koncom apríla 2010, na dvoch vysokých
školách študovalo v tom čase 1 070 študentov, na troch vysokých školách to bolo 11 študentov," uvádza
hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková.
Žiadajte o zľavu na školnom
Bola by však škoda, ak by ste sa nepokúsili výdavky na štúdium skresať na minimum. V oboch
prípadoch pomôže žiadosť o odpustenie alebo aspoň zníženie školného.
"Rozlišujeme, či študent získal absolutórium, a teda mu chýbajú iba štátne skúšky, prípadne obhajoba
záverečnej práce, alebo či je tých povinností viac. Ak študent získal absolutórium, školné spravidla
znižujeme," vysvetľuje prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová.
Vyššiu šancu na odpustenie školného majú študenti s výborným prospechom, reprezentanti školy a
"sociálne prípady". Vlani takto škola odpustila školné 22 študentom, 142 študentom školné znížila a 194
študentom určila splátkový kalendár. Zhruba stovka študentov so žiadosťou nepochodila.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave tento rok požiadalo o odpustenie alebo zníženie školného
zhruba sedemsto študentov. Vedenie vyhovelo približne každému desiatemu, zhruba štvrtina získala na
školné "zľavu". "Zohľadňovali sme poberateľov sociálneho štipendia, študentky na materskej, siroty či
študentov, ktorých postihli minuloročné povodne," vysvetľuje prorektor Ferdinand Daňo. Nižšie školné
zaplatili aj študenti, ktorí museli opakovať len štátnice. Každý, kto požiadal o prehodnotenie školného,
získal aspoň splátkový kalendár. Školy ešte pripomínajú – nezabudnite dodržať termín na podanie
žiadosti.
Zápis je kľúčový
Zapísali ste sa na dve vysoké školy a chcete študovať len na jednej? Máte problém. "Zapísala som sa
na biológiu z obavy, že na ďalšie školy nebudem prijatá. O desať dní po zápise mi prišlo vyrozumenie o
prijatí na medicínu, o ktorú som mala väčší záujem," hovorí Ala na internetovom fóre. Hoci prvej škole
okamžite oznámila, že študovať bude inde, môže jej prísť účet na stovky eur – za súbežné štúdium.
Školy totiž automaticky evidujú zapísaných študentoch v centrálnom registri ministerstva školstva.
Výmaz z registra je komplikovaný a po zápise už môže byť neskoro. Žiadať o zrušenie zápisu treba
okamžite, a najlepšie osobne. Ak zlyhá všetko ostatné, odborníci odporúčajú zvoliť bezplatné štúdium na
vybranej škole a druhú, nechcenú, požiadať o odpustenie školného. Podobné prípady sa stávajú
študentom, ktorých škola prijala na odvolanie alebo v druhom kole. Mnohé školy totiž zistia skutočný
počet nových študentov až na zápise, a následne prijmú aj tých, ktorí pôvodne skončili pod čiarou.
Tomáš Nejedlý
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50. Koľko zaplatíte za podanie prihlášky
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/01/2011; s.: 8,9; Vysoké školy; Redakcia]
Vysoká škola Fakulta papierová prihláška (v eurách) elektronická prihláška (v eurách)
Akadémia umení v Banskej Bystrici 50 50

Ekonomická univerzita v Bratislave 35 25
Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 30 25
Pedagogická fakulta 39 neprijímajú
Teologická fakulta 35 neprijímajú
Fakulta zdravotníctva 40 neprijímajú
Prešovská univerzita v Prešove 34 neprijímajú
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30-40 neprijímajú
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Stavebná
fakulta 20 neprijímajú
Materiálovotechnologická fakulta 30 neprijímajú
Fakulta architektúry 40,100 neprijímajú
Fakulta informatiky a informačných technológií 50 20
Strojnícka fakulta 35 25
Ústav manažmentu 20 15
Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 20
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícka fakulta,
Strojnícka fakulta, Fakulta elektotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Fakulta výrobných technológií
25 20
Ekonomická fakulta, Fakulta umení 35 30
Letecká fakulta 25/35 20/30
Trenčianska univerzita Fakulta špeciálnej techniky 25 neprijímajú
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií 17 neprijímajú
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 33,2 neprijímajú
Fakulta zdravotníctva, Celouniverzitné pracovisko (politológia) 40 neprijímajú
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, Teologická fakulta 33 25
Filozofická fakulta 38 33
Právnická fakulta 60- Bc, 50 Mgr. Bc. 58, Mgr. 48 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 45 40
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 30 25
Univerzita j. Selyeho v Komárne 50 25
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 70 rovnaká cena
Právnická fakula, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta (na Mgr. stupeň 20 eur), Fakulta telesnej
výchovy a športu, Fakulta managementu 40 rovnaká cena
Jesseniova lekárska fakulta 60 rovnaká cena
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Farmaceutická fakulta, Pedagogická fakulta 50 rovnaká cena
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 45 rovnaká cena
Evanjelická bohoslovecká fakulta 35, na Mgr. stupeň 15 eur rovnaká cena
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 rovnaká cena
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 25
Vysoká škola Fakulta papierová prihláška (v eurách) elektronická prihláška (v eurách)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta, Fakulta humanitných vied (na Mgr. 20
eur) 40 o 3 eurá menej
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Právnická fakulta 60 o 3 eurá menej
Fakulta prírodných vied, Pedagogická fakulta 35 o 3 eurá menej
Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied 35 30
Filozofická fakulta 40 Bc, Mrg. 35 35 Bc, 30 Mgr
Inštitút sociálnych a politických vied 35 30
Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie 35 30
Fakulta masmediálnej komunikácie 40 Bc, Mgr 30 35 Bc. 25 Mgr.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 40 30
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bc. 50, Mgr. 30, PhD. 40 neprijímajú
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bc. 50, Mgr. 25, PhD. 35 neprijímajú
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prírodných vied, Fakulta humanitných vied 30 30
Fakulta riadenia a informatiky 30 25
ostatné fakulty 20 20
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bez poplatku neprijímajú
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 9 neprijímajú
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 neprijímajú
Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta 33 33
Drevárska fakulta 29 (Dizajn nábytku a interiérový dizajn 49) 29/49
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentalnej a výrobnej techniky 25 25
ZDROJ - VYSOKÉ ŠKOLY
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51. Neplaťte za vysokú školu viac, ako musíte
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/01/2011; Tomáš Nejedlý]
Ak študujete na dvoch školách naraz alebo opakujete semester, skúste si vyjednať zľavu na školnom.
Vysokoškolské štúdium vás môže vyjsť poriadne draho. Ak nestihnete včas spraviť všetky zápočty a
skúšky, a prekročíte štandardnú dĺžku štúdia, univerzita vám vyrubí školné.
To môže dosiahnuť 100 až 1 500 eur - podľa fakulty, ktorú navštevujete. Nezáleží pritom, či si štúdium
predĺžite len o mesiac, alebo o semester.
Škola si môže účtovať školné za celý rok. Zaplatíte aj vtedy, ak si vyberiete súbežné štúdium na
viacerých školách. "Podľa údajov, ktoré poskytli vysoké školy koncom apríla 2010, na dvoch vysokých
školách študovalo v tom čase 1 070 študentov, na troch vysokých školách to bolo 11 študentov," uvádza
hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková.
Žiadajte o zľavu na školnom
Bola by však škoda, ak by ste sa nepokúsili výdavky na štúdium skresať na minimum. V oboch
prípadoch pomôže žiadosť o odpustenie alebo aspoň zníženie školného.
"Rozlišujeme, či študent získal absolutórium, a teda mu chýbajú iba štátne skúšky, prípadne obhajoba
záverečnej práce, alebo či je tých povinností viac. Ak študent získal absolutórium, školné spravidla
znižujeme," vysvetľuje prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová.
Vyššiu šancu na odpustenie školného majú študenti s výborným prospechom, reprezentanti školy a
"sociálne prípady". Vlani takto škola odpustila školné 22 študentom, 142 študentom školné znížila a 194
študentom určila splátkový kalendár. Zhruba stovka študentov so žiadosťou nepochodila.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave tento rok požiadalo o odpustenie alebo zníženie školného
zhruba sedemsto študentov. Vedenie vyhovelo približne každému desiatemu, zhruba štvrtina získala na
školné "zľavu". "Zohľadňovali sme poberateľov sociálneho štipendia, študentky na materskej, siroty či
študentov, ktorých postihli minuloročné povodne," vysvetľuje prorektor Ferdinand Daňo. Nižšie školné
zaplatili aj študenti, ktorí museli opakovať len štátnice. Každý, kto požiadal o prehodnotenie školného,
získal aspoň splátkový kalendár. Školy ešte pripomínajú - nezabudnite dodržať termín na podanie
žiadosti.
Zápis je kľúčový
Zapísali ste sa na dve vysoké školy a chcete študovať len na jednej? Máte problém. "Zapísala som sa
na biológiu z obavy, že na ďalšie školy nebudem prijatá. O desať dní po zápise mi prišlo vyrozumenie o
prijatí na medicínu, o ktorú som mala väčší záujem," hovorí Ala na internetovom fóre. Hoci prvej škole
okamžite oznámila, že študovať bude inde, môže jej prísť účet na stovky eur - za súbežné štúdium.
Školy totiž automaticky evidujú zapísaných študentoch v centrálnom registri ministerstva školstva.
Výmaz z registra je komplikovaný a po zápise už môže byť neskoro. Žiadať o zrušenie zápisu treba
okamžite, a najlepšie osobne. Ak zlyhá všetko ostatné, odborníci odporúčajú zvoliť bezplatné štúdium na
vybranej škole a druhú, nechcenú, požiadať o odpustenie školného. Podobné prípady sa stávajú
študentom, ktorých škola prijala na odvolanie alebo v druhom kole. Mnohé školy totiž zistia skutočný
počet nových študentov až na zápise, a následne prijmú aj tých, ktorí pôvodne skončili pod čiarou.
Tomáš Nejedlý
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52. Šance SR pri nominácii do ECB zvyšuje ženská kandidatúra
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 21/01/2011; SITA, Reuters]
Francúzska ministerka hospodárstva povedala, že by vo Výkonnej rade ECB rada videla ženu.
Slovenskej kandidátke na post členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Elene
Kohútikovej by v súboji s Belgičanom Petrom Praetom mohla pomôcť jednoduchá vec, že je žena. Praet
je totiž jej jediným protikandidátom a v prípade jeho zvolenia by sa z výkonnej rady a dokonca aj celej
rady guvernérov, kde sedia aj zástupcovia výkonnej rady, stali čisto pánske kluby. Jedinou ženou je tam
v súčasnosti totiž Rakúšanka Gertrude Tumpel-Gugerellová, ktorú má však v máji po uplynutí jej
funkčného obdobia nahradiť práve jeden z dvojice Kohútiková - Praet.
Táto skutočnosť môže Kohútikovej pomôcť uspieť napriek tomu, že pre finančné trhy je podľa agentúry
Reuters na rozdiel od Praeta relatívne dosť veľkou neznámou. "Peter Praet je vysoko kvalifikovaný,
slovenská kandidatúra však napĺňa dva predpoklady - ide o ženu a je z východnej Európy," citovala
ekonóma ING Carstena Brzeskiho agentúra Reuters. Vo výkonnom výbore ECB síce neexistujú
formálne kvóty na zastúpenie pohlaví či národností, analytici však podľa Reuters vnímajú určitý politický
tlak na diverzifikáciu v rámci vedenia banky.
Praet je pre trhy známejšou osobou. Tento 62-ročný Belgičan už dvakrát neúspešne do výkonného

výboru banky kandidoval, zakaždým na post viceguvernéra. Vlani ho porazil súčasný viceprezident
výkonnej rady Vitor Constancio, ešte predtým neuspel v súboji o rovnaký post s Grékom Lucasom
Papademosom. O Kohútikovej trhy vedia, že sa spolupodieľala na vstupe Slovenska do eurozóny. "Jej
profil nie je na finančných trhoch príliš dobre známy a zrejme ani v rámci Eurosystému," povedal podľa
agentúry Reuters bývalý ekonóm ECB Laurent Bilke, ktorý teraz pracuje v Nomure.
Na Kohútikovej stranu sa však už nepriamo postavila napríklad francúzska ministerka hospodárstva
Christine Lagardeová. Tá totiž povedala, že by vo výkonnej rade banky videla rada ženu v prípade, ak je
to možné. "Potrebujeme čo najviac kompetentného kandidáta na obsadenie pozície. Ak sú kvalifikácie
porovnateľné, potom moja voľba by bola pre ženu," povedala podľa agentúry Reuters novinárom
Lagardeová.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, má v rámci vedenia banky na starosti oblasť platieb, trhovej infraštruktúry a ľudských zdrojov.
Po zvolení nového člena výboru sa však môžu zodpovednosti jednotlivých členov navzájom popresúvať.
Diskusia o novom členovi výkonnej rady pritom už pomaly spúšťa aj úvahy o novom prezidentovi ECB,
keďže Trichetovi končí funkčné obdobie už v októbri tohto roka. Podľa analytikov po jeho odchode post
šéfa banky pripadne buď Taliansku alebo Nemecku.
Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí
napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky eurozóny v súlade s
usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej činnosti ECB a výkon určitých
právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich majú regulačných charakter.
Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
ZDROJ - SITA, Reuters
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53. Kohútikovej nomináciu do ECB zvyšuje fakt, že je žena
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/01/2011; SITA]
AUTOR - SITA, 21. januára 2011 13:14
Belgičan Praet je pre trhy známejší, Kohútiková je však žena a je z východnej Európy. Za slovenskú
kandidátku sa už nepriamo postavila aj francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardeová, ktorá
podľa agentúry Reuters povedala, že by vo Výkonnej rade ECB rada videla ženu.
BRATISLAVA 21. januára (WEBNOVINY) - Slovenskej kandidátke na post členky Výkonnej rady
Európskej centrálnej banky (ECB) Elene Kohútikovej by v súboji s Belgičanom Petrom Praetom mohla
pomôcť jednoduchá vec, že je žena. Praet je totiž jej jediným protikandidátom a v prípade jeho zvolenia
by sa z výkonnej rady a dokonca aj celej rady guvernérov, kde sedia aj zástupcovia výkonnej rady, stali
čisto pánske kluby. Jedinou ženou je tam v súčasnosti totiž Rakúšanka Gertrude Tumpel-Gugerellová,
ktorú má však v máji po uplynutí jej funkčného obdobia nahradiť práve jeden z dvojice Kohútiková Praet.
Táto skutočnosť môže Kohútikovej pomôcť uspieť napriek tomu, že pre finančné trhy je podľa agentúry
Reuters na rozdiel od Praeta relatívne dosť veľkou neznámou. "Peter Praet je vysoko kvalifikovaný,
slovenská kandidatúra však napĺňa dva predpoklady - ide o ženu a je z východnej Európy," citovala
ekonóma ING Carstena Brzeskiho agentúra Reuters. Vo výkonnom výbore ECB síce neexistujú
formálne kvóty na zastúpenie pohlaví či národností, analytici však podľa Reuters vnímajú určitý politický
tlak na diverzifikáciu v rámci vedenia banky.
Praet je pre trhy známejšou osobou. Tento 62-ročný Belgičan už dvakrát neúspešne do výkonného
výboru banky kandidoval, zakaždým na post viceguvernéra. Vlani ho porazil súčasný viceprezident
výkonnej rady Vitor Constancio, ešte predtým neuspel v súboji o rovnaký post s Grékom Lucasom
Papademosom. O Kohútikovej trhy vedia, že sa spolupodieľala na vstupe Slovenska do eurozóny. "Jej
profil nie je na finančných trhoch príliš dobre známy a zrejme ani v rámci Eurosystému," povedal podľa
agentúry Reuters bývalý ekonóm ECB Laurent Bilke, ktorý teraz pracuje v Nomure.

Na Kohútikovej stranu sa však už nepriamo postavila napríklad francúzska ministerka hospodárstva
Christine Lagardeová. Tá totiž povedala, že by vo výkonnej rade banky videla rada ženu v prípade, ak je
to možné. "Potrebujeme čo najviac kompetentného kandidáta na obsadenie pozície. Ak sú kvalifikácie
porovnateľné, potom moja voľba by bola pre ženu," povedala podľa agentúry Reuters novinárom
Lagardeová.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, má v rámci vedenia banky na starosti oblasť platieb, trhovej infraštruktúry a ľudských zdrojov.
Po zvolení nového člena výboru sa však môžu zodpovednosti jednotlivých členov navzájom popresúvať.
Diskusia o novom členovi výkonnej rady pritom už pomaly spúšťa aj úvahy o novom prezidentovi ECB,
keďže Trichetovi končí funkčné obdobie už v októbri tohto roka. Podľa analytikov po jeho odchode post
šéfa banky pripadne buď Taliansku alebo Nemecku.
Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí
napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky eurozóny v súlade s
usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej činnosti ECB a výkon určitých
právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov. Niektoré z nich majú regulačných charakter.
Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
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54. Šance Slovenska pri nominácii do ECB zvyšuje ženská kandidatúra
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/01/2011; Ekonomika - Svet; SITA]
Na Kohútikovej stranu sa už nepriamo postavila napríklad francúzska ministerka hospodárstva Christine
Lagardeová.
BRATISLAVA. Slovenskej kandidátke na post členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB)
Elene Kohútikovej by v súboji s Belgičanom Petrom Praetom mohla pomôcť jednoduchá vec, že je žena.
Praet je totiž jej jediným protikandidátom a v prípade jeho zvolenia by sa z výkonnej rady a dokonca aj
celej rady guvernérov, kde sedia aj zástupcovia výkonnej rady, stali čisto pánske kluby.
Jedinou ženou je tam v súčasnosti totiž Rakúšanka Gertrude Tumpel-Gugerellová, ktorú má však v máji
po uplynutí jej funkčného obdobia nahradiť práve jeden z dvojice Kohútiková - Praet.
Táto skutočnosť môže Kohútikovej pomôcť uspieť napriek tomu, že pre finančné trhy je podľa agentúry
Reuters na rozdiel od Praeta relatívne dosť veľkou neznámou.
"Peter Praet je vysoko kvalifikovaný, slovenská kandidatúra však napĺňa dva predpoklady - ide o ženu a
je z východnej Európy," citovala ekonóma ING Carstena Brzeskiho agentúra Reuters.
Vo výkonnom výbore ECB síce neexistujú formálne kvóty na zastúpenie pohlaví či národností, analytici
však podľa Reuters vnímajú určitý politický tlak na diverzifikáciu v rámci vedenia banky.
Praet je pre trhy známejšou osobou. Tento 62-ročný Belgičan už dvakrát neúspešne do výkonného
výboru banky kandidoval, zakaždým na post viceguvernéra. Vlani ho porazil súčasný viceprezident
výkonnej rady Vitor Constancio, ešte predtým neuspel v súboji o rovnaký post s Grékom Lucasom
Papademosom.
O Kohútikovej trhy vedia, že sa spolupodieľala na vstupe Slovenska do eurozóny. "Jej profil nie je na
finančných trhoch príliš dobre známy a zrejme ani v rámci Eurosystému," povedal podľa agentúry
Reuters bývalý ekonóm ECB Laurent Bilke, ktorý teraz pracuje v Nomure.
Na Kohútikovej stranu sa však už nepriamo postavila napríklad francúzska ministerka hospodárstva
Christine Lagardeová. Tá totiž povedala, že by vo výkonnej rade banky videla rada ženu v prípade, ak je
to možné.
"Potrebujeme čo najviac kompetentného kandidáta na obsadenie pozície. Ak sú kvalifikácie

porovnateľné, potom moja voľba by bola pre ženu," povedala podľa agentúry Reuters novinárom
Lagardeová.
Výkonná rada Európskej centrálnej banky pozostáva z prezidenta, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude
Trichet, ďalej z viceprezidenta a štyroch členov. Tumpel-Gugerellová, ktorej v máji končí funkčné
obdobie, má v rámci vedenia banky na starosti oblasť platieb, trhovej infraštruktúry a ľudských zdrojov.
Po zvolení nového člena výboru sa však môžu zodpovednosti jednotlivých členov navzájom popresúvať.
Diskusia o novom členovi výkonnej rady pritom už pomaly spúšťa aj úvahy o novom prezidentovi ECB,
keďže Trichetovi končí funkčné obdobie už v októbri tohto roka. Podľa analytikov po jeho odchode post
šéfa banky pripadne buď Taliansku alebo Nemecku.
Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada. Medzi úlohy Výkonnej rady patrí
napríklad príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky eurozóny v súlade s
usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov, riadenie bežnej činnosti ECB a výkon určitých
právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov.
Niektoré z nich majú regulačných charakter. Členovia Výkonnej rady sú zároveň aj členmi Rady
guvernérov.
Elena Kohútiková po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala v podnikovej
sfére aj v Slovenskej akadémii vied. V roku 1990 nastúpila do Štátnej banky Československa kde
zastávala rôzne pozície. Následne od roku 1993 pôsobila v Národnej banke Slovenska. V roku 2000
bola vymenovaná za viceguvernérku Národnej banky, kde jej funkčné obdobie uplynulo v roku 2006. V
súčasnosti je členkou predstavenstva VÚB banky.
SITA
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55. Kam bez prijímačiek
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/01/2011; s.: 10; Vysoké školy; Redakcia]
Vysoká škola Bez prijímačiek
Akadémia umení v Banskej Bystrici talentové skúšky
Ekonomická univerzita v Bratislave žiadne odbory
Katolícka univerzita v Ružomberku na niektorých odboroch
Prešovská univerzita v Prešove na niektorých odboroch
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Na štyroch fakultách (FAPZ, FBP. FZKI. TF) bude
prebiehať na prvom stupni štúdia ústny pohovor s uchádzačmi o štúdium, pričom poradovník záujemcov
sa zostaví podľa počtu bodov získaných za typ maturitnej skúšky (z každého predmetu so zreteľom na
úroveň maturity A, B, C. externú alebo internú formu maturitnej skúšky), za výsledky z maturitnej skúšky
(počet bodov), resp. sa berú do úvahy známky z profilových predmetov pre daný typ fakulty. Na FZKI je
pre študijné programy "záhradná a krajinná architektúra" a "biotechnika parkových a krajinných úprav"
povinná prijímacia talentová skúška.
Slovenská technická univerzita v Bratislave SjF, FEI, FCHPT, MTF, FIIT, SvF bude prijímať bez
prijímacej skúšky uchádzačov s lepšími študijnými výsledkami na strednej škole, ako sú limitné výsledky.
Technická univerzita v Košiciach Všetky odbory okrem Ekonomickej fakulty, Fakulty umení, Leteckej
fakulty - študijné programy Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Na všetkých fakultách okrem Fakulty
zdravotníctva sú výberové konania.
Trnavská univerzita v Trnave na niektorých odboroch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta - všetky odbory
Univerzita J. Selyeho v Komárne Pedagogická fakulta: na bakalárskom stupni štúdia v odbore
predškolská elementárna pedagogika sa bez prijímacích skúšok prijme uchádzač, ktorý úspešne
zmaturoval a priemer jeho koncoročných výsledkov nie je horší než 2.00. V odbore učiteľstvo
akademických predmetov sa bez prijímacích skúšok prijme uchádzač, ktorý úspešne zmaturoval z
jedného z aprobačných predmetov a priemer jeho koncoročných výsledkov nie je horší než 1,50.
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky, Prírodovedecká fakulta a Filozofická fakulta, ak sa neprihási dostatok študentov.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta humanitných vied v odboroch Európske kultúrne
štúdia, Muzeológia, História, Filozofia (na bakalárskom stupni). Na všetky magisterské stupne, ak
uchádzač študoval rovnaký odbor a v prípade, ak je menej uchádzačovako kapacita na prijatie.
Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied. Filozofická fakulta (okrem

psychológie)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1. stupňa bezpečnosť krmív a potravín a
študijné programy 2. stupňa trh a kvalita potravín: produkčné zdravie zvierat a ochrana životného
prostredia.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave žiadne odbory
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave žiadne odbory
Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta, - na základe výsledkov z predmetov matematika a
fyzika na strednej škole. Zohľadňuje sa typ strednej školy. Strojnícka fakulta - posudzujú sa výsledky
dosiahnuté počas štúdia na strednej škole (koncoročné a maturitná skúška), účasť na matematickej a
fyzikálnej olympiáde v okresnom alebo vo vyššom kole. Zohľadňuje sa typ strednej školy. Stavebná
fakulta - uchádzači budú na štúdium prijímaní v súlade s predpokladaným počtom študentov prijímaných
do 1. ročníka podľa výsledkov, ktoré dosiahli na absolvovanej strednej škole. Fakulta prírodných vied prijímacie skúšky sa nekonajú len pre štúdium v študijnom programe Matematické modelovanie. Prijatie
je na základe študijného priemeru na strednej škole a maturitnej skúšky z matematiky. V študijnom
programe Učiteľstvo akademických, ume-lecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii
predmetov (okrem hudobného umenia v kombinácii predmetov) sa posudzujú komplexné výsledky
štúdia. Fakulta špeciálneho inžinierstva - bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať
za každý z posledných dvoch rokov zo strednej školy vrátane maturity priemer do 1.5 a absolvujú
maturitu z matematiky. Uchádzači, ktorí nesplnia túto podmienku, budú konať prijímaciu skúšku - testy z
matematiky, informatiky a cudzieho jazyka. Fakulta špeciálneho inžinierstva - bez prijímacích skúšok
budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať za každý z posledných dvoch rokov zo strednej školy vrátane
maturity priemer do 1,5 a absolvujú maturitu z matematiky. Uchádzači, ktorí nesplnia túto podmienku,
budú konať prijímaciu skúšku - testy z matematiky, informatiky a cudzieho jazyka.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika žiadne odbory
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Prijímaní študenti na základe výsledkov zo strednej školy.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave žiadne odbory
Technická univerzita vo Zvolene Prijímacie skúšky budú na Lesníckej fakulte, na študijných programoch
DF- Interiérový dizajn a Dizajn nábytku. Na všetky ostatné Bc. študijné programy budú uchádzači
prijímaní bez prijímacích skúšok, a to výberovým konaním, na základe dosiahnutých študijných
výsledkov počas stredoškolského štúdia.
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56. Kam poslať prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/01/2011; s.: 5; Vysoké školy; Redakcia]
Záujemcovia o štúdium si tento rok môžu vybrať spomedzi ponuky dvadsiatky verejných vysokých škôl,
troch štátnych a desiatich súkromných. Okrem nich môžu využiť aj ponuku pobočiek zahraničných
vysokých škôl.
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Na území Slovenska pôsobia aj zahraničné vysoké školy. Poskytujú vysokoškolské vzdelávanie podľa
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu.
Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené naším zákonom o vysokých
školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla.
Bankovní institut vysoká škola. a. s. (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
ZDROJ - ministerstvo školstva
10 fakúlt s najväčším počtom prihlášok na dennú formu štúdia v roku 2010

1. Filozofická fakulta UK 5544
2. Filozofická fakulta UKF 4098
3. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 3261
4. Filozofická fakulta UPJŠ 2859
5. Materiálovotechnologická fakulta STU 2628
6. Prírodovedecká fakulta UK 2363
7. Lekárska fakulta UK 2263
8. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 2255
9. Filozofická fakulta PU 2206
10. Prírodovedecká fakulta UPJŠ 2199
10 fakúlt s najväčším počtom prihlášok na externú formu štúdia v roku 2010
1. Pedagogická fakulta KU 883
2. Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov UK 848
3. Fakulta managementu UK 792
4. Filozofická fakulta UKF 742
5. Fakulta práva PEVŠ 629
6. Fakulta humanitných vied UMB 598
7. Drevárska fakulta TU Z 530
8. Pedagogická fakulta TTU 515
9. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 487
10. Pedagogická fakulta PU 485
Tri bezfakultné VŠ, resp. s mimofakultnými pracoviskami, s vyšším počtom prihlášok:
1. VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - mimofakultné pracoviská spolu 3965
2. Dubnický technologický inštitút 2112
3. VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy 1486
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57. Prihlášku na vysokú školu treba poslať už vo februári
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 28/01/2011; s.: 14,15; SERVIS; ľub]
Je čas sa rozhodnúť
BRATISLAVA - Máte doma maturanta a rozmýšľate nad výberom vysokej školy? Väčšina z nich má
termín na podanie prihlášky práve vo februári. Nový Čas vám spolu s psychologičkou Zdenkou
Némethovou poradí, ako sa vyvarovať chýb pri výbere školy. Prinášame vám aj zoznam vysokých škôl
na Slovensku s termínmi podania prihlášok na štúdium.
Voľba vysokej školy je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. "Nemalo by ísť o
unáhlené rozhodnutie. Samotné rozhodovanie predstavuje dlhodobejší proces, ktorý potrebuje svoj čas.
Tak predídeme možným sklamaniam," upozorňuje psychologička Zdenka Némethová. Na niektoré školy
nie je ťažké dostať sa, udržať sa a dokončiť štúdium však už býva ťažšie. Na Slovensku je 20 verejných
vysokých škôl, 3 štátne, 10 súkromných a 4 zahraničné vysoké školy. "Stanovenie termínov prijímacích
skúšok je v kompetencii jednotlivých fakúlt," uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Miriam Žiaková.
Každá škola má termíny na podávanie prihlášok zverejnené na svojej internetovej stránke. (ľub, foto
shutterstock)
Prihláška
- treba k nej doložiť všetky požadované dokumenty, ako aj doklad o zaplatení
- poplatok za podanie prihlášky sa pohybuje od 17 eur do 70 eur
- na viacerých fakultách ju možno podať aj elektronicky, poplatok je od 25 eur do 58 eur
- je možné podať neobmedzený počet prihlášok, dajte však pozor na to, aby sa vám neprekrývali termíny
Kedy môžete rátať s poplatkami?
Ak ste študentom externého štúdia, výška poplatku sa pohybuje v závislosti od konkrétnych odborov. Ak
ste už dosiahli vek 26 rokov, rátajte s odvodmi do zdravotnej poisťovne (46,06 eur). Platba sa týka aj
doktorandov starších ako 30 rokov. Ak prekročíte štandardnú dĺžku štúdia, za každý rok navyše si

platíte.
Z akých dôvodov si Slováci vyberajú fakultu
31 % Uplatnenie
* Dobrá uplatniteľnosť absolventov
* Možnosť lepšieho zamestnania popri štúdiu
28 % Blízkosť školy
* Blízkosť fakulty k miestu bydliska
* Dobré možnosti dopravy z miesta bydliska
* Nižšie finančné náklady spojené so štúdiom
15 % Kvalita školy
* Kvalita fakulty a pedagógov
* Dobré vedecké pozadie fakulty
12 % Priatelia
* Odporúčanie priateľov a známych
* Osobné dôvody (priatelia)
5 % Cudzí jazyk
* Možnosť štúdia v cudzom jazyku
* Možnosť štúdia v zahraničí
9 % Bez prijímačiek, internát, zábava
* Možnosť dostať sa na školu bez prijímačiek
* Študentský život
4 časté chyby pri výbere štúdia
1. Výber školy bez prijímacích pohovorov
- Niektorí študenti uprednostňujú taký typ školy, kde nemusia absolvovať prijímacie pohovory napriek
tomu, že ich daný odbor veľmi nezaujíma. Štúdium je potom náročnejšie, pretože sa musia učiť to, čo ich
nebaví, a nie sú motivovaní. Veľa z nich nakoniec danú školu ani nedokončí.
ODPORÚČANIE:
- Rozmýšľajte o tom, čo vás vedie k tomu, aby ste si zvolili jednoduchšiu cestu. Často sa za tým skrýva
strach z neúspechu alebo zlyhania. Niekedy môže ísť o lenivosť, aj keď si myslím, že skôr ide o
nedostatok motivácie na učenie a absenciu životného cieľa. Pomôže poradiť sa s odborníkom psychológom, ktorý prostredníctvom rozhovorov a testov (osobnostných, záujmových aj intelektových)
pomôže odhaliť vaše prednosti, profil vašich schopností.
2. Nereálne predstavy o odbore
- Opakovane som sa stretla so študentmi vysokej školy (išlo najmä o ekonomické a informačnotechnologické smery), ktorí si odbor zvolili podľa svojich vlastných očakávaní. Po nástupe do školy a
absolvovaní prednášok však zistili, že si zvolili úplne odlišný odbor, ktorý vôbec nezahŕňal to, čo si oni
predstavovali, a že realita je úplne odlišná.
ODPORÚČANIE:
- Klientom vždy odporúčam viac sa informovať o tom, aký odbor chcú študovať. Najlepším zdrojom
informácií sú kamaráti, známi, ktorí na danej vysokej škole študujú alebo študovali, prípadne ľudia v
blízkom okolí, ktorí v danom odbore pracujú.
3. Nenaplnené túžby a predstavy rodičov
Ide skôr o chybu rodičov ako študentov. Našťastie z roka na rok tento spôsob prispôsobenia sa
predstavám rodičov ustupuje do pozadia. V súčasnosti si už väčšina rodičov uvedomuje, aké je dôležité
dovoliť deťom robiť vlastné rozhodnutia a vystupujú skôr v role rovnocenných poradcov než direktívnych
mentorov.
ODPORÚČANIE RODIČOM:

- Keď dieťa prejaví záujem poradiť sa s vami o možných alternatívach, je lepšie pristupovať k nemu ako
k rovnocennému partnerovi bez hodnotenia jeho spôsobu voľby. Ak máte pocit, že voľba dieťaťa nie je
reálna, skúste sa s ním porozprávať o tom, akú má motiváciu a predstavu, aké informácie si o tom
zistilo, aké má možnosti uplatnenia v praxi a pod.
4. Pôjdem tam, kam pôjdu študovať priatelia
- V praxi sa s týmto javom stretávam skôr pri výbere strednej školy, avšak ešte pomerne veľký počet
študentov sa takto rozhoduje aj pri výbere vysokej školy.
ODPORÚČANIE:
- Aj keď sa rozhodnete ísť študovať na rovnakú školu ako vaši priatelia, nie je to vždy zárukou toho, že
zostanete v takom úzkom kontakte. Stáva sa, že pod vplyvom nových okolností, možností a príležitostí
spoznáte ľudí, s ktorými si budete rovnako rozumieť a staré priateľstvá nadobudnú iný rozmer (niektoré
sa aj prerušia).
10 najlepších vysokých škôl
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
- Trnavská univerzita
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
- Slovens ká poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Technická univerzi ta vo Zvolene
Kompletný zoznam s termínmi podania prihlášok na fakulty ďalších vysokých škôl nájdete na
www.cas.sk/prihlaska.
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58. Šebo pre HN: Verím, že k nám investície ešte prinesieme
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/01/2011; Vladislav Doktor]
Rozhovor. Generálny riaditeľ spoločnosti IBM Slovensko Branislav Šebo pre Hospodárske noviny:
Je presvedčený, že Slovensko má na to, aby dokázalo prilákať investície s vyššou pridanou hodnotou a
rozbehlo úspory v administratíve vďaka rozvoju IT. Generálny riaditeľ IBM Slovensko Branislav Šebo.
Slovensko sa snaží uchádzať o investície s vyššou pridanou hodnotou, medzi ktoré patria aj investície
do servisných centier, aké má u nás IBM, vďaka čomu by mohol počet takýchto investícií narásť?
IBM tu na Slovensku neustále rastie. Našli sme recept na to, ako byť pre IBM príťažliví. Ten recept už
nie je cena práce, ale kvalita služieb, ktorou vieme byť pre nášho interného zákazníka v IBM zaujímaví.
V manažmente pracujeme na tom, ako zvyšovať kvalitu voči internému zákazníkovi. Dôležitá je v prvom
rade pre takéto investície dostupnosť a kvalita práce, dostatočne vyškolená pracovná sila, infraštruktúra
a miera rizika, ktorú prináša podnikanie v tej-ktorej krajine.
Americká obchodná komora na Slovensku viackrát kritizovala netransparentnosť pri tendroch v štátnej
správe, mali ste aj vy niekedy podobné problémy?
Netransparentnosť pri tendroch v štátnej správe?
Áno.
IBM na Slovensku tendruje projekty, na ktoré máme kompetenciu a nepociťovali sme nejakú mieru
netransparentnosti.
Je šanca, že spoločnosť IBM umiestni u nás nejaké vývojové centrum?
To určite áno. Verím, že na Slovensko prinesieme ešte investície. IBM ročne investuje päť až šesť
miliárd dolárov do oblasti. Sme už 18 rokov číslo jeden v počte patentov a je mojím veľkým prianím
zachytiť trend expanzie v oblasti výskumu a vývoja. Myslím si, že IBM má veľmi veľký potenciál
pritiahnuť na Slovensko investície vo výskume a vývoji a je našou ambíciou tu výskumné laboratórium
IBM dotiahnuť.

Prečo si myslíte, že sa to podarí?
Slovensko má históriu v oblasti výskumu a vývoja. Samozrejme, že ten progres sa trochu spomalil. Pri
umiestňovaní investície rozhodujú veľmi malé rozdiely. Je to otázka dostupnosti výskumných kapacít,
ako aj toho, ako univerzity a akadémia vied dokážu komunikovať s firmami v oblasti výskumu a vývoja.
Ako môže pomôcť vláda?
Samozrejme, za každú investíciu sa musí niekto postaviť. Takže je to aj o tom, kto dokáže lobovať a či je
podpora zo strany predstaviteľov vlády deklarovaná alebo reálna. Ale vždy to závisí aj od infraštruktúry,
ako aj od podpory investície samotnej.
Dokážu sa predstavitelia súčasnej vlády za podobné investície postaviť?
Ešte som s nimi neabsolvoval podobný proces, ale pevne verím, že ich podpora bude dostatočná.
Sú univerzity dostatočne pripravené na spoluprácu s firmami?
Spolupráca s univerzitami a Slovenskou akadémiou vied sa výrazne mení. Univerzity sú ochotné
počúvať, čo potrebujú komerčné firmy a akých absolventov potrebujú. Rovnako je spolupráci s
komerčnou sférou naklonená aj akadémia vied.
Aká je šanca, že by sa IT na Slovensku v blízkych rokoch rozrástlo o tisíce, prípadne desaťtisíce
zamestnancov?
Ja som presvedčený, že Slovensko má veľký potenciál v informačných technológiách. Tiež som
presvedčený, že Slovensko má dostatočne kvalifikovanú a kvalitnú pracovnú silu. Určite je aj našou
snahou podporovať rast zamestnanosti v oblasti IT. Pevne verím, že tu budú vznikať ďalšie servisné
centrá. Trh práce, čo sa týka stredného a východného Slovenska, ešte nie je dostatočne vyťažený a
takisto tu v Bratislave rátame s tým, že budeme mierne rásť.
Dnes má IBM na Slovensku 4 100 zamestnancov, znamená to, že keď sa tu bude firma rozširovať, pôjde
už na stredné a východné Slovensko?
K tomu vám neviem nič povedať.
Uvažujete okrem Žiliny a Košíc aj o iných mestách, do ktorých by mohla investícia IBM smerovať?
Nad týmto nebudem už vôbec špekulovať.
S ktorými krajinami IBM zápasí o investíciu, ktorá by mohla priniesť 3 000 pracovných miest?
Neviem, odkiaľ máte tú informáciu, takže na to by som asi neodpovedal.
Je Slovensko dostatočne zaujímavé pre takúto investíciu?
Slovensko by malo byť zaujímavé pre firmy ako IBM. Platí však, že aj proces informatizácie by mal
prebehnúť čo najrýchlejšie a v maximálnej možnej miere.
Aký bol minulý rok v IT na Slovensku?
Minulý rok nebol jednoduchý. Pre mnohé firmy to bol rok, v ktorom museli zmeniť model svojho
správania a tak isto pre IBM, ako aj pre každého to bol rok, v ktorom pracovali pod zvýšeným tlakom,
keďže to nebol rok prudkého rastu.
Čo priniesol tento zvýšený tlak?
Firmy sa oveľa viac ako predtým zaoberali tým, či ich existujúce biznis modely fungujú, ako aj tým, čo
treba zmeniť. Bol to náročný rok a ja som rád, že sme ho zvládli.
Zákazníci investovali iba do produktov, pri ktorých videli okamžitý efekt?
Zákazníci boli náročnejší. Každý obchod, ktorý sme urobili, musel mať svoje exaktné opodstatnenie. Na
druhej strane musela byť veľmi presne definovaná aj návratnosť každého projektu. Zákazníci presne
vedeli, čo chcú a akú žiadajú protihodnotu za svoje peniaze investované do IT. Menil sa ja mix služieb,
ktoré sme zákazníkom poskytovali. Prirodzený dopyt je u zákazníkov po komplexných riešeniach. V
minulom roku sme mali nižší počet transakčných operácií, kde zákazník povedal chcem server, alebo
nejaký iný hardvér.
Aký to malo vplyv na zloženie služieb poskytovaných spoločnosťou IBM?
Podiel služieb na našich tržbách sa určite zvyšuje. To je dlhodobý trend, ktorý bude pokračovať. Pomer
samostatných licencií a hardvéru na objeme našich služieb sa znižuje.
Viete mi povedať, aký je podiel služieb na vašich tržbách?
O presných číslach by som nerád hovoril, ale softvérové služby sa na našich tržbách podieľali
najvýraznejšie, keďže sme servisná organizácia.
Kto sú v súčasnosti najvýznamnejší klienti IBM na Slovensku?
Veľmi významným klientom je štátna správa, potom máme veľa klientov v bankovníctve a tretí segment,

ktorý rástol v minulom roku, boli telekomunikační operátori a štvrtý segment tvorili malé a stredné firmy,
kde IBM zaznamenala vlani veľmi zaujímavý nárast.
IBM vlani vyhrala tender na zjednotenie systému daní a odvodov UNITAS, ako pokračuje tento projekt?
Práve prebiehajú diskusie so zákazníkom, ktorý potrebuje analyzovať, o čom ten projekt je, veľmi nerád
by som špekuloval o tomto projekte.
Čo by mohlo nasledovať po zjednotení systému daní, ciel a odvodov, bude menej fyzických daňových
kontrol?
Pri tomto projekte hlavne ide o to, aby bol výber daní, ciel a odvodov jednoduchý a efektívnejší proces,
ktorý pre administratívu a štát bude znamenať nižšie náklady. Pre občana to zároveň bude znamenať
zjednodušenie procesu podania daňového priznania.
Zaostáva podľa vás Slovensko veľmi v informatizácii štátnej správy?
Samozrejme, ako profesionálna firma si želáme, aby Slovensko bolo ďalej a zároveň vnímame to, že
Slovensko má jedinečnú príležitosť čerpať peniaze na informatizáciu z eurofondov. Je tu Operačný
program informatizácia spoločnosti a my ako IT firma sa svojimi vedomosťami a kompetenciou budeme
snažiť, aby Slovensko bolo v tejto oblasti ďalej. Je na vláde, aby urýchlila tento proces.
Treba teda čo najrýchlejšie vypísať nové tendre v oblasti informatizácie?
Nepoznám odpoveď na vašu otázku. Keby som ju poznal, určite sa mi ľahšie dýcha. V súčasnosti
prebieha analýza informatizácie a ja pevne verím, že celý ten proces sa premietne do projektov. Musí
byť daná komplexná stratégia a jej sa prispôsobí, ako bude informatizácia prebiehať.
Čo občania pocítia medzi prvými výhodami informatizácie v praxi?
Niekoľko vecí možno uskutočniť veľmi rýchlo. Dôležité bude, aká bude stratégia do roku 2013. Treba
dohliadať na to, aby sa nepostupovalo len krátkodobo. Dôležité bude dosiahnuť zníženie prevádzkových
nákladov a tretia vec je, ktorú vnímam aj osobne ako potrebnú je, že jednotlivé rezorty ešte
nekomunikujú tak, ako by mali v ideálnom svete komunikovať . Prevádzka ich informačných systémov je
v súčasnosti veľmi nákladná.
Budeme si môcť už v roku 2013 vybaviť nový občiansky preukaz cez internet?
Určite verím tomu, že sa zefektívni oblasť správy výberu daní, ciel a odvodov. Rovnako určite verím, že
informatizácia zasiahne do oblasti trhu práce. Pri občianskych preukazoch by som bol asi
konzervatívnejší.
Koľko bude potrebné podľa vás investovať celkovo do informatizácie štátnej správy?
To si netrúfam odhadnúť, keďže by to bol veľmi nerelevantný odhad.
Kde môže informatizácia občanom najskôr a najjednoduchšie pomôcť?
Informatizácia je vo všeobecnosti o tom, aby služba občanovi bola odovzdaná čo najefektívnejšie a
najlacnejšie. Vďaka nej sa občanovi zníži množstvo byrokracie pri vybavovaní vecí na úradoch.
A ďalej?
Informovanosť občanov bude lepšia a budú im poskytované kvalitnejšie služby.
Stenčí sa administratíva v štátnej správe?
Administratívna náročnosť sa určite zníži. Pri každej službe sú iné očakávania. Iné očakávania sú v
eHealthe, kde hovoríme o dostupnosti a kvalite služby, iné očakávania sú v oblasti práce a sociálnych
vecí, kde hovoríme o tom, ako rýchlo sa môžu občania prihlásiť či odhlásiť z úradu práce, či ako rýchlo si
vedia nájsť voľné pracovné pozície alebo informácie o aktívnej politike na trhu práce.
Keby sme to skúsili rozmeniť na drobné?
V IBM na Slovensku neriešime projekt práce a sociálnych vecí, ale, samozrejme, máme množstvo
referencií pri podobných projektoch vo svete. Občan má napríklad po tom, čo sa zaregistruje, možnosť
sledovať, ako sa môže vzdelávať. Tiež môže vidieť, kde sú práve voľné pracovné miesta.
Ako bude štát fungovať v modernom a efektívnom IT prostredí?
Všeobecná odpoveď asi neexistuje. Ale informatizácia sama osebe má za cieľ zefektívnenie procesov a
zníženie nákladov. V konečnom dôsledku má pri obmedzenom množstve zdrojov priniesť väčšiu
efektivitu a viac informácií pri narábaní s nimi. Tie zdroje potom môžeme využívať na vedu a výskum.
Čiže, áno, efektivita je ultimatívny výsledok takýchto procesov.
Koľko peňazí z eurofondov by mohlo Slovensko vyčerpať na informatizáciu?
Päťročný cyklus je dostatočne dlhé obdobie, aby sme mohli vyčerpať 100 percent týchto zdrojov. Ja
verím, že to bude čo najvyššie percento, ale už teraz bežíme opreteky s časom.

Vizitka
Kto je Branislav Šebo
Do spoločnosti IBM nastúpil v apríli 2008 v pozícii obchodného riaditeľa. Generálnym riaditeľom
spoločnosti IBM na Slovensku sa stal od januára tohto roka. Je absolventom Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Titul MBA získal na University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, USA.
Vladislav Doktor
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59. Súčasné poplatky za externé štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/01/2011; s.: 16,17,18; Vysoké školy; Redakcia]
poplatok za rok (eur)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave
Právnická fakulta právo 662
Pedagogická fakulta francúzsky jazyk a kultúra 700
španielsky jazyk a kultúra 700
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 730
učiteľstvo hudobného umenia 700
sociálna práca 600
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre školské kluby 500
špeciálna pedagogika 450
kombinované študijné programy 300
Fakulta telesnej výchovy a športu 1050
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 550
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 550
Evanjelická bohoslovecká fakulta 660
Fakulta managementu 850
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach
Prírodovedecká fakulta 600
Právnická fakulta právo 680
Fakulta verejnej správy 600
Filozofická fakulta britské a americké štúdiá* 764
sociálna práca* 465
masmediálne štúdiá* 750
aplikovaná etika* 500
politológia**
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
Filozofická fakulta andragogika 465/ semester
masmediálne štúdia 465/se-mester
politológia 398/ semester
sociálna práca 398/ semester
Gréckokatolícka teoelogická fakulta teológia neuvádza sa
religionistika neuvádza sa
katolícka teológia neuvádza sa
Fakulta humanitných a prírodných vied angličtina v medzinár. a obchodnej komunikácii* 750
jazykovo-komunikačné štúdiá* 670
knižničné a informačné štúdiá* 670
vychovávateľstvo* 600
učiteľstvo praktickej prípravy* 620
Fakulta manažmentu manažment* 860
Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika 800
predškol. a element.pedagogika pre soc. zne-výh. skupín 800
predškol.a elem.pedagog.a pedagogika psychicky narušených 840
pedagogika mentálne postihnutých 780
učiteľstvo praktic.profesij. prípravy mentál. postihnutých 750
Pravoslávna bohoslovecká fakulta pravoslávna teológia neuvádza sa
sociálna práca neuvádza sa
Fakulta športu trénerstvo v špecializácii 800
telesná výchova 700
Fakulta zdravotníckych odborov fyzioterapia 650
urgentná zdravotná starostlivosť 650
dentálna hygiena 650
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
verejná správa 700

poplatok za rok (eur)
Filozofická fakulta nemecký jazyka a literatúra v odbornej komunikácii 800
anglický jazyk a literatúra v odbornej komunikácii 800
slovenský jazyk a literatúra 800
učiteľstvo sloven.jaz. a literatúry a nem jazyka a literatúry 800
učiteľstvo sloven.jaz. a literatúry a angl jazyka a literatúry 800
učiteľstvo angl jazyka a literatúry a nem.jazyka a literatúry 800
Fakulta masmediálnej komunikácie masmediálna komunikácia 800
marketingová komunikácia 800
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE v Košiciach
kynológia bez poplatku
bezpečnosť krmiv a potravín bez poplatku
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFIA v Nitre
Fakulta prírodných vied aplikovaná informatika 830
biológia 660
environmentalistika 660
fyzika materiálov 500
geografia v regionálnom rozvoji 660
chémia životného prostredia 500
matematické a informačné metódy v ekonómii 500
počítačové modelovanie v prírodných vedách 500
sociálna geografia 660
technická mineralógia - gemológia 500
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálna práca 790
sociálne a misijné služby v rómskych komunitách 790
urgentná zdravotná starostlivosť 690
Fakulta stredoeurópskych štúdií hungarológia 700
madarsko-slovenský bilingválny mediátor 700
predšk.a element.pedagogika s vyučov. jazykom madar. 700
stredoeurópska areálová kultúra 700
ugrofínske štúdiá 700
Filozofická fakulta aplikovaná etika - etika profesijných činností 700
editorstvo a vydavateľská prax 700
estetika 700
etnológia 700
európske štúdia 700
história 700
kulturológia 700
kulturológia - riadenie kultúry a turizmu 750
kulturológia - blízkovýchodné štúdiá 700
marketingová komunikácia a reklama 360
masmed.štúdiá s integrovaným vyučovaním franc. jazyka 860
misijná práca 700
politológia 700
taliansky jazyk a kultúra 700
žurnalistika 700
učiteľstvo predmetov 700
Pedagogická fakulta andragogika 900
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 900
predškolská a elementárna pedagogika 800
učiteľstvo praktických predmetov 800
učiteľstvo hudobného umenia 850
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej E
Ekonomická fakulta cestovný ruch 600
ekonomika a manažnment podniku 600
financie, bankovníctvo a investovanie 600
regionálny rozvoj a verejná správa 600
Fakulta humanitných vied aplikovaná etika 550
európske kultúrne štúdiá 550
muzeológia 550
sociálna filozofia 550
anglický jazyk a kultúra 670
francúzsky jazyk a kultúra 670
maďarský jazyk a kultúra 550
nemecký jazyk a kultúra 670
ruský jazyk a kultúra 550
poľský jazyk a kultúra 550

šport 720
učiteľstvo telesnej výchov 670
poplatok za rok (eur)
Fakulta politckých vied a medziná- politoiógia 700
rodných vzťahov európske štúdiá 700
Fakulta prírodných vied učiteľstvo praktickej prípravy 600
aplikovaná informatika 600
environmentálna chémia 600
environmentálne manažérstvo 600
geografia a krajinná ekológia 600
matematika 600
Pedagogická fakulta andragogika 700
pedagogika 700
sociálna práca 700
sociálna a misijná práca 700
predškolská a elementárna pedagogika 700
učiteľstvo etickej výchovy a huodbného umenia 700
Právnická fakulta právo 680
TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave
Pedagogická fakulta sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 730
predškolská a elementárna pedagogika 730
učiteľstvo praktic.chemických a potravinár, predmetov 730
Fakulta zdravotníctva a sociálnej verejné zdravotníctvo 600
práce sociálna práca 600
ošetrovateľstvo 600
Teologická fakulta formácia a vedenie spoločenstiev 610
náuka o rodine 610
Právnická fakulta právo 680
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZÍT A v Bratislave
Strojnícka fakulta automatizácia a informatizácia strojov a procesov bez poplatku
procesná a environmentálna technika bez poplatku
strojárske technológie a materiály bez poplatku
automobily, lode a spaľovacie motory bez poplatku
energetické strojárstvo bez poplatku
aplikovaná mechanika a mechatronika bez poplatku
výrobné systémy a manažérstvo kvality bez poplatku
Fakulta chemických a potravinárskych technológií automatiz., informatiz. a manažm. v chémii a potravín.
bez poplatku
chémia, medicínska chémia a chemické materiály bez poplatku
biotechnoogia a potravinárska technológia bez poplatku
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika 700
dopravná logistika podniku 700
geodézia a kataster nehnuteľností 700
geoturizmus 700
manažérstvo zemských zdrojov 700
priemyselná logistika 700
technológie v naftárskom a plynárenskom priemysle 700
využívanie alternatívnych zdrojov 700
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 700
Hutnícka fakulta hutníctvo bez poplatku
kovové a nekovové materiály bez poplatku
tepelná energetika a plynárenstvo bez poplatku
materiály pre automobilový priemysel bez poplatku
priemyselná keramika bez poplatku
integrované systémy riadenia bez poplatku
spracovanie a recyklácia odpadov bez poplatku
Strojnícka fakulta automobilová výroba 500
poplatok za rok (eur)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 500
kvalita produkcie 500
mechatronika bez poplatku
počítačová podpora strojárskej výroby 500
riadenie a diagnostika výrob., robot. a dopr. techniky bez poplatku
priemyselné inžinierstvo 500

protetika a ortotika bez poplatku
technika ochrany životného prostredia bez poplatku
všeobecné strojárstvo bez poplatku
Fakulta eletrotechniky a informatiky aplikovaná informatika 600
Stavebná fakulta pozemné stavby - budovy a prostredie 500
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 500
enviornmentálne inžinierstvo stavieb 500
technológia a manažment v stavebníctve 500
Ekonomická fakulta financie, bankovníctvo a investovanie 760
verejná správa a regionálny rozvoj 760
Fakulta výrobných technológií v Prešove počítačová podpora výrobných technológií 500
riadenie (manažment) výroby 500
prevádzka priemyselných technológií 500
navrhovanie technických zariadení 500
monitoring a diagnostika technických zariadení 500
Letecká fakulta riadenie leteckej dopravy 580
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline
Strojnícka fakulta priemyselné inžinierstvo bez poplatku
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov cestná doprava bez poplatku
železničná doprava bez poplatku
vodná doprava bez poplatku
poštové technológie a služby bez poplatku
ekonomika a manažment podniku bez poplatku
elektronický obchod a manažment bez poplatku
Stavebná fakulta staviteľstvo bez poplatku
technológia a manažment stavieb bez poplatku
Fakulta humanitných vied sociálna pedagogika 650
mediamatika a kultúrne dedičstvo 650
misijná práca s deťmi a mládežou 650
učiteľstvo hudobného umenia 650
Fakulta riadenia a informatiky manažment 700
poplatok za rok (eur)
Fakulta špeciálneho inžinierstva bezpečnostný manažment bez poplatku
krízový manažment bez poplatku
záchranné služby bez poplatku
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií materiálová technológia bez poplatku
textilná technológia a návrhárstvo bez poplatku
Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika 600
servis a opravy automobilov 600
Fakulta zdravotníctva laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 340
fyzioterapia 340
Celouniverzitné pracovisko politológia 600
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie 500
ľudské zdroje a sociálny manažment 500
národné hospodárstvo 500
poisťovníctvo 500
verejná správa a reqionálny rozvoj 500
Obchodná fakulta podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 500
zahraničnoobchodné podnikanie 500
Fakulta hospodárskej informatiky hospodárska informatika a účtovníctvo 500
hospodárska informatika 500
účtovníctvo 500
manažérske rozhodovaní a informačné tech-nológie 500
Fakulta podnikového manažmentu eknomika a manažment podnikania 500
finančný manažment 500
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach ekonomika a manažment podniku 500
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre
Fakulta agrobiológiea potravinárskych zdrojov hipológia 600
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 500
všeobecné poľnohospodárstvo 500
výživa ľudí 600
Fakulta biotechnológie a potravinárstva agropotravinárstvo 400
aplikovaná biológia 400
bezpečnosť a kontrola potavín 400

Fakulta ekonomiky a manažmentu ekonomika podniku 700
manažment podniku 700
obchodné podnikanie 700
účtovníctvo 700
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja environmentálne manažérstvo 450
európske rozvojové programy 450
manažment rozvoja vidiec. krajiny a vidiec. turizmu 450
reqionálny rozvoj 450
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva biotechnika parkových a krajinných úprav 600
krajinné inžinierstvo 600
záhradníctvo 600
Technická fakulta informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 400
manažérstvo kvality produkcie 400
poľnohospodárska technika 400
poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 400
prevádzka dopravných a manipulačných strojov 400
prevádzková bezpečnosť techniky 400
technika preagroenvironment 400
technika pre obnoviteľné zdroje 400
400
výrobná technika 400
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene
manažment a ekonomická lesníckych zdrojov a podnikov 800
Lesnícka fakulta lesníctvo 800
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 800
Drevárska fakulta výroba nábytku 800
manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 800
drevárske technológie 800
podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 800
ochrana osôb a majetku pred požiarom 800
Fakulta ekológie a environmen-talistiky environmentálny manažment 800
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky dopravná a manipulačná technika 800
výrobná technika 300
priemyselné inžinierstvo 800
ekotechnika 800
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku
poplatok za rok (eur)
Pedagogická fakulta učiteľstvo akadem./výchov./umelec.predmetov v kombin. 850
učiteľstvo hudobného umenia a spevu 850
učiteľstvo hra na klávesové nástroje a hudobné umenie 850
učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 850
predškolská a elementárna pedagogika 850
učiteľstvo výtvarné umenie 850
učiteľstvo informatiky 850
učiteľstvo náboženskej výchovy 850
sociálna práca 850
špeciálna pedagogika a pedagogika mentál. postihnutých 850
manažment 850
Teologická fakulta sociálna práca 650
náuka o rodine 650
Fakulta zdravotníctva pôrodná asistencia 580
urgentná zdravotná starostlivosť 580
verejné zdravotníctvo 580
UNIVERZITA j. SELYEHO v Komárne
Ekonomická fakulta podnikové hospodárstvo a manažment neuvedené
Pedagogická fakulta predškolská pedagogika neuvedené
anglický jazyk a literatúra neuvedené
maďarský jazyk a literatúra neuvedené
slovenský jazyk a literatúra neuvedené
história neuvedené
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe neuvedené
SLOVENSKA ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií fyzioterapia neuvedené
rádiologická technika neuvedené
urgentná zdravotná starostlivosť neuvedené
sociálna práca neuvedené

Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo neuvedené
Pozn: Uvedené sú len verejné a štátne vysoké školy a fakulty, ktoré poskytujú bakalárske externé
štúdium
*údaje sú za akademický rok 2010/2011, **bude spoplatnené
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60. Rozhovor s pánom Vladimírom Bajanom, starostom MČ Petržalka
; Regionálny denník; Z domova]
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Ako je už u nás dobrým zvykom, aj dnes
privítame hneď niekoľkých hostí. Tým prvým bude starosta Petržalky, pán Vladimír Bajan. A kým sa
pustíme do debaty, pozrime si krátku dokrútku o tejto mestskej časti."
Redaktorka Regionálneho denníka: "Historické záznamy o Petržalke existujú od roku 1225. V roku 1866
mala Petržalka 594 obyvateľov a 103 domov. V roku 1920 tu žilo 10 000 obyvateľov. Pred druhou
svetovou vojnou 20 000. Petržalka bola prvýkrát pripojená k Bratislave v roku 1891, keď bol postavený
prvý železničný most. V roku 1946 sa oficiálne stala súčasťou Bratislavy, vtedy mala 106 ulíc. Súčasná
rozloha je 28, 07 kilometrov štvorcových a počet obyvateľov 117 227. S ľavým brehom Dunaja ju spája
päť mostov. Starý most, Nový most, Prístavný most, Most Lafranconi a najnovší most Apollo. Podstatná
časť územia Petržalky je zastavaná betónovými panelovými obytnými domami, ktoré vytvorili najväčšie
sídlisko v strednej Európe. Nachádzajú sa tu aj dve umelo vytvorené jazerá, štrkový Veľký Draždiak a
Malý Draždiak. Napriek tomu, že je Petržalka bohatá na zeleň, má po Starom meste najmenší podiel
zelenej plochy na jedného obyvateľa zo všetkých Bratislavských mestských častí. Nachádza sa tu
najstarší verejný park v strednej Európe, Sad Janka Kráľa ako aj množstvo malých lužných lesíkov,
napríklad Starý háj. Najdôležitejšou vzdelávacou inštitúciou v Petržalke je Ekonomická univerzita v
Bratislave. Nachádza sa tu aj fakulta manažmentu City Unyversity a štyri fakulty Bratislavskej vysokej
školy práva. V Petržalke je veľa možností na šport, hlavne na cyklistiku a inline korčuľovanie. Cez
Petržalku, Rusovce a Čunovo vedie medzinárodná dunajská cyklistická cesta, ktorá spája Maďarsko a
Rakúsko. V Petržalke je niekoľko domov kultúry, prakticky v každej miestnej časti. Na nábreží Dunaja sa
nachádza zrekonštruované divadlo Aréna, ktoré patrí medzi významné divadlá v Bratislave. Petržalka
disponuje okrem siete obchodov a prevádzok služieb aj nemocnicou na Antolskej ulici pri jazere Veľký
Draždiak a niekoľkými knižnicami. Petržalka bola v minulosti známa vyššou kriminalitou ako ostatné
mestské časti, predovšetkým po roku 1990. V súčasnosti je situácia odlišná aj vďaka projektu Bezpečné
bývanie. Na Kopčianskej ulici pri začiatku Petržalského Korza stojí zrekonštruovaná železničná stanica
Bratislava - Petržalka, odkiaľ sa dá dostať do Viedne moderným vlakom Bombardiertalent rakúskych
železníc za približne hodinu. Na rozdiel od mestských častí na ľavom brehu Dunaja mestská hromadná
doprava v Petržalke je v súčasnosti zabezpečovaná výlučne autobusmi."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Takže sme Vám niečo ukázali z Petržalky a
teraz už medzi nami vítam pána Vladimíra Bajana, starostu Petržalky, pekný podvečer. Vitajte."
Príjemné popoludnie."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Pán Bajan, ja sa chcem opýtať, Vy ste vlastne
Petržalčan telom aj dušou, dá sa povedať, lebo ste od 94tého boli už v tej istej funkcii, dá sa povedať.
Potom ste chvíľku boli zas niekde inde a teraz ste v tej funkcii opäť. Takže aké boli Vaše možno
vnútorné motivácie, aby ste sa na to dali?"
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "To, že idem do volieb po štvrtýkrát na pozíciu starostu nebola
otázka náhody. Tým, že aj v úlohe Bratislavského samosprávneho kraja som cítil pravidelnú podporu
Petržalčanov, tak potom ako sa ujalo miesto alebo uvoľňovalo miesto na funkciu starostu Petržalky, kde
môj predchodca pán starosta Ftáčnik sa rozhodol ísť kandidovať na funkciu primátora, som sa rozhodol,
že sa pokúsim získať dôveru Petržalčanov a aj sa podarilo, po štvrtýkrát som sa stal starostom
Petržalky."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Prv, než budeme pokračovať, ja mám tu takú
ponuku aj pre našich televíznych divákov, keby ste sa chceli čokoľvek opýtať pána Bajana, môžete nám
zatelefonovať na číslo 02/6542 9146. Budeme radi, ak sa zapojíte do našej debaty. Pán Bajan, teraz sa
opäť obraciam na Vás, po teda istom období ste sa opäť vrátili do Petržalky na úrad. S akými zisteniami,
prvé zasadnutie prebehlo predpokladám v decembri ako u všetkých mestských častí, respektíve
ostatných miest a obcí na Slovensku. Takže čo ste zistili? V akom stave je Petržalka?"
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "To je veľmi ťažké povedať v krátkosti. V takomto malom
priestore. Treba si uvedomiť, že máme 35 poslancov, čo je menej ako som mával, z toho 6 je poslancov,
ktorí boli v minulom volebnom období, čiže väčšinou robíme s novými poslancami, ktorí majú svoje

predstavy. Čiže o to bude zaujímavejšia práca, kdesi naozaj budeme musieť rozdávať skúsenosti a taká
nová motivácia aj pre mňa. Chcel by som povedať, že oproti rokom 94, 98, kde situácia v Petržalke bola
iná ako je teraz, že jednoducho bolo treba budovať novú infraštruktúru cez obchodnú, dopravnú sieť a
podobne, situácia je momentálne pre veľký tím aj hovoríme o iných prioritách. Smeruje to k novej kvalite
života, to znamená už nepotrebujeme riešiť problémy, kde si mamičky s deťmi alebo rodičia nakúpia, ale
tu riešime veci, akým spôsobom tie deti, ktoré vtedy boli deťmi a už sú to noví obyvatelia plnohodnotní v
bytoch, chcú riešiť svoje pracovné príležitosti, inú kvalitu bývania, inú kvalitu života, takže tu sa zmenili
priority a o tom asi budeme neskôr hovoriť. Chcel by som k tomu ešte pripomenúť, že tých vecí, do
ktorých ako Petržalčan rád pozývam ľudí, okrem iného dostihová dráha, takže v apríli začína nová
sezóna, budem veľmi rád, keď naši návštevníci, ktorí z celého Slovenska prídu aj za takouto aktivitou do
Petržalky."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Vy chodievate na dostihy?"
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "Chodieval som, menej chodím, pretože vždy sa to v sezóne,
kedy sú zásadné dostihové preteky, sa konajú väčšinou folklórne festivaly, čo je moja ako romantická
druhá láska, takže väčšinou chodím po Slovensku, po festivaloch."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Pán Bajan, Vy ste už vlastne za Vášho toho
prvotného funkčného obdobia, ak to tak môžem nazvať, začali množstvo rôznych projektov. My sme v
dokrútke spomínali bezpečnú Petržalku, urobili sa v tom nejaké zásadné veci. Možno by sme si mohli aj
konkretizovať, že čo sa urobilo vlastne v tomto smere, pretože len sme to tam spomenuli, že taký projekt
bol ale čo konkrétne to znamená, lebo viete ešte veľa ľudí má o Petržalke takú mienku, že predsa len je
ešte trochu nebezpečná."
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "No väčšinou tí, čo v nej nebývajú, majú túto mienku. Ale chcel
by som povedať, že po revolúcii bola Petržalka naozaj jedna z najväčších miest s drogovou záťažou.
Podarilo sa nám aj novými aktivitami, ako je aktivita doktora Novotného Sanatórium a ďalšími dostať
Petržalku z prvého miesta na štvrté v Bratislave. Podobne je to aj s bezpečnosťou, kde násilné trestné
činy sa menia momentálne, samozrejme nie sme na prvom mieste, sme na treťom, väčšinou začínajú
byť majetkové trestné činy, drobné, to znamená okolo motorových vozidiel začínajú byť problémy, to
znamená vylamovanie, kradnutia a podobne."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Pán Bajan, ja Vás na chvíľočku teraz preruším,
mám na to vážny dôvod, máme na linke diváka, pekný podvečer, môžete sa pýtať. Počujeme sa?"
Telefonujúci divák: "Dobrý večer."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Dobrý večer. Nech sa páči."
Telefonujúci divák: "Tu je poslucháč z Pezinka. Ja by som sa chcel pána Bajana opýtať len takú jednu
vec. Ohľadom športu SP Petržalka, či vie náhodou nejaké nové informácie. Dostal som takú indíciu, že
SP Petržalka majú skončiť alebo či sa bude, mestská časť, alebo že či vybudujú nejaký nový štadión
alebo ako sa to ďalej s SP Petržalka bude riešiť? Či náhodou nevie niečo bližšie."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Ďakujeme pekne."
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "..898 Petržalka ako je nový názov bývalej Artmedie, pevne
verím, že od jesene bude hrávať na štadióne v Ovsišti v Petržalke, možno na menšom štadióne, ako boli
sme zvyknutí za starým mostom, ale bude to náš štadión. Samozrejme hovoríme v takom budúcom čase
aj kvôli tomu, že je to predpoklad, že musíme tieto peniaze na nové tribúny schváliť v zastupiteľstve,
zatiaľ máme rozpočtové provizórium a dúfam, že presvedčím poslancov, aby sme pomohli postaviť
štadión, na ktorý by sme klasicky v nedeľu o pol jedenástej chodili na futbal, to je najlepší čas podľa mňa
v Bratislave na futbal. V tejto chvíli nebudeme hovoriť o tom, či to bude extra liga alebo prvá liga, alebo
druhá liga, len jednoducho chcem, aby Petržalčania naozaj hrali v Petržalke, na Rapíde sú podmienky
dobré ale komplikované z iných dôvodov, nemám čas to teraz vysvetľovať, ale dúfajme, že sa nám táto
vec podarí."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Fajn, máme ďalšieho diváka so zvedavou
otázkou, pekný podvečer."
Telefonujúci divák: "Srdečne vás pozdravujem, tu je Mária z Petržalky. Pán starosta, blahoželám k
znovuzvoleniu, teším sa, lebo ja som Vás už zažila ako pána starostu. Veľmi pekné spomienky mám na
bývalého pána starostu, skutočne pre Petržalku urobil veľa. Vás by som sa rada chcela spýtať, je to
celoslovenský, možno celosvetový problém, že obyvateľstvo starne. Čo hodláte urobiť pre našich
seniorov, kde patrím aj ja, zhodou okolností mám podanú žiadosť do domu tretieho veku na
Poloveckého, bohužiaľ táto budova nepatrí Petržalke, patrí magistrátu a tak ďalej. Či hodláte aj v tomto

smere pre nás niečo urobiť? Prajem Vám veľa síl a aby sa Vám v práci darilo."
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "Ďakujem pekne. Problém okolo Poloveckého veľmi dobre
poznám, okrem iného požiadame hlavné mesto o zverenie do správy mestskej časti, pretože si myslím,
že takéto objekty by mali byť v správe mestských častí. Funguje nám v Petržalke viacero klubov
dôchodcov, ja som presvedčený, že zlepšenie alebo s pomáhaním takýmto aktivitám pomôžeme aj
zlepšeniu kvality života dôchodcov. Samozrejme chýba nám viacero zariadení pre seniorov, ale to je
všeobecný problém aj v Bratislave, tak budeme podporovať nielen naše aktivity, nášho sociálneho
odboru ale určite aj treťosektorové organizácie, ktoré sa tejto práci venujú. Chcel by som vytvoriť alebo
uvoľniť niektoré z materských škôl, ktoré sa nevyužívajú pre potreby škôlok, pre školstvo, ale sú tam
rôzne firmy, aby sme veci uvoľnili a trošku zlepšili kapacitu v týchto zariadeniach. Treba si uvedomiť, že
nový zákon o sociálnych službách hovorí o tom, že od roku budúceho treba umiestniť žiadateľa do 60
dní do sociálneho zariadenia, čo bude veľmi vážny problém, ale to by sme tu boli niekoľko hodín, keby
sme vysvetľovali problémy tohto zákona. Takže tu sa budem v spolupráci s hlavným mestom usilovať,
aby sme tieto veci vedeli riešiť, chcem ale však povedať teraz, aby som bol aj dobre pochopený, že
Petržalka sa nám ako keby rozkočíkovala, vzhľadom na rôzne výmeny, prenájmy, bývanie študentov. Je
veľmi veľa mladých ľudí a začíname skôr cítiť okrem iného, okrem problému seniorov aj tlak na nové
materské školy, takže pravdepodobne aj týmto smerom budem musieť ísť."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Áno, mladé rodiny sa musia v Petržalke cítiť
dobre, to určite áno. Máme posledného diváka na linke. Práve k tejto téme a k pánovi Bajanovi, nech sa
páči."
Telefonujúci divák: "Môžem sa spýtať?"
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Dobrý večer. Počujeme sa, áno."
Telefonujúci divák: "No pán Bajan, prečo sa nedá spojiť s Petržalkou propeler. No prečo nemôžeme
chodiť po Dunaji. Kašľať na tie mosty, nech to riešia sto rokov ale propeler môže behať už zajtra.
Jedného prievozníka, trošku uhlia a budeme sa voziť k vám. Ďakujem."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "Ďakujeme aj my."
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "Keď som robil starostu naposledy, sme teda do 2004tého roku
spolufinancovali spolu so Starým Mestom, ešte s pánom starostom ...tento propeler ja nevidím dôvod,
prečo by sa to nemohlo od novej sezóny udiať, naopak myslím si, že s pani starostkou Rosovou sa
dohodneme na tom a s pánom primátorom na tom, ako by to fungovalo. Problém oproti tým rokom, ktoré
spomínal náš divák je, že propeler už nie je v rukách obce alebo mesta, ale v rukách súkromných.
Musíme sa dohodnúť so súkromníkom, ako zaplatiť náklady spojené s prevozom. Ja som presvedčený,
že v novej sezóne propeler bude."
Tatiana Kmecová, moderátorka Regionálneho denníka: "No, veľa nostalgie som cítila v tejto otázke, no a
my budeme za chvíľu nostalgiu za stretnutím s Vami, pretože musíme ukončiť tento rozhovor. Ja som
vlastne ešte chcela s Vami prebrať otázku aktuálnu Petržalka City, ale to už asi nestihneme, takže
nebudeme to ani začínať. Ja dúfam, že všetko dopadne tak, že chorvátske rameno bude čisté,
priezračné a plné vody a slúžiť na rekreáciu. Takže v tejto chvíli Vám, pán Bajan, ďakujem za rozhovor,
som rada, že aj naši diváci zareagovali a dúfam, že sa ešte uvidíme. Všetko dobré. Ďakujem."
Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka: "Dovidenia."
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61. Majiteľ zničeného stánku: Po šoku prišla úľava
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 25/01/2011; 19/2011; Košický; Miroslav Sambor]
Náhrada za novinový stánok na Moyzesovej ulici, ktorý v sobotu nadránom zničili tehly zo zrúteného
múru, bude na tom istom mieste do týždňa. "Tehlový dážď" sa zosypal z objektu Podnikovohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach. Majiteľ stánku nepodá trestné oznámenie,
polícia začala stíhanie pre všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti.KOŠICE. Ladislav Polyák, ktorému
stánok patrí, nám včera povedal, že množstvo zrútených tehál odhadol na asi 12 až 14 ton. Že sa to
stalo v sobotu o 3.15., to považuje za obrovské šťastie v nešťastí."Keď som to videl, najprv som bol v
šoku," uviedol Polyák. "Potom ale prišla úľava a radosť z toho, že sa nikomu nič nestalo. Môžeme
hovoriť naozaj o veľkom šťastí. Keby tam bola v tom čase predavačka alebo ľudia na neďalekej zastávke
MHD, mohlo sa stať čosi strašné. Trestné oznámenie v tejto súvislosti nepodáme, určite nešlo o úmysel.
Stánok vieme nahradiť iným, ale ľudské životy nie. Ak nebudú technické problémy a ubezpečia nás, že
je všetko v poriadku a nič nehrozí, do týždňa dáme na to isté miesto iný stánok."

Vinníkovi hrozí rok basy
Budovu na Moyzesovej 64, z ktorej sa zosypala časť steny v dĺžke asi 10 a výške 3 metre, momentálne
rekonštruujú a modernizujú. Investorom je Ekonomická univerzita Bratislava, generálnym zhotoviteľom
stavby je bratislavská spoločnosť OHL Pozemné stavby. "Práve teraz rokujeme o tom, čo sa v Košiciach
stalo, vec šetríme," povedal nám projektový manažér spoločnosti Kamil Jankovič. "Prijímame
bezpečnostné opatrenia ohľadom zabezpečenia stavby, ale aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Čo sa týka sankcií voči prípadným vinníkom, vyvodí ich polícia, ktorá sa prípadom zaoberá."Polícia
začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, predbežne boli škody
odhadnuté na 10 000 eur. Vinníkovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
Miroslav Sambor
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62. Budúcnosť patrí modernému vzdelávaniu
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 31/01/2011; 04/2011; s.: 19; Vzdelávanie; redakcia]
Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania na Jarnej ulici v Žiline patrí do rodiny stredných
odborných škôl v Žilinskom kraji už pätnásť rokov. Jej zriaďovateľ - Akadémia vzdelávania, je najväčšou
a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. S riaditeľom SOA AV Mgr.Tomášom
Milatom sme sa porozprávali o aktivitách školy, študentoch a plánoch do budúcnosti.
Pán riaditeľ, začínali ste ako učiteľ slovenčiny a dejepisu na štátnej obchodnej akadémii. Nebolo
jednoduchšie zostať v náručí kvalitnej a vyhľadávanej štátnej školy ako sa vydať na cestu súkromného
školstva?
Nikdy som nevyhľadával jednoduchšiu cestu. Viac ako 10 rokov pôsobenia v štátnej obchodnej akadémii
bolo pre mňa cennou skúsenosťou a dodnes mám s pani riaditeľkou aj s ostatnými bývalými kolegami
vynikajúce vzťahy a veľmi si vážim ich prácu, ale mal som svoje sny, a chcel som sa pokúsiť premeniť
ich na skutočnosť. Chcel som pomôcť vybudovať školu tvorivú a inšpirujúcu, najmodernejšími učebnými
pomôckami,s učiteľmi, ktorí pristupujú k študentom ako k rovnocenným partnerom. Priestory, vyučovacie
metódy a celková koncepcia školy by mali vzbudzovať u mladých ľudí prirodzenú túžbu po poznaní.
Konkurz na miesto riaditeľa SOA AV bol pred šiestimi rokmi krokom k naplneniu mojej predstavy o
vytvorení výnimočnej školy.
Slovné spojenie súkromná škola občas vyvoláva v predstavách širokej verejnosti rozpačité reakcie.
Prečo má byť rodič ochotný platiť za štúdium? Vaša škola však má triedy naplnené. V čom spočíva
tajomstvo Vášho úspechu?
Mnohým ľuďom sa so slovným spojením súkromná škola spája pojem vysoký školský poplatok. Výška
nášho školského poplatku je však skôr symbolická a, čo je podstatné, v plnej miere je využitá na aktivity,
ktoré žiaci absolvujú. Finančná bieda slovenského školstva je notoricky známa vec. Ak však chcete byť
modernou strednou školou, ktorá poskytuje špičkové vzdelanie v ponúkaných študijných odboroch, musí
to byť v nadštandardne vybavených a žiakmi neprepchatých triedach, s odborne i pedagogicky
vyspelými učiteľmi, s využitím moderných vyučovacích metód a najnovších informačných technológií, a
na to potrebujetefinancie. Štát účelovými dotáciami školám iba láta diery. Na trvalejší rozvoj potrebujete
plánované a pravidelné zdroje a školský poplatok môže byť jedným z nich. Povedzme to na rovinu,
rodičia žiakov na štátnych školách de facto platia tiež, akurát sa to zvykne nazývať raz dobrovoľný
príspevok, inokedy príspevok na ZRPŠ a podobne. My sa zmluvne zaväzujeme, aký konkrétny
nadštandard oproti štátnym školám sme povinní za školský poplatok žiakovi zabezpečiť. Na druhej
strane sa usilujeme aj o to, aby škola vytvárala silné motivačné prostredie pre všetkých, ktorí preukážu
chuť pracovať. Za dosiahnuté výsledky, či už študijné alebo praktické, sú naši žiaci odmenení znížením
výšky školského poplatku resp. hodnotnými vecnými cenami.
Aká je teda Vaša ponuka? Čím sa líšite od iných škôl s rovnakými študijnými odbormi?
Považujeme za jednu z priorít neuzatvárať sa vo vlastnom mikropriestore, úsilím školy je otvoriť sa
reálnym potrebám a možnostiam, ktoré poskytuje okolie. Škola nemôže jestvovať ako uzavretý systém,
pretože tu nie je sama pre seba. Škola odtrhnutá od praxe je mŕtvou inštitúciou, ktorá vydáva
vysvedčenia, ale inak je nanič. Preto ponúkame spoluprácu všetkým - inštitúciám, podnikom i
samostatným osobnostiam z praxe - so zámerom zapojiť odborníkov z oblasti zamerania školy do
procesu výchovy a vzdelávania, a naopak, sprostredkovať študentom možnosti osvojenia si praktických
činností a zručností v zariadeniach zakotvených v reálnom živote a v prostredí trhovej ekonomiky.
Reálnou možnosťou je neformálny výkon predmetu prax, ale aj študijné či výmenné pobyty v spolupráci

so zahraničnými partnermi. V rámci školského poplatku napríklad študent odboru obchodná akadémia
dostane na začiatku štúdia od školy vlastný netbook s účtovníckym programom, výučbovým programom
na strojopis a ďalším študijným softvérom. V odbore manažment regionálneho cestovného ruchu sú zo
školského poplatku hradené štyri päťdňové kurzy animačných aktivít, ktoré sú nielen spestrením
vyučovania, ale hlavne nenahraditeľnou skúsenosťou, ktorú naši absolventi môžu neskôr sprostredkovať
klientom CR. Lyžiarsky kurz sa organizuje všade, my sme zaviedli ešte kurz jachtingu, raftingu, jazdy na
koni, skialpinizmu a vysokohorskej turistiky. Úrazové poistenie a každoročne aktualizované interaktívne
študijné CD sú samozrejmou výbavou každého nášho študenta. Každý náš študent má tiež nárok na
bezplatné popoludňajšie konzultácie s učiteľom, ak cíti potrebu zopakovať alebo prehĺbiť si prebrané
učivo. Nakoniec treba zdôrazniť aj to, že nemennosť výšky školského poplatku je po celé štyri roky
štúdia garantovaná zmluvou medzi školou a rodičmi.
Kde nájdu Vaši absolventi uplatnenie?
Absolvent manažmentu regionálneho cestovného ruchu sa môže uplatniť ako organizátor festivalov,
konferencií, športových či kultúrnych podujatí, organizátor turistiky, samostatný podnikateľ, pracovník
cestovnej kancelárie, informátor, sprievodca, môže, samozrejme, pokračovať aj v štúdiu na vysokej
škole. Kľúčovým poslaním školy v odbore obchodná akadémia je naučiť absolventa takým odborným
kompetenciám, na základe ktorých vie zriadiť a samostatne viesť vlastný podnik, firmu alebo živnosť.
Absolvent sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ, účtovník, ekonomický, marketingový, riadiaci
pracovník v súkromnej sfére, v štátnej správe alebo samospráve, projektovýmanažér, pracovník
daňového úradu, bankový úradník, väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole.
Môžu získať Vaši študenti nejaké špeciálne výhody? Ak áno, uvediete príklady?
Som veľmi hrdý na to, že absolventi štvrtého ročníka budú mať možnosť už o mesiac získať preukaz
Sprievodcu cestovného ruchu. Samotný kurz je finančne náročný, my ho však našim absolventom
uhrádzame zo školského poplatku. Som poctený spoluprácou s garantkou kurzu prof. JUDr. Ľudmilou
Novackou, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá patrí na Slovensku v oblasti cestovného
ruchu k absolútnej špičke. Je uznávanou odborníčkou a autorkou mnohých publikácií. Ďalším bonusom
pre našich žiakov je možnosť získať jazykový certifikát TELC.
Určite pri získavaní jazykových certifikátov spolupracujete aj s Vaším zriaďovateľom - Akadémiou
vzdelávania.
Samozrejme. Možnosti v tomto smere sú neobmedzené, všetci študenti môžu navštevovať jazykové
kurzy Akadémie vzdelávania. Automaticky získavajú 50% zľavu, výsledkom ich snaženia môžu byť
jazykové certifikáty TELC, FCE, Cambrige. Obávam sa, že vymenovávanie všetkých benefitov by Vašich
čitate lov mohlo unaviť, preto pre záujemcov dávam do pozornosti našu webovú stránku www.soaza.sk.
Spolupracujete aj s ďalšími partnermi? Je SOA AV členom nejakých významných inštitúcií?
Najprv odpoviem na Vašu druhú otázku. Nie každá škola sa môže pochváliť členstvom v Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komore a v Slovenskej živnostenskej komore. Odborníci z oboch komôr sa
podieľali nielen na tvorbe Školského vzdelávacieho programu, ale zároveň sú k nám prizývaní aj ako
členovia maturitných komisií. Veľmi ma teší, že sa môžeme pochváliť aj spoluprácou jednak so
slovenskými, ale rovnako i zahraničnými obchodnými partnermi, medzi ktorými možno nájsť mená
známych cestovných kancelárií, penziónov,múzeí.K našim hlavným partnerom patrí napríklad aj
samotné mesto Žilina.
Vráťme sa na Jarnú ulicu, do Vašej školy, zavítajme na vyučovanie. Zmenili sa sny, o ktorých ste hovorili
na začiatku na realitu? Sú vyučovacie hodiny iné ako inde?
Prijal by som väčšiu slobodu, ale aj súkromné školy musia rešpektovať štátne vzdelávacie programy.
Napriek tomu sa snažíme byť iní aj v tomto smere. Neviem o škole v Žilinskom regióne, ktorá by si do
rozvrhov zapisovala predmet projektová príprava.
Prezradíte o ňom viac?
Našu dobu možno charakterizovať aj ako dobu projektov a prezentácií. Cieľom predmetu projektová
príprava je naučiť žiakov samostatne riešiť problémovú úlohu, vyhľadávať informácie a vhodným
spôsobom ich selektovať, dokázať pôsobivo prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a tým
zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti. Obhajoby sú verejné a radi sa ich zúčastňujú aj rodičia našich
študentov.
Čím sú študenti motivovaní?

Za najlepšie ročníkové projekty sú študenti odmeňovaní hodnotnými vecnými cenami. Najväčšou
odmenou je však vlastná skúsenosť a získanie sebadôvery vo vlastné schopnosti. Predstavovanie
samostatných projektov je pre mňa vždy nádherným festivalom sviežej tvorivosti a študentskej
vynaliezavosti.
SOA AV sídli na Jarnej ulici v Žiline. Spĺňa táto budova vaše náročné kritériá?
Bolo by naivné myslieť si, že budova zmení svoju tvár zo dňa na deň. Z roka na rok však opeknieva.
Tešíme sa na komplexnú rekonštrukciu, ktorá prebehne počas tohto roku vďaka podpore z európskych
fondov v celkovej hodnote 762 000 EUR.
Výška tejto sumy naznačuje, že Vás čakajú naozaj významné zmeny?
Rekonštrukcia začala v januári tohto roku a bude ukončená vo februári roku 2010. Finančné prostriedky
získané z projektu nám umožnia znížiť energetickú náročnosť budovy o viac ako 40%, a to celkovým
zateplením s novou fasádou,výmenou všetkých okien a dverí, výmenou teplovodných rozvodov a
vykurovacích telies. Celkom sa zmení vnútorné prostredie školy - v triedach budú plávajúce podlahy,
nový nábytok, interaktívne dotykové tabule s dataprojektormi, pripojenie na internet v každej triede, nové
elektrické a vodovodné rozvody a vynovené toalety. Ak si predstavíte, že každý žiak OA disponuje
vlastným netbookom, dá vám to rámcovú predstavu o fantastických možnostiach na zmenu štýlu
vyučovania.
Možno teda povedať, že vaše sny sa plnia?
Krok po kroku, áno. Zostáva mi dúfať, že našu obrovskú snahu ocenia rodičia a aj samotní študenti. Že
si odnesú z našej školy nemálo vedomostí, ale samozrejme aj veselé študentské spomienky. Koniec
koncov, uplatnenie našich bývalých absolventov ma vedie k názoru, že som sa vybral tou správnou
cestou.
Čo by ste odkázali deviatakom, ktorí o Vašu školu prejavia záujem?
Neváhajte a navštívte nás 21. februára 2011 v čase od 8:00 do 17:00 h počas Dňa otvorených dverí a
pozrite si nás aj na našej web stránke www.soaza.sk alebo na populárnom Facebooku.
Ďakujeme za rozhovor.
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63. Ekonomická univerzita smúti
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroReport plus; 31/01/2011; 01,02/2011; s.: 51; Spoločnosť; Vladimír
Bačišin]
V januári 2011 tragicky zahynul pri autonehode profesor Pavol Vincúr, významný ekonóm, vedec a
pedagóg. Celý svoj aktívny život zasvätil ekonómii na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Viedol tu Katedru hospodárskej politiky. Venoval sa jej ako vedec a pedagóg.
Pavol Vincúr sa narodil pred 68 rokmi.
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (dnes Ekonomická univerzita v Bratislave). Tu
absolvoval doktorandské štúdium, habilitoval ako docent a neskôr ako profesor. Je verejne známe, že v
histórii vtedajšieho Česko-Slovenska sa stal najmladším profesorom v oblasti ekonomických vied. Po
štúdiu pracoval ako programátor vo výskume v Prahe, neskôr ako analytik a programátor v Bratislave.
Neskôr začal pracovať na Vysokej škole ekonomickej ako asistent, viedol semináre, prednášal a venoval
sa vedeckej práci. Profesor Vincúr už vtedy prejavoval zmysel pre tímového ducha práce, kooperáciu a
schopnosť komunikovať. Súčasne treba povedať, že nielen dobre a s kýmkoľvek komunikoval, ale vedel
svojich kolegov stimulovať k profesionálnym výkonom.
Stopa
Jeho rukami prešlo niekoľko stoviek dnes významných ekonómov, analytikov a prognostikov. Za všetky
mená hovorí jediné Ivan Mikloš, ktorý kedysi pôsobil ako jeho asistent a doktorand. Stačí čítať médiá a
uvedomiť si, že Pavol Vincúr zanechal svoju stopu v myslení mnohých, ktorí dnes hovoria o ekonomike
ako odborníci. Pre slovenskú ekonómiu a prognostiku je jeho úmrtie veľká strata. V tejto chvíli sa ťažko
hľadajú slová, veď Pavol Vincúr bol veľký človek a s veľkým Č. Navždy zostane osobnosťou, ktorá
ovplyvnila mnohých, s ktorými prišiel do styku, či už to boli študenti, doktorandi alebo kolegovia vedci a
pedagógovia. Niekoľkých som ráno stretol so slzami v očiach. Pavol Vincúr mal nielen veľký cit pre
presnosť vo vede, ale aj veľký zmysel pre humor. Mnohým utkveli v pamäti jeho slová: "Fešáci, fešák,

fešanda!" Pán profesor mal nesmierne rád anekdoty. Nikdy si ich nenechával pre seba. Stačilo mu
povedať anekdotu a o chvíľu ju vedela celá katedra. Tak ako si ho pamätá autor týchto riadkov, profesor
bol životný optimista, plný energie. Vždy sa chcel dozvedieť najnovšie informácie a čítal nielen preklady
zahraničných prác, ale často navštevoval predajňu Eurobooks, kde pre seba a kolegov objednával
najnovšie originálne práce renomovaných svetových ekonómov. Pavol Vincúr po sebe zanechal bohatú
publikačnú činnosť, niekoľko desiatok monografií, stoviek štúdií, organizáciu mnohých seminárov a
konferencií. Ťažiskom jeho záujmu boli prognostika, hospodárska politika a makroekonomická analýza.
Koho z nás by dnes nezaujímalo, čo bude zajtra? Profesor Vincúr sa nad tým zamýšľal často. Niekedy
namiesto odpovede na otázku mi povedal názov zaujímavej monografie. Koncom roka som sa rozprával
s profesorom o zakázanej prognóze Ústavu systémových výskumov Ruskej akadémie vied z roku 1985,
na ktorej sa podieľali aj členovia Ruskej akadémie vied, aj člen Rímskeho klubu Jay Forester.
Prognostika
Spolu so Štefanom Zajacom, riaditeľom Ústavu ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity, bol
profesor editorom monografie Úvod do prognostiky. Profesor Vincúr sa v monografii zamyslel nad tým,
že metódy a techniky prognózovania sú adaptáciou postupov, metód a techník z iných vedných odborov.
Vymedzil tri veľké skupiny prognóz - objektívne, založené na matematických a štatisticky
formalizovaných postupoch, subjektívne - expertné alebo expertízne založené na znalostiach a intuícií
odborníkov, systémové alebo komplexné a modelové. Pavol Vincúr sa venoval najmä metódam
prognózovania, ktoré sú objektívne a využívajú časové rady ukazovateľov. Nevyhýbal sa ani
subjektívnym metódam. "V období transformácie ekonomiky, keď musíme upustiť od väčšiny
zaužívaných stereotypov, bude mať väčšina ekonomických procesov charakter procesov začínajúcich,
kde by mohli nájsť väčšie uplatnenie subjektívne prognostické metódy. Subjektívne prognostické metódy
je možné využiť vtedy, keď je predmet prognózy zadaný ako problém. Jeho analýza, obmedzujúce
vplyvy prostredia sú ponechané na subjektívny úsudok odborníkov jednotlivcov, ale prognostického
tímu," napísal Pavol Vincúr. Východiskové údaje pre časové rady ukazovateľov musia spĺňať niekoľko
podmienok. Údaje musia byť kvalitatívne homogénne, dynamické časové rady musia zachytávať
dostatočne dlhé časové obdobie, aby sa mohli spoľahlivo zistiť tendencie zmeny prognózovaných
veličín, dynamické časové rady nesmú obsahovať veľké kvalitatívne zmeny, metodika tvorby časových
radov musí byť rovnaká a výsledky jednotlivých pozorovaní musia byť navzájom porovnateľné. Modelové
alebo systémové prognostické metódy, ktoré sa snažia modelovať budúcnosť ako štruktúru, v ktorej sú
určité čiastkové prvky v určitých vzájomných súvislostiach a interakciách. Pri využití časových radov sa
profesor zameral aj na extrapolačný prístup. Ten podľa neho spočíva v použití analýzy časových radov.
"Pokiaľ sa budúce - prognózované - hodnoty generujú len vlastnými minulými hodnotami, možno hovoriť
o extrapolačnom prístupe v užšom zmysle slova. Extrapolačný prístup v širšom zmysle slova zahŕňa i
metódy, resp. modely, časových radov generujúce budúce hodnoty daného ukazovateľa, nielen z
vlastných minulých hodnôt, ale i z minulých hodnôt iného príbuzného ukazovateľa." Profesor Vincúr
nebol len teoretik, ale aj praktik, ktorý riadil hoci nie podnik, ale Katedru hospodárskej politiky.
Hospodárska politika
Profesor Pavol Vincúr sa podpísal na prelome rokov 1991/1992 na vzniku Katedry hospodárskej politiky
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú viedol od roku 1994 až do
tragickej udalosti. Formoval jej vedecký a výskumný profil. Po roku 1998 sa katedra zamerala na
koncepciu makroregulácie štrukturálnych zmien, úlohy a aktualizáciu hospodárskej politiky pri smerovaní
Slovenska do EÚ. Pavol Vincúr bol nielen aktívnym manažérom "svojej" katedry, zastával tiež mnohé
významné funkcie vo vedeckých radách a akreditačných komisiách na Slovensku a v Českej republike.
Žiaľ, jeho plodný a plnohodnotný život ekonóma, vedca a pedagóga prerušila tragická udalosť. Zostane
navždy s nami!
Vladimír Bačišin, ekonóm
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64. Podjavorina má sedem nových osobností
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 31/01/2011; 04/2011; s.: 9; Kultúra; MARTIN
ŠIMOVEC]
Významným podjavorinským rodákom patril 23. január. Siedmi z nich si odniesli ocenenie Významná
osobnosť Podjavoriny.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Na pravidelnom stretnutí podja,vorinských rodákov oceňovali osobnosti,
ktoré zviditeľnili región na Slovensku i za hranicami. Podujatie sa koná každoročne od roku 1997. Titul
významná osobnosť Podjavoriny získala Daniela Arbetová, divadelníčka a recitátorka, ktorá od roku
1961 pracovala v ochotníckom divadle a stvárnila desiatky dramatických postáv. Je aj recitátorkou a

dlhoročnou účastníčkou festivalu umeleckého prednesu žien Vansovej Lomnička. Ako víťazka krajského
kola v Trenčíne už šesťkrát úspešne reprezentovala Nové Mesto v celoslovenskom kole. V roku 2009 a
2010 získala najvyššie ocenenie, keď sa umiestnila v zlatom pásme a získala titul laureát. Pavol
Kamenský, protifašistický bojovník a lekár získal cenu za aktívnu účasť v protifašistickom odboji počas 2.
svetovej vojny. Dnes 96-ročný rodený Novomešťan po vypuknutí SNP bojoval v radoch partizánov. Bol
členom partizánskej skupiny Jana Žižku. Po potlačení povstania sa stal vojakom Československej
zahraničnej armády. V roku 1946 bol vyznamenaný medailou za zásluhy l. stupňa. Od roku 1968 žije vo
Švédsku, kde pôsobil ako uznávaný pediater a primár veľkej detskej kliniky. Milan Kubík, evanjelický
farár a senior väčšinu svojho života prežil v Starej Turej, kde v tamojšom cirkevnom zbore pôsobil v
rokoch 1957-2004 celých 47 rokov. Má veľký podiel na vytváraní pokojného konfesionálne tolerantného
spolunažívania všetkých občanov mesta bez ohľadu na príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu.
Významná bola aj jeho spolupráca s mestom na ekumenickom poli. Jozef Kunc, konštruktér strojov
získal cenu za výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti strojárstva. V roku 1946 začal pracovať vo
Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie v Novom Meste. Pod jeho vedením bolo vyvinutých
viac ako dvadsať typov rozličných strojov. K najvýznamnejším patria elektroerozívne hĺbiace stroje,
elektrochemické brúsky, presné súradnicové stroje na obrábanie miniatúrnych súčiastok a
elektroerozívna drôtová píla s číslicovým riadením. Je autorom a spoluatorom dvoch stoviek vynálezov
patentovaných doma i v zahraničí. Ľudmila Lipková, dlhoročná pedagogička a ekonómka. V roku 2001
sa stala prvou a doteraz jedinou dekankou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Rodáčka z Moravského Lieskového sa venuje svetovej ekonomike. Je autorkou a
spoluatorkou viacerých publikácií a učebných vysokoškolských textov a monografií. V roku 2004 ju
menovali za vysokoškolskú profesorku v odbore medzinárodné vzťahy. Dušan Macejka, hudobný
pedagóg a dlhoročný kronikár mesta. Mestskú kroniku vedie a píše od 1. januára 1999 a zachytáva
komplexný obraz o živote mesta. Celý svoj život zasvätil zároveň výchove mladých hudobníkov. V
rokoch 1959-2003 pôsobil v Ľudovej škole umenia v Novom Meste, kde učil hru na akordeón a key
board. Ešte donedávna pokračoval v pedagogickej činnosti v ZUŠ v Čachticiach. Ľudovít Zámečník,
konštruktér, vývojový pracovník a projektant v oblasti atypických sušiarenských zariadení bývalého
novomestského podniku Vzduchotechnika. Podieľal sa na vzniku viacstupňového dezintegrátora na
sušenie pastovitých materiálov vo Veľkých Bierovciach, na vzniku sušiacej linky na elektrické motory v
Novom Meste nad Váhom a na vzniku sušiacich liniek pre automobilový priemysel vo firmách v
Kočovciach, Bánovciaciach nad Bebravou a v USA. Jeho zásluhou vzniklo aj odsírovacie zariadenie pre
spaľovňu odpadov v Prahe. Titul kvalitný produkt Podjavoriny získala Vlastivedná monografia Nového
Mesta nad Váhom. Ďakovné listy dostali Vladimír Brezinský, Emil Janovic (bývalý dlhoročný dopisovateľ
Trenčianskych novín), Viliam Solovič a Anton Tlanda.
MARTIN ŠIMOVEC
Osobnosti Podjavoriny Zľava: Daniela Arbetová, Milan Kubík, Jozef Kunc, Ľudmila Lipková, Dušan
Macejka, Ľudovít Zámečník. FOTO: MARTIN ŠlMOVEC
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65. Študentská osobnosť Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 31/01/2011; 01,02/2011; s.: 74; Vzdelávanie; JF]
Za objavy, originálne výstupy či vedecký medzinárodný prínos ocenili v decembri v Bratislave 11
mladých vedcov a vysokoškolákov prestížnou cenou Študentská osobnosť Slovenska 2010/2011. Top
osobnosťou 6. ročníka súťaže sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá získala ocenenie v kategórii prírodných vied a chémie. Cenu
jej odovzdal prezident SR Ivan Gašparovič za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového
materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol - FEPO4 (fosforečnan sodný). Ďalší ocenení doktorandi a
študenti v 11 kategóriách boli: Peter Tvarožek zo Žilinskej univerzity (elektrotechnika a priemyselné
technológie), Stanislav Soják z STU (hutníctvo, strojárstvo a energetika), Gabriel Horváth z UK v
Bratislave (informatika a matematicko-fyzikálne vedy), Marek Psota z Trnavskej univerzity (lekárske
vedy a farmácia), Monika Michalková, PhD., z STU (stavebníctvo a architektúra), Attila Tóth zo
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo), Ján
Hlavinka z Historického ústavu SAV (filozofia, politológia, právo a teológia), Ivana Sláviková z Akadémie
umení v Banskej Bystrici (kultúra a umenie), Lucia Murínová zo Žilinskej univerzity (ekonómia) a Jakub
Krako z Ekonomickej univerzity v Bratislave (šport). Súťaž vyhlásila Junior Chamber International
Slovakia a podporila ju spoločnosť Skanska SK, a. s. JF
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66. Pevná opora podnikania
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 31/01/2011; 01,02/2011; s.: 9; Podnikanie; TA/JF]

160 rokov existencie obchodných komôr na Slovensku
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) oslávila vlani koncom roka okrúhle výročie
komorového systému u nás. Jeho história siaha do polovice 19. storočia, konkrétne do roku 1850. Na
slávnostnej akadémii v bratislavskom Primaciálnom paláci si 15. decembra toto výročie pripomenuli
podnikatelia, predstavitelia diplomatického zboru, akademickej obce, štátnej a verejnej správy i ďalší
hostia. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Svetovej komorovej federácie Rona Yircali, prezident
Eurochambres Alessandro Barberis a zástupcovia obchodných a priemyselných komôr z ČR, Maďarska,
Poľska a Ukrajiny.
Sprostredkovanie aj výchova
Ako povedal v príhovore predseda SOPK Peter Mihók, obchodné a priemyselné komory sú
neoddeliteľnou súčasťou novodobej histórie Slovenska. Defeudalizácia Rakúsko-Uhorska po roku 1848
a rozvoj priemyselných a obchodných aktivít nastupujúcej buržoázie vyvolali nutnosť vybudovania
inštitucionálnej sféry podnikania. Komory boli sprostredkovateľom medzi obchodom a priemyslom na
jednej strane a štátnymi orgánmi na strane druhej. Významný bol aj vplyv komôr na budovanie
odborného a učňovského školstva. Na Slovensku dodnes pôsobia školy, ktoré pomáhali zakladať práve
obchodné komory - napríklad Obchodná akadémia v Bratislave (založená v roku 1884), Obchodná
akadémia v Banskej Bystrici (1902), ale aj Ekonomická univerzita v Bratislave (1940).
Medzinárodný kredit
SOPK, zdôraznil P. Mihók, je v súčasnosti najsilnejšou, najreprezentatívnejšou a medzinárodne
uznávanou inštitúciou, ktorá zastupuje záujmy slovenských podnikateľov. Je členom Medzinárodnej
obchodnej komory v Paríži, Svetovej komorovej federácie a Asociácie európskych priemyselných a
obchodných komôr Eurochambres. V Medzinárodnej obchodnej komore, ktorá zastupuje obchodné
organizácie zhruba v 130 krajinách, má pozíciu podpredsedu. V Eurochambres, ktorá združuje 45
členských národných komôr a jednu nadnárodnú obchodnú a priemyselnú komoru, zasa pozíciu
viceprezidenta. Zástupcovia v Eurochambres spoločne reprezentujú viac ako dvetisíc regionálnych a
miestnych komôr, ktoré združujú 18 miliónov členských firiem v Európe. Pri príležitosti významného
komorového jubilea odovzdal predseda SOPK najvyššie ocenenie komory - Zlatú medailu SOPK exprezidentom SR Michalovi Kováčovi a Rudolfovi Schusterovi. TA/JF Foto: TASR
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67. Anketa:
[Téma: Rektor EU; HN; 03/01/2011; s.: 4; SLOVENSKO; maš]
Čo očakávate od nového roka?
Jaroslav Spišiak, prezident Policajného zboru SR
Pripravili sme organizačné a systémové zmeny v riadení Policajného zboru a očakávam, že tieto
opatrenia prinesú pozitívne výsledky. Dúfam, že aj občania budú tieto zmeny vnímať pozitívne.
Michal Kováč, bývalý prezident Slovenskej republiky
Očakávam skultúrnenie politického dialógu medzi politikmi. Očakávam prehĺbenie obrody a samozrejme
to najdôležitejšie je, aby bol v krajine pokoj a dostatok príležitostí zamestnať sa.
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Od nového roka očakávam možnosť naďalej uskutočňovať svoje poslanie - svedčiť o jestvovaní Boha, a
tiež možnosť rozšíriť spoluprácu a dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dúfam, že rok 2011 bude prevažne rokom dobrých správ. Očakávam, že oživenie ekonomickej aktivity
bude pokračovať. Predpokladám pozitívny vývoj aj z hľadiska rastu kvality vysokoškolského vzdelávania.
Úspech a spokojnosť v osobnom a pracovnom živote sú podmienené zdravím a šťastím, a to prajem
všetkým ľuďom.
Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory
V zdravotníctve sa budeme musieť veľmi veľmi snažiť, aby sme prežili. Očakávam zlepšenie podmienok

pre pacientov, zlepšenie vybavenia a pracovných potrieb a samozrejme zdravie všetkým občanom
Slovenskej republiky.
Silvia Porubänová, Sociologička
Od nového roka očakávam doznievanie krízy, a tak ako každý občan a občianka očakávam, že budúci
rok bude minimálne taký, ako bol rok 2010. Samozrejme, že dúfam, že bude lepší po všetkých
stránkach, či už sa týkajú spoločenského kontextu, alebo aj nejakých osobných ašpirácií. (maš)
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68. anketa: Čo očakávate od nového roka?
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 03/01/2011; Mária Škvarlová]
Jaroslav Spišiak, prezident Policajného zboru SR
Pripravili sme organizačné a systémové zmeny v riadení Policajného zboru a očakávam, že tieto
opatrenia prinesú pozitívne výsledky. Dúfam, že aj občania budú tieto zmeny vnímať pozitívne.
Michal Kováč, bývalý prezident Slovenskej republiky
Očakávam skultúrnenie politického dialógu medzi politikmi. Očakávam prehĺbenie obrody a samozrejme
to najdôležitejšie je, aby bol v krajine pokoj a dostatok príležitostí zamestnať sa.
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Od nového roka očakávam možnosť naďalej uskutočňovať svoje poslanie – svedčiť o jestvovaní Boha, a
tiež možnosť rozšíriť spoluprácu a dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dúfam, že rok 2011 bude prevažne rokom dobrých správ. Očakávam, že oživenie ekonomickej aktivity
na Slovensku bude pokračovať aj v tomto roku. Predpokladám pozitívny vývoj aj z hľadiska rastu kvality
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Verím, že sa podarí úspešne realizovať aj pripravované
projekty na Ekonomickej univerzite z hľadiska ich finančného zabezpečenia, výskumnej činnosti a
ďalšieho rozvoja spolupráce s poprednými zahraničnými univerzitami. Úspech a spokojnosť v osobnom
a pracovnom živote sú podmienené zdravím a šťastím, a to prajem všetkým ľuďom.
Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory
V zdravotníctve sa budeme musieť veľmi veľmi snažiť, aby sme prežili. Očakávam zlepšenie podmienok
pre pacientov, zlepšenie vybavenia a pracovných potrieb a samozrejme zdravie všetkým občanom
Slovenskej republiky.
Silvia Porubänová, sociologička
Od nového roka očakávam doznievanie krízy, a tak ako každý občan a občianka očakávam, že budúci
rok bude minimálne taký, ako bol rok 2010. Samozrejme, že dúfam, že bude lepší po všetkých
stránkach, či už sa týkajú spoločenského kontextu, alebo aj nejakých osobných ašpirácií.
Mária Škvarlová
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69. Externisti budú platiť
; Televízne noviny; z domova; Michal Čierny]
MODERÁTOR: Karol Farkašovský
Karol Farkašovský, moderátor TV Markíza: "Študentom a rôznym podvodníkom, ktorí si skracovali
štúdium na vysokej škole, čo chvíľa odzvoní. Pri podvádzaní môžu prísť o titul a zmeny čakajú aj
externých študentov. Tí, ktorí za štúdium neplatili, to už zadarmo mať nebudú. Podľa dnešného
rozhodnutia vlády platiť budú všetci."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Po nedávnom škandále na Trenčianskej univerzite, kde si niektorí
študenti skrátili štúdium až o niekoľko rokov, pripravuje ministerstvo opatrenie, ktoré by podobným
prešľapom malo zabrániť."
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: "Nie všetci študenti získali
tituly a diplomy po riadnom ukončení štúdia, ale príliš skoro na to, aby takýto titul mohli získať."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Ak teda v budúcnosti získate titul podvodom, ak falšujete skúšky či
niekoho kopírujete, bude vám môcť škola titul odobrať. Tento návrh má zatiaľ iba hrubé obrysy a nebude

platiť retroaktívne. Preto môžu podvodní študenti zatiaľ spávať pokojne."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to otázka širšej diskusie, v každom
prípade tá diskusia by mala byť medzi rektormi, medzi študentami, medzi Radou vysokých škôl a
ministerstvom školstva."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Už teraz je však isté, že konkrétnu zmenu pocítia externisti na
vysokých školách. Za štúdium budú platiť všetci."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Toto rozhodnutie vlády bolo očakávané."
Telefonuje Jana Gasperová, Študentská rada vysokých škôl: "Pokiaľ bude zavedené štúdium, teda
poplatok za štúdium externé, chceme, aby tam bol stanovený strop."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "Niektorí odborníci si však myslia, že by sa medzi externistami a
internistami nemali robiť rozdiely, inak medzi nimi ostane diskriminácia. Buď budú platiť všetci alebo
nebude platiť nikto."
Ivan Ostrovský, odborník na vysoké školy: "Forma vzdelávania by nemala určovať to, či je vzdelávanie
spoplatnené alebo nie je."
Michal Čierny, redaktor TV Markíza: "V tejto chvíli je isté, že ak vládny návrh prejde parlamentom, všetci
externisti začnú platiť za štúdium už od ďalšieho školského roka."
Michal Čierny, TV Markíza.
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70. Vymenoval nových rektorov
[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 18/01/2011; s.: 4; AKTUÁLNE; sita]
REKTOROV štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval včera
prezident Ivan Gašparovič. Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove povedie
ďalšie štyri roky Lev Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš, Univerzitu Komenského v Bratislave Karol Mičieta, Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Emil Pilipčinec, Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci. (sita)
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71. Gašparovič vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 17/01/2011; TASR]
Nových šéfov získali štyri verejné, tri súkromné a jedná štátna vysoká škola.
BRATISLAVA, 17.01.2011., 15:24 | TASR
Rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných vymenoval prezident
Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave aj Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Poverenie od prezidenta dostal aj Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil Pilipčinec z
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej univerzity v
Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave.
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72. Gašparovič vymenoval osem rektorov vysokých škôl

[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 17/01/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať".
BRATISLAVA 17. januára (WEBNOVINY) – Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej
štátnej vysokej školy vymenoval dnes prezident Ivan Gašparovič. "Vymenovanie do funkcie rektora je,
podľa môjho názoru, najvyššie uznanie výchovno-vzdelávacích, organizátorských, vedeckých, ale aj
ľudských, osobnostných daností a kvalít vysokoškolského pedagóga," povedal v príhovore prezident
Gašparovič.
Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš. Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol
Mičieta, v kresle rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil
Pilipčinec, na poste Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci.
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať". "Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v
Európe, ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa
neho mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy,
tak ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie."
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák. Považuje za
nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že vznikne elitná
univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto súvislosti uviedol, že
sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny model, pretože v štúdiu
na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za prvoradú úlohu vysokých
škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných autorít.
Osem rektorov, ktorých vymenoval prezidentLev BUKOVSKÝ
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Václav KRAJNÍK
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Vladimír KRČMÉRY
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Marián MESÁROŠ
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Karol MIČIETA
Univerzita Komenského v Bratislave
Emil PILIPČINEC
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rudolf SIVÁK
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stanislav STANKOCI
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
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73. Prezident vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 17/01/2011; TASR]

Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných VŠ vymenoval
dnes prezident SR Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
"Inštitúcie, na čele ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu
mysleniu. Sami najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v
príhovore. Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb,
úloh, ťažkostí".
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil
nové voľby na 14. februára.
TASR
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74. PREZIDENT: Vymenoval rektorov ôsmich vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 17/01/2011; SITA]
dnes 16:33 – BRATISLAVA
Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval dnes prezident
Ivan Gašparovič. "Vymenovanie do funkcie rektora je, podľa môjho názoru, najvyššie uznanie
výchovno-vzdelávacích, organizátorských, vedeckých, ale aj ľudských, osobnostných daností a kvalít
vysokoškolského pedagóga," povedal v príhovore prezident Gašparovič.
Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš. Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol
Mičieta, v kresle rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil
Pilipčinec, na poste Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave sa stal Stanislav Stankoci.
Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa neho mali "začať
obracať". "Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v
Európe, ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa
neho mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy,
tak ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák. Považuje za
nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že vznikne elitná
univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto súvislosti uviedol, že
sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny model, pretože v štúdiu
na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za prvoradú úlohu vysokých
škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných autorít.
ZDROJ - SITA
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75. Gašparovič vymenoval rektorov ôsmich vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 17/01/2011; SITA]
BRATISLAVA – Rektorov štyroch verejných, troch súkromných a jednej štátnej vysokej školy vymenoval
dnes prezident Ivan Gašparovič.
"Vymenovanie do funkcie rektora je, podľa môjho názoru, najvyššie uznanie výchovno-vzdelávacích,
organizátorských, vedeckých, ale aj ľudských, osobnostných daností a kvalít vysokoškolského
pedagóga," povedal v príhovore prezident Gašparovič.

Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ďalšie štyri roky povedie Lev
Bukovský, Akadémiu Policajného zboru v Bratislave Václav Krajník, Vysokú školu zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Vladimír Krčméry, Vysokú školu bezpečnostného
manažérstva v Košiciach Marián Mesároš.
Na čelo Univerzity Komenského v Bratislave sa postaví Karol Mičieta, v kresle rektora Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zotrval Emil Pilipčinec, na poste Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa stal
Stanislav Stankoci. Prezident v príhovore kritizoval humanitné a spoločenské vedy, ktoré by sa podľa
neho mali "začať obracať".
"Očakával som, že pružnejšie zareagujú na fundamentálne zmeny nielen v našej spoločnosti, v Európe,
ale vo svete vôbec," vyhlásil Gašparovič. V súvislosti s európskym spoločenstvom by sa podľa neho
mohli začať zaoberať napríklad otázkami suverenity štátov. "Potrebujeme nové pohľady na vzťahy, tak
ako sú dnes zmluvne upravené v rámci komplexu Európskej únie."
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák v príhovore v mene novovymenovaných rektorov
spomenul častú kritiku, že sa ani jedna zo slovenských univerzít nenachádza v prestížnom šanghajskom
rebríčku top 500 univerzít. Podľa Siváka to však neznamená, že si naše vysoké školy náležite neplnia
svoje poslanie alebo že si nezaslúžia rešpekt. "Podmienky na činnosť slovenských univerzít sú veľmi
rozdielne v porovnaní s najúspešnejšími univerzitami vo svete," skonštatoval Sivák.
Považuje za nevyhnutné zadefinovať štandardy kvality, pretože "je nerealistické predpokladať, že
vznikne elitná univerzita v krajine, ktorá štandardy kvality nemá zadefinované". Sivák tiež v tejto
súvislosti uviedol, že sa v minulom storočí vysokoškolské vzdelanie zmenilo z elitného na univerzálny
model, pretože v štúdiu na vysokej škole v súčasnosti pokračuje až polovica maturitného ročníka. Za
prvoradú úlohu vysokých škôl preto považuje vytvárať podmienky pre vznik a pôsobenie významných
autorít.
Foto: SITA, ZDROJ - SITA
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76. Prezident vymenoval ôsmich rektorov vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; Aktualne.sk; 17/01/2011; Domov; TASR]
Bratislava - Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl (VŠ), jednej štátnej a troch súkromných VŠ
vymenoval v pondelok prezident SR Ivan Gašparovič.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie.
"Inštitúcie, na čele ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu
mysleniu. Sami najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v
príhovore. Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb,
úloh, ťažkostí".
Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky. Riadiť
školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil
nové voľby na 14. februára.
Popis foto: Prezident vymenoval osem nových rektorov vysokých škôl.
TASR
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77. Gašparovič bude menovať rektorov po novom: Až po preverení komisiou
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 17/01/2011; TASR]

Včera 16:45 - Osem rektorov štyroch verejných vysokých škôl, jednej štátnej a troch súkromných VŠ
vymenoval dnes prezident SR Ivan Gašparovič.
Súčasné pravidlá menovania profesorov nie sú optimálne, potrebujú zmenu. Zhodli sa na tom dnes
prezident Ivan Gašparovič s ministrom školstva Eugenom Jurzycom v Prezidentskom paláci počas
pracovného stretnutia.
Po novom už bude Akreditačná komisia overovať všetky návrhy vysokých škôl (VŠ) na profesorov, teda
to, či nominanti na profesúru naozaj splnili všetky kritériá.
"Tento stav platí od dnešného dňa až do odvolania," potvrdila TASR hovorkyňa ministerstva školstva
Miriam Žiaková. Rezort má podľa nej záujem, aby prezident dostával návrhy na menovanie "bez
akýchkoľvek pochýb".
Systém nekritizuje len hlava štátu, ale aj ministerstvo. "Aj ministerstvo malo viacero signálov, že nie
všetky nominácie boli celkom správne," zdôraznila hovorkyňa. Vysvetlila, že niektoré VŠ mohli mať
nastavené príliš nízke kritériá.
Ivan Gašparovič dnes pri menovaní ôsmich rektorov VŠ konštatoval, že vysokoškolské štúdium sa dá
skvalitňovať len cez kvalitných učiteľov. Dnešné menovanie 104 profesorov odložil na budúci týždeň. Tí
boli posudzovaní ešte po starom, Akreditačná komisia ich neoverovala.
Dvojnásobný prezident menoval od svojho nástupu do úradu vyše 600 profesorov. "Je to málo? Je to
veľa? Neodvážim sa odpovedať na takto postavenú otázku. Pre mňa je totiž dôležité, aby profesori plnili
poslanie, ktoré im naša spoločnosť priznala," vyhlásil prezident.
Dekrét si prevzali Lev Bukovský z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
Václav Krajník z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Vladimír Krčméry z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Marián Mesároš z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Emil
Pilipčinec z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Rudolf Sivák z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Rudolf Sivák či Emil Pilipčinec budú zastávať post rektora už druhé funkčné obdobie. "Inštitúcie, na
čele ktorých budete stáť, právom očakávajú, že zostanete verní svojmu progresívnemu mysleniu. Sami
najlepšie viete, koľko nasadenia funkcia rektora vyžaduje," adresoval prezident v príhovore.
Téma vysoké školstvo je podľa neho "nekonečné množstvo otvorených problémov, potrieb, úloh,
ťažkostí". Novovymenovaní rektori nastúpia na svoje posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri
roky. Riadiť školu môžu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Nového rektora si doteraz nezvolili na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Akademický
senát STU, ktorému sa ani na druhý pokus nepodarilo 13. decembra zvoliť nového rektora, vyhlásil
nové voľby na 14. februára.
AUTOR - TASR
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