Ekonomická Univerzita
Dátum exportu: 11.02.2015 11:02

1. Fondy skončili s plusom
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 02/01/2015; 01/2015; s.: 7; Ekonomika; Pavel Škriniar]

2. Osem trendov, ktoré formovali ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/01/2015; SME]

3. Ekonomika v roku 2015: Štáty sa o mládež nestarajú, a tak ju rozmaznávajú
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/01/2015; eTREND; Michal Lehuta]

4. Lepšie platenej práce má v krajine pribudnúť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 05/01/2015; 03/2015; s.: 1,10,11; Titulná strana; Lenka
Buchláková]

5. Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/01/2015; Školský servis; Školský servis]

6. Antónia je neustále v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 06/01/2015; Školský servis; TASR]

7. Vývoj podielových fondov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 20:45; 05/01/2015; Peňaženka]

8. Prudký prepad cien ropy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 07/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]

9. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 45; Podnikanie; Redakcia]

10. Gabčíkovo nemali nikdy prevádzkovať elektrárne
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 20,21; Ekonomika; Ján Kováč]

11. Prvý program, ktorý chce podporiť rómskych stredoškolákov v ďalšom štúdiu
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 07/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 11; ŠKOLSTVO; tscvek]

12. Predstavujeme: Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník Ministerstva financií
SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Prešovský večerník; 09/01/2015; s.: 3; Spravodajstvo; Adriena
Šmihulová]

13. Staň sa aj ty Veľvyslancom mladých!
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 08/01/2015; Redakcia]

14. PREČO VŽDY PADÁME DO TEJ ISTEJ JAMY
[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 05/01/2015; 01/2015; s.: 66,67,68,69,70; investičná príručka;
TATIANA VAVROVÁ]

15. Lepšie platenej práce má na Slovensku pribudnúť
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 04/01/2015; Profesia; Lenka Buchláková Pravda]

16. Nominácie 18. ročníka Krištáľového krídla sú už známe!
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 13/01/2015; Tlačové správy; Nad]

17. Slovensko sa opäť stane
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 13/01/2015; Správy RTVS; z domova; Marek
Marušiak]

18. Slovenské investície by sa mali nasmerovať na africký kontinent
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 14/01/2015; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

19. Slovenské investície by sa mali nasmerovať na Afriku
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 14/01/2015; HNonline, Ekonomika a firmy; TASR]

20. Nízka cena ropy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 15/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]

21. Koľko zaplatíte za prihlášku na vysokú školu
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 16/01/2015; 12/2015; s.: 12,13; SERVIS; Nina Lednická]

22. Hlavolamy pre všetky generácie
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 14/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 17; recenzia;
Marián Goga]

23. Svetová politika a bezpečnosť v roku 2015

[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 18/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

24. Slovenské univerzity sú najdrahšie v okolí: Koľko zaplatíte za prihlášku na
vysokú školu?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 16/01/2015; Čas.sk; Nina Lednická, Novy Cas]

25. Oxfam: Percento najbohatších ľudí sveta bude vlastniť viac majetku, ako má
zvyšok svetovej populácie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 19/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]

26. Ruský Gazprom varuje, že náš hlavný plynovod do troch rokov odstaví. Bolo by
Slovensko pripravené na takýto scenár?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 16/01/2015; K veci]

27. Melichárek končiť nehodlá, chce ešte úspech s Duklou
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 19/01/2015; 02/2015; s.: 25; šport; MJ]

28. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 9; KAM na vysokú školu; Redakcia]

29. Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného
celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016
(aktualizované 12. 1. 2015)
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 2,3,4; KAM na vysokú školu; Redakcia]

30. Ako získať peniaze na štúdium?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 21; KAM na vysokú školu; Redakcia]

31. Melichárek končiť nehodlá, chce ešte úspech s Duklou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/01/2015; Šport; Martin Jurčo]

32. Za prihlášku aj 80 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 21/01/2015; 16/2015; s.: 17; Servis; mh]

33. Nastáva čas na výber VYSOKEJ ŠKOLY
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 26/01/2015; 20/2015; s.: 4; REGIÓN; ela]

34. Tenká hranica
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 23/01/2015; Peter Lukáč]

35. Europoslanec Štefanec vyzýva Vládu k efektívnejšiemu využívaniu eurofondov
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 26/01/2015; Európske Noviny; tkl]

36. Novým členom predstavenstva Poštovej banky je Slavomír Varcholík
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 26/01/2015; Redakcia]

37. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 26/01/2015; 03/2015; s.: 8; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]

38. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 26/01/2015; 03/2015; s.: 9; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]

39. Od klasických indexov vysoké školy postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA Vysokú školu,
inzercia; JARMILA HORÁKOVÁ]

40. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 26/01/2015; 03/2015; s.: 18; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

41. Školu, kde chcete študovať, si prezrite
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 9; TÉMA / INZERCIA;
JARMILA HORÁKOVÁ]

42. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 22; inzercia; JARMILA
HORÁKOVÁ]

43. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 22; inzercia; JARMILA
HORÁKOVÁ]

44. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]

45. Od klasických indexov postupne upúšťajú

[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]

46. Po víťazných voľbách – korábu SYRIZA a jeho kapitánovi na plavbu
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 26/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

47. Po víťazných voľbách – korábu SYRIZA a jeho kapitánovi na plavbu
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 26/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

48. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
ŠKOLU/INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]

49. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; TÉMA; JARMILA
HORÁKOVÁ]

50. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

51. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; TÉMA; JARMILA
HORÁKOVÁ]

52. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

53. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

54. Pozrite si školu, kde chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 14; SPEKTRUM /
INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]

55. Choďte sa pozrieť do školy, v ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Oravské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
JARMILA HORÁKOVÁ]

56. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

57. Vysoké školy presviedčajú budúcich študentov aj počas dňa otvorených dverí
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

58. Za predsedníčku zvolili Šmelkovú
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 27/01/2015; 03/2015; s.: 23; VYSOKÉ
ŠKOLY / INZERCIA; Redakcia]

59. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA
VŠ/INZERCIA; MŠVVŠ]

60. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 23; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; Redakcia]

61. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; Redakcia]

62. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE AKADEMICKÝ ROK
2015/2016
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 28/01/2015; 22/2015; s.: 8; Štúdium; PR-CL KP150089]

63. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať. Prinášame vám termíny
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 13; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

64. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

65. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

66. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 18; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

67. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 20; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU?; JARMILA HORÁKOVÁ]

68. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 29/01/2015; 04/2015; s.: 41; Podnikanie; Redakcia]

69. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; PRÍLOHA;
MŠVVŠ]

70. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 14; VZDELÁVANIE /
INZERCIA; Redakcia]

71. Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 29/01/2015; Spravodajstvo; SITA]

72. Prezident rozdával dekréty: Toto sú noví rektori vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/01/2015; Správy; SITA, TASR]

73. Prezident vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 29/01/2015; TASR]

74. Prezident Andrej Kiska vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 29/01/2015; Školský servis; TASR]

75. Prezident Andrej Kiska vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 29/01/2015; topky.sk; TASR]

76. Prezident Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/01/2015; Z domova; Redakcia]

77. Prezident Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 29/01/2015; Slovensko; SITA]

78. Prezident vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 29/01/2015; TASR]

79. Kiska vymenoval nových rektorov, dúfa v lepšiu kvalitu škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 29/01/2015; Slovensko; SITA]

80. Ceny ropy sa naďalej prepadávajú. Aké tovary a služby zlacnejú?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 30/01/2015; K veci]

81. Prezident rozdával dekréty: Toto sú noví rektori vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/01/2015; Správy; SITA, TASR]

82. O tendenciách vývoja svetovej bezpečnosti v roku 2015
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 30/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

83. Minister školstva na FiF UK v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/01/2015; Tlačové správy; Filozofická fakulta UK v Bratislave]

84. TENDENCIE VÝVOJA SVETOVEJ BEZPEČNOSTI 2015 FRANTIŠEK ŠKVRNDA [Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 28/01/2015; 03/2015,04/2015; s.: 4; komentáre,
zahraničie; Redakcia]

85. Manažéri v pohybe
[Téma: Rektor EU; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 45; Podnikanie; Redakcia]

86. Prvý program, ktorý chce podporiť rómskych stredoškolákov v ďalšom štúdiu
[Téma: Rektor EU; Obecné noviny; 07/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 11; ŠKOLSTVO; ts-cvek]

87. Staň sa aj ty Veľvyslancom mladých!
[Téma: Rektor EU; zenskyweb.sk; 08/01/2015; Redakcia]

88. Nominácie 18. ročníka Krištáľového krídla sú už známe!
[Téma: Rektor EU; omediach.com; 13/01/2015; Tlačové správy; Nad]

89. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 9; KAM na vysokú školu; Redakcia]

1. Fondy skončili s plusom
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 02/01/2015; 01/2015; s.: 7; Ekonomika; Pavel Škriniar]

Pavel Škriniar, Ekonomická Univerzita Bratislava
Investície v podielových fondoch sa v minulom roku zhodnotili celkovo o 1,33 percenta. V porovnaní s
najčastejšou alternatívou, teda termínovanými vkladmi v bankách, je to o viac ako tretinu vyššie
zhodnotenie. Banky na prelome rokov 2013 a 2014 ponúkali na ročných vkladoch v priemere 0,94percentný úrok. Z fondov, ktoré Slováci najviac vyhľadávali boli akciové fondy najvýnosnejšie ale
zároveň boli i fondami s najpremenlivejšími výnosmi v priebehu minulého roka. Ročné výnosy sa počas
uplynulého roka nachádzali medzi 5 a 16 percentami. Najstabilnejšie a tiež najnižšie výnosy si udržali
fondy krátkodobých investícií, ktoré sa pohybovali okolo 1 percenta za rok.
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2. Osem trendov, ktoré formovali ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/01/2015; SME]
Autor - SME
Pozrite si, aké faktory ovplyvňovali domáce aj svetové hospodárstvo podľa ekonómov. Na záver roka
prekonala priemerná úroková sadzba na hypotékach hranicu troch percent. Lacnela aj ropa.
1.HDP ťahal domáci dopyt
Píše Zdenko Štefanides, VÚB Banka
V roku 2014 došlo k zmene štruktúry rastu HDP. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, keď rast
slovenskej ekonomiky ťahal výlučne dopyt zo zahraničia, zatiaľ čo domáci dopyt bol slabý a z rastu HDP
uberal, v roku 2014 sa situácia obrátila.
K medziročnému rastu HDP pozitívne prispieval domáci dopyt (teda spotreba a investície), zatiaľ čo čistý
zahraničný dopyt z medziročného rastu uberal. V nadchádzajúcom roku očakávame, že rast HDP sa
konečne postaví na obe nohy, teda že k medziročnému prírastku HDP prispeje tak domáci ako aj
zahraničný dopyt.
2.Zamestnanosť rástla napriek slabšiemu rastu
Píše Zdenko Štefanides, VÚB Banka
V minulom roku nezamestnanosť medziročne klesala, hoci rast ekonomiky bol slabší ako bolo historicky
potrebné na zníženie miery nezamestnanosti.
Teda, v priemere za roky 2001 až 2013 sa miera nezamestnanosti znižovala, až keď reálny rast HDP
presiahol 3,2 %. V tomto roku bol rast HDP "len" asi 2,5 % a miera nezamestnanosti aj tak klesala (to sú
tie tri zelené body označujúce vývoj v prvých troch kvartáloch 2014).
Za týmto zo štatistického hľadiska prekvapivým poklesom nezamestnanosti stáli zrejme dva hlavné
faktory:
Zmena štruktúry rastu HDP zo zahraničného na domáci dopyt. Domáci dopyt zvykne tvoriť viac miest v
službách či v obchode ako dopyt zahraničný, ktorý je hlavne zameraný na produkty z výroby, kde je
potrebných relatívne menej pracovníkov na vyššiu produkciu ako v službách.
Štátom alebo Európskou úniou dotované pracovné miesta.
V nadchádzajúcom roku očakávame, že tieto dva faktory ustúpia do pozadia a teda, že nezamestnanosť
bude klesať o niečo pomalšie ako v roku 2014, hoci celkový rast HDP by mal byť podobný, prípadne
ešte o niečo silnejší ako v tomto roku.
3.Ľudia šetrili na hypotéke
Píše Maroš Ovčarik, Finančný Kompas
V roku 2014 nové hypotéky a úvery na nehnuteľnosti naďalej rástli rekordným tempom. V rámci Európy
dokonca jedným z najvyšších.
V medziročnom porovnaní stúpol ich objem za január až október o viac ako 21 percent, pričom vo
februári a v marci bol nárast viac ako 40-percentný.
4.Veľký pokles úrokov

Píše Maroš Ovčarik, Finančný Kompas
Dôvodov bolo viac. K najdôležitejším však patrí pokles úrokových sadzieb motivovaný dvojnásobným
znížením sadzieb Európskej centrálnej banky, ako aj poklesom výnosov štátnych dlhopisov.
Zatiaľ čo ešte v januári v roku 2013 bola priemerná sadzba pri nových úveroch na nehnuteľnosti ešte
4,69 percenta, podľa posledných zverejnených údajov z novembra sadzba klesla na 2,98 percenta, čo
znamená za necelé dva roky pokles o 1,7 percenta.
Prvýkrát sa stalo, že priemerná úroková sadzba na úveroch na nehnuteľnosti klesla pod tri percentá.
A to stále hovoríme o priemernej sadzbe. Akciové sadzby boli výrazne nižšie, aktuálne atakujú hranicu
dvoch percent.
Lacnejšie si Slováci ešte na kúpu nehnuteľností nepožičiavali.
Na Slovensku bolo tempo poklesu úrokových sadzieb jedno z najvyšších v Eurozóne.
Aj napriek poklesu sadzieb banky na úrokoch zarábali viac. Čisté úrokové výnosy boli za jedenásť
mesiacov medziročne vyššie takmer o päť percent, čo v peňažnom vyjadrení znamená takmer 80
miliónov eur. Dôvodom boli výrazne nižšie náklady, za ktoré si peniaze požičiavali samotné banky.
4.Hypotekárne akcie prebiehali celý rok
Píše Maroš Ovčarik, Finančný Kompas
Rok 2014 zaujal hneď od začiatku aj expresne rýchlym nástupom hypotekárnych akcií. Niektoré banky
sa dokonca neobmedzili len na jar a jeseň, keď je záujem o hypotéky tradične najväčší. Akcie im bežia
prakticky nepretržite celoročne.
Spomenutý pokles sadzieb stimuloval záujem ľudí nielen o nové hypotéky, ale aj o refinancovanie. Stačí
si len porovnať priemerné sadzby pred tromi rokmi, keď boli na hranici piatich percent.
Pritom pokles o dva percentuálne body znamená napríklad pri päťdesiattisícovej hypotéke úsporu na
mesačnej splátke aj 50 eur, takže motivácia ľudí je silná a predpokladám, že refinancovanie bude aj
naďalej rásť.
5.Najviac zarábali IT technici
Píše Jozef Krabáč, Trexima
Štyri z piatich najlepšie platených pozícií sú v sektore informačných technológií. Zarábali nad dvetisíc
eur za mesiac.
Najlepšou netechnologickou pozíciou bola v roku 2014 finančný analytik s platom 1900 eur mesačne.
Na opačnom konci rebríčka sú upratovačky, predavači, krajčíri či pomocní kuchári. Všetci zarobia
priemerne iba čosi nad 400 eur za mesiac.
Mzdy najviac rástli spracovateľom mäsa či eventovým manažérom.
Na druhej strane, platy klesli najviac barmanom či opatrovateľom detí.
6.Fondy skončili s plusom
Píše Pavel Škriniar, Ekonomická Univerzita Bratislava
Investície v podielových fondoch sa v minulom roku zhodnotili celkovo o 1,33 percenta. V porovnaní s
najčastejšou alternatívou, teda termínovanými vkladmi v bankách, je to o viac ako tretinu vyššie
zhodnotenie.
Banky na prelome rokov 2013 a 2014 ponúkali na ročných vkladoch v priemere 0,94 percentný úrok. Z
fondov, ktoré Slováci najviac vyhľadávali boli akciové fondy najvýnosnejšie ale zároveň boli i fondami s
najpremenlivejšími výnosmi v priebehu minulého roka.
Ročné výnosy sa počas uplynulého roka nachádzali medzi 5 a 16 percentami. Najstabilnejšie a tiež
najnižšie výnosy si udržali fondy krátkodobých investícií, ktoré sa pohybovali okolo 1 percenta za rok.

7.Cena ropy klesla na polovicu
Píše Tomáš Daňhel, Saxo Bank
Od cien energií sú ekonomiky veľmi závislé a práve rok 2014 nám to ukázal v plnom svetle.
Len ťažko by mi pred rokom napadlo, že na konci roka 2014 sa bude ropa Brent obchodovať takmer na
polovici svojej hodnoty (polovica decembra 2014 – cena ropy 57,50 dolára za barel, na konci decembra
2013 bola cena 111 dolárov za barel).
Prvých päť mesiacov roka 2014 sa ropa obchodovala v úzkom pásme 105 až 110 dolárov za barel a
napätie na Blízkom východe skôr nasvedčovalo tomu, že sa bude ropa uberať smerom nahor.
Do polovice júna to aj platilo, hoci sa ropa priblížila k úrovni 115 dolárov za barel. Avšak od tohto
okamihu sa ropa konštantne oslabovala, a to celkovo o 50 percent.
Kľúčom k prepadu cien bola súhra viacerých faktorov. Zvýšená produkcia ropy (zásoby), avizovaný
znižujúci sa dopyt po rope a v neposlednom rade zasadanie OPEC.
Ropa bola rozbuškou aj ďalších významných udalostí ku koncu roka – predovšetkým pre ruský rubeľ.
8.Bitcoinmi zaplatíte aj v Microsofte
Píše Petr Habiger, Colosseum
Kurz bitcoinu oproti americkému doláru klesol od začiatku roka takmer o 60 percent.
Dôvodom je predovšetkým strata dôvery investorov potom, čo vo februári došlo ku krachu burzy MT
GOX.
Burza, ktorá bola založená v roku 2010 v Tokiu, spracovávala približne 70 percent všetkých obchodov s
bitcoinom. Jej krach prišiel po kauze straty takmer tri štvrte milióna bitcoinov.
Kryptomena i napriek tomu žije ďalej. Napriek poklesu jej ceny sa počet obchodníkov a spoločností,
ktoré umožňujú platbu za svoje tovary služby v bitcoinoch, neustále rozširuje.
Zatiaľ posledným, možno pre bitcoin aj zásadným, hráčom môže byť spoločnosť Microsoft, ktorá
zaviedla platbu bitcoinmi pred Vianocami a vidí v nej veľký potenciál aj do budúcnosti.

Späť na obsah

3. Ekonomika v roku 2015: Štáty sa o mládež nestarajú, a tak ju rozmaznávajú
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/01/2015; eTREND; Michal Lehuta]
Vianoce sú tradičným konzumným vrcholom roka. Ale čo ak privysoká spotreba zároveň prispieva ku
klimatickým zmenám či znečisťovaniu životného prostredia? Ako skĺbiť potreby ekonomiky, medzi ktoré
patrí aj silný maloobchod, s potrebami celej planéty?
Zdroj - Maňo Štrauch
Etika by sa mala vrátiť späť do vyučovania, myslí si pôvodom grécky profesor experimentálnej ekonómie
Nikos Georgantzis. V zimnom semestri hosťuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave vďaka grantu
od Nadácie VÚB.
Experimenty N. Georgantzisa na Slovákoch odhalili napríklad to, že miestni obyvatelia majú vo svojom
rozhodovaní sklon odmietať nespravodlivo nízke ponuky, ale tiež že táto tendencia sa s rastúcim
objemom peňazí určeným na prerozdelenie znižuje. To hovorí aj o tom, že morálku v sebe zakódovanú
máme, avšak ešte sme sa ju nenaučili dostatočne aplikovať aj na verejnú sféru či veľký biznis, kde sa
točia miliardy eur.
Čo priviedlo gréckeho profesora na Slovensko?
Robíme tu základný výskum. Vieme veľa zaujímavých vecí: ľudia sa zvyknú vyhýbať riziku, vyhýbajú sa
strate, pravdepodobnosti spracúvajú nelineárne alebo majú referenčné body, ktoré im pomáhajú
rozhodovať sa. No ak hovoríte s ľuďmi z bánk, tí používajú stále staré modely správania ľudí. Nie sú takí
inovatívni, ako to o sebe tvrdia. Napríklad prídu ľudia z marketingového oddelenia a opýtajú sa iba na
cenu, teda za koľko majú produkt či službu predávať. To sa dá však zistiť bežným dotazníkom. Každý

obviňuje univerzity, že sú ďaleko od reality, ale ja si myslím, že väčším problémom je, že reálny svet je
príliš ďaleko od univerzity. Na tango treba dvoch.
Tohtoročný ekonomický nobelista Jean Tirole sa podobne ako vy venoval priemyselnej organizácii...
Priemyselná organizácia je flexibilný nástroj, lebo používa aplikovanú teóriu hier. J. Tirole dostal cenu za
celú túto výskumnú oblasť, teda akoby bola cena udelená aj pre ostatných vedcov v tejto brandži, ako sú
Roland Benabou či Jean-Jacques Laffont. Ale každý pozná J. Tirola pre jeho učebnicu z roku 1988. Čiže
každý sa učil od neho.
Zdroj - Maňo Štrauch
Ak by ste mali porovnať slovenských študentov so zahraničnými, akí sú?
Nie sú veľmi motivovaní. Ale toto je trend na celom svete, nevieme veľmi prečo. Slovenskí študenti majú
pred profesormi rešpekt. Ten časť nedostatku motivácie nahrádza.
Prečo motivácia študentov po celom svete klesá?
Mám na to svoju teóriu. Dám vám príklad: keď veľa cestujete po svete a vraciate sa k svojim deťom ako
ja, rozmaznávate ich, lebo ich tak často nevidíte a cítite sa previnilo. Myslím si, že takto to funguje aj na
spoločenskej úrovni. Štáty sa tiež o svoju mládež dobre nestarajú, a tak ju rozmaznávajú. Pri učení v
Španielsku som musel prestať vysvetľovať mikroekonómiu pomocou integrálov, lebo im študenti
nerozumeli. Dnes už začínajú byť problémom aj derivácie. Ale bez nich už ťažko niečo vysvetlíte,
napríklad také rozpočtové obmedzenie. Teda koľko môžete minúť na jeden druh tovaru, ak zároveň
míňate aj na iný druh. Cieľ spokojnosti študentov nemôže ísť na úkor vyučovania.
Zvyknete hovoriť, že ekonómia potrebuje aj etiku. Prečo?
Etika sa v rámci ekonómie vôbec nevyučuje. Keď si uvedomíme, že ekonómia začala v časoch Adama
Smitha ako morálna filozofia, dnes tu máme veľký problém. Študenti chcú vedieť, ako zarobiť peniaze.
Ekonómia im v tom môže pomôcť, ale má aj svoje vedľajšie účinky. Učením teda študentom dávame ten
správny nástroj, ale bez upozornenia na jeho účinky. Napríklad axióma nenasýtenia – teda že vždy
budeme akceptovať viac čohokoľvek. Je to racionálne, ale nemusí to byť etické. V určitom momente by
sme sa mali začať pýtať, odkiaľ tie peniaze, ktoré dostávame, pochádzajú a či si ich zaslúžime. Z
výskumov vieme, že futbalisti ako Messi a Ronaldo sa tým netrápia. Ale myslím si, že aj oni by súhlasili,
že by nemali zarábať viac ako desať najlepších doktorov na svete. Dnešná situácia je pokrivením
skutočných hodnôt, ak odmeňovanie prenechávame úplne na voľný trh. Pretože to ovplyvňuje aj osoby
mimo toho trhu. Futbal môže mať pozitívne externality, môže motivovať mladých na šport. No zároveň je
externalitou aj to, že obrovské množstvo zdrojov sa minie na absolútne nepotrebnú činnosť, akou je
kopanie do lopty. Trhy sú fajn, ale máme aj hodnoty, ktoré ich presahujú.
Viaceré spoločenské situácie, vrátane okázalého konzumu, pripomínajú tzv. dilemu väzňa, ktorá sa nedá
jednoducho vyriešiť...
Toto je jedna z najštudovanejších vecí – že ľudia v skutočnosti spolupracujú viac, ako predpovedá teória
hier. Robia, čo by mali, pretože to majú v sebe zabudované. Potvrdzujú to aj moje experimenty so
senzormi na koži. Ľudia majú v sebe etiku. Cítia sa dobre, keď robia správnu vec.
Zdroj - Maňo Štrauch
Jedna z vašich štúdií poukázala na to, že samotné štúdium ekonómie dokáže pomôcť prekonávať
spoločenské dilemy.
Túto štúdiu sme robili s kolumbijskými rybármi. To ma vracia späť k myšlienke investovania do
vzdelávania. Napríklad nediskriminácia medzi ľuďmi prispieva k efektívnej konkurencii. Vzdelanie samo
osebe má potenciál nahradiť reguláciu, dokonca i políciu a vynucovanie práva.
Spotreba však tiež vyjadruje individualitu ľudí. Nepopierate ju?
Úprimne, myslím si, že ľudia by si mali zhodnotiť, či je táto ich individualita zásadná alebo je len umelo
vytvorená. Myslím si, že až deväťdesiat percent našich rozdielov je umelých. V tom nasledujem svojho
krajana Sokrata – verím, že ak ľuďom položíte tie správne otázky, prídu k rovnakým záverom. V tom
sme všetci rovnakí.
Čiže pitie značkovej vody z Fidži nás nerobí lepšími?

Komunikovať druhým, že naša okázalá spotreba znamená, že sme lepší, jednoducho nie je správne.
Naša identita je často tvorená ľuďmi, ktorí nám niečo ponúkajú, nie nami samotnými. Nacionalizmus
podporujú vlády, aby sme ich volili, aby nás ochránili pred cudzincami. Jednotlivé módne značky
zarábajú na tom, že si ich kupujeme. Znovu, toto nie je konšpiračná teória, ale argument, že niektoré
naše identity si úplne vedome nevyberáme. Sú nám dodávané zvonka ľuďmi, ktorí nám chcú niečo
predať. A potom to môžu takmer monopolne zneužívať. Ak sme naozaj odlišní, mali by sme si identitu
vyberať samostatne. Nie na základe vody, ktorú pijeme, alebo oblečenia, ktoré nosíme. Buďme hrdí na
to, čo študujeme, čo hovoríme, čo robíme. Nebuďme hrdí na to, že máme modré oči, že sme tej či onej
národnosti, lebo o to sme sa nijako nezaslúžili.
Behaviorálna ekonómia ukazuje, že ľudia v sledovaní svojich cieľov často zlyhávajú. Má byť úlohou
vlády tieto omyly riešiť?
Kniha Nudge (slovensky: Poštuchnutie) od Thalera a Sunsteina je veľmi dôležitá v tom, že ukazuje, ako
subtílne je budovanie našich preferencií. Ale zároveň, ako sa bojíme byť paternalistickými. Opísané
poštuchnutia nám hovoria, že by sme mali byť o niečo zodpovednejší. Ja si myslím, že by sme mali byť
veľmi zodpovední. Ak tu máme rasizmus alebo šovinizmus, máme tých ľudí len poštuchávať k lepšiemu
správaniu? Nie, treba ich pretvoriť úplne. Ale ľudia neradi počúvajú, že robia chyby. V Grécku potom
svoje problémy zvaľujú na iných, na Merkelovú, slobodomurárov či Židov. Nikto im nepovie, že oni to
robia zle.
Zdroj - Maňo Štrauch
Ale my v strednej Európe máme dosť zlé skúsenosti s paternalizmom...
To je historický dôvod, prečo sme tak skĺzli do relativizmu. Keď sme tu mali absolutizmus, bol prílišný.
Vo svojich génoch máme aj stopy neandertálcov a barbarizmus je stále mainstreamovou kultúrou. Máme
túto predispozíciu, že ak sa k nám dostane absolútna moc, začneme sa zabíjať. Potom sa to snažíme
regulovať. Relativizmus je však chybná filozofia. Ak súhlasíme s výrokom, že "žiadna absolútna pravda
neexistuje", potom tento výrok považujeme za absolútnu pravdu, čo sa vylučuje. My sa bojíme
absolútnej moci, a preto sme ju prenechali neosobnému mechanizmu trhu. Nie však vo všetkom. V
prírode je veľa násilia a my sme sa ho rozhodli zakázať. Napríklad pri výbere partnera. Na túto selekciu
máme iné mechanizmy – bohatstvo, spoločenskú obľúbenosť, humor. Prerušili sme nejaký starý
prirodzený proces a urobili sme ho lepším. Staráme sa tiež o invalidov, čo je tiež rozdiel voči prírode. To
ukazuje, že vieme byť správne paternalistickí aj za dobrú vec.
Článok vyšiel v týždenníku TREND 50-51/2014 pod pôvodným nadpisom: Paternalizmu sa bojíme až
príliš
Nikos Georgantzis (52)
Zdroj - Maňo Štrauch
sa narodil v Aténach, študoval v gréckom Pireuse, v britskom Swansea a na Európskom univerzitnom
inštitúte (EUI) vo Florencii. Po pol roku práce v Európskej komisii v Bruseli sa radšej vrátil k akademickej
slobode, usadil sa v Španielsku. Tam založil dve dnes známe ekonomické laboratóriá: LEE na univerzite
v Castellóne a EGEO v Granade. Relatívne nedávno sa presťahoval do Británie, kde na univerzite v
Readingu pokračuje vo výskume behaviorálnej ekonómie. Jeho najcitovanejšie práce sa venujú averzii
voči riziku v teórii hier, štúdii oligopolov, duopolov či spotrebiteľského správania.
Článok vyšiel v týždenníku TREND 50/2014. Na webe je voľne dostupných niekoľko vybraných článkov z
každého vydania. Väčšina obsahu z týždenníka TREND ostáva vyhradená pre predplatiteľov, ktorí majú
neobmedzený prístup k aktuálnym aj archívnym vydaniam na webe a TREND si môžu sťahovať aj do
mobilných aplikácií.

Späť na obsah

4. Lepšie platenej práce má v krajine pribudnúť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 05/01/2015; 03/2015; s.: 1,10,11; Titulná strana; Lenka
Buchláková]
Lenka Buchláková Bratislava
Viac ako polovica Slovákov nezarába ani priemerný plat, ktorý bol ku koncu minulého roka necelých 850
eur mesačne. Je to dôsledok štruktúry domáceho priemyslu, ktorý je zameraný najmä na strojárske
výrobné odvetvia. Už niekoľko vlád si pritom dalo za cieľ, aby Slovensko nebolo v Európe považované

len za "montážnu dielňu". Problém je aj v slabej podpore vedy a výskumu, v ktorej krajina výrazne
zaostáva.
Súčasná vláda od januára zaviedla možnosť znížiť si základ dane dodatočne o 25 percent z investícií do
vedy a výskumu. Odborníci to považujú za krok, ktorý môže motivovať existujúcich investorov, aby
rozšírili výrobu aj o lepšie platené pozície. Očakáva sa nárast takých investícií, akou bolo napríklad vlani
otvorenie IT centra IBM v Košiciach, kde investor dostal daňovú úľavu a ponúkol platy približne od
úrovne 2 700 eur mesačne.
Takíto investori však potrebujú okrem daňovej a odvodovej podpory aj kvalitné školstvo či fungujúcu
justíciu. Daňový odpočet môže presvedčiť časť investorov. "Vlani firmy tvrdili, že bez nových stimulov a
zmeny regulačného prostredia neplánujú investovať do výskumu a vývoja. Ich postoj by mala zmeniť
skutočnosť, že sa zavádza možnosť dodatočného odpočtu oprávnených nákladov na výskum a vývoj vo
forme položky odpočítateľnej od základu dane," hovorí Martin Rybár, riaditeľ oddelenia daní spoločnosti
Deloitte.
Pokračovanie - s. 10
Dokončenie - s. 1
Dlhodobo však odpočítateľná položka stačiť nebude. Európske inštitúcie kritizujú Slovensko za
nedostatočnú podporu vedy. Podľa posledných údajov dávame na vedu, výskum a inovácie 0,8 percenta
ročného hrubého domáceho produktu, čo nás radí na 22. miesto z 28 krajín Európskej únie. Ambície z
vlaňajška sú pritom slabé. Slovensko totiž plánovalo do roku 2020 zvýšiť výdavky na 1,2 percenta HDP,
no to by nás, paradoxne, posunulo v rebríčku ešte viac dozadu. Ak totiž ostatné krajiny splnia svoje
ciele, prepadneme sa na 26. pozíciu. Za Slovenskom by potom bolo už len krízou zdecimované Grécko
a drobný Cyprus.
Slovenská vláda tvrdí, že 25–percentný odpočet môže od budúceho roka zvýšiť. Pripravuje sa aj
podpora pre začínajúcich podnikateľov. Či to bude stačiť, je otázne. Od januára si firmy môžu okrem 25–
percentnej úľavy zo základu dane pri investíciách do výskumu a vývoja odpočítať ďalších 25 percent zo
mzdových nákladov zamestnanca, resp. novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl, a to
počas prvého roka, keď ich firma prijala. Ďalších 25 percent si budú podnikatelia môcť odrátať z
medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.
Mnohé firmy, ktoré sú už etablované na trhu, zisťujú, že sa im na Slovensku oplatí robiť výskum a vývoj.
Existuje teda priestor na zvyšovanie výdavkov v tejto oblasti. Mnohé z nich si však uvedomujú aj to, že
iné krajiny im ponúkajú výraznejšiu podporu," hovorí Martin Rybár z Deloitte.
"My si uvedomujeme, že Slovensko nemôže dlhodobo byť krajina, ktorá bude odkázaná iba na
montovanie alebo na lacnejšiu pracovnú silu ako v iných štátoch, ale že musíme prinášať podstatne viac
nápadov, nových myšlienok. Chceme motivovať podnikateľské subjekty, ktoré majú svoju výskumnú a
vedeckú základňu, aby pokračovali intenzívnejšie," tvrdí premiér Robert Fico.
Zmeny by mohli priniesť podporu najmä vysokým školám, ktoré sú kľúčovým prvkom pri podpore vedy a
výskumu na Slovensku. "Čo sa týka univerzít, sú tu očakávania, že by táto úľava mohla priniesť oživenie
výskumných projektov zadávaných zo strany podnikateľského sektora, keďže úľavy platia aj pre výskum
nakúpený od inštitúcií patriacich pod ministerstvo školstva. Ja som však osobne skeptický, prínos vidím
najmä v oblasti techniky. Humanitné vedy majú obmedzenú ponuku pre podnikateľský sektor," hovorí
vysokoškolský pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Dudáš.
V zahraničí sú výhody väčšie
Napríklad v Českej republike si firmy môžu znížiť daňový základ o celú sumu výdavkov na výskum a
vývoj. V Maďarsku sa daňové zvýhodnenie vzťahuje v plnej výške navyše aj na osobné výdavky na
zamestnancov. V Poľsku sa uvažuje o návrhu zavedenia tohto režimu od roku 2016.
"Plánovaná podpora musí byť ďaleko vyššia, a mala by hlavne smerovať do nástrojov, ktoré by udržali
kvalifikovanú pracovnú silu v krajine, aby tá neutekala za prácou do zahraničia. V niektorých krajinách,
napríklad v Rumunsku, existujú výrazné daňové a odvodové úľavy pre pracovníkov z IT sektora, ktoré
motivujú, aby kvalifikovaní pracovníci ostali doma, keďže vďaka úľavám na odvodoch si zamestnávatelia
vedia dovoliť dohadovať vyššie hrubé mzdy, a tým brániť odlivu kvalitných pracovníkov do zahraničia,"
argumentuje daňový poradca Peter Pašek zo spoločnosti Accace.
Efekt podpory výskumu a vývoja by v prípade zníženia odvodov pocítili nielen zamestnávatelia, ale aj
samotní zamestnanci, teda tí, ktorí reálne výskum a vývoj majú na Slovensku vykonávať. "Keďže sadzba
dane je 22 percent, reálny prínos pri odpočte 25 percent je 5,5 percenta z výšky vynaložených nákladov,

pri 60–percentnom odpočte je 13,2 percenta. Pri 100–percentnom odpočte, ako v Českej republike, je to
22 percent. Štát teda navrhuje "prispieť" podnikateľom sumou 5,5 percenta z hodnoty nákladov na
výskum a vývoj, čo je naozaj veľmi málo," vysvetľuje Pašek.
Ide to aj bez podpory
Veľké IT firmy pôsobiace na Slovensku robili svoj výskum a podporovali inovácie a vývoj aj bez toho, aby
od štátu dostali výraznejšie úľavy. Producent navigačného softvéru Sygic sa vlani umiestnil v rebríčku 50
najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Firma tvrdí, že daňové úľavy
môžu čiastočne pomôcť. "Náklady na výskum a vývoj predstavujú nezanedbateľnú časť nákladov našej
spoločnosti. Návrh daňových uľav pre nás význam určite má, jeho reálnosť bude ale závisieť od
praktickej využiteľnosti," komentuje PR manažérka firmy Sygic Daniela Zelinová.
Vláda plánuje v budúcom roku viac podporiť aj začínajúcich podnikateľov, pričom pôjde o najväčšiu
finančnú podporu tzv. startup komunity za posledné roky. Začínajúci podnikatelia, ktorí prídu na trh s
inovatívnym nápadom, by mali dostať od budúceho roka výhodnejší úver od štátu. Aj na to chce štát
využiť európske peniaze.
Získanie úveru od banky je doteraz v prípade startupov veľmi náročné. Banky ich žiadosti väčšinou
zamietajú. Podnikatelia, ktorí chcú preraziť na trhu s novým nápadom, totiž banku často nevedia
ubezpečiť, že budú schopní v budúcnosti plniť záväzky voči nej, a teda splácať úver. Ak chce podnikateľ
aktuálne získať peniaze z banky, musí splniť viacero podmienok. Napríklad preukázať dostatočne dlhý
čas podnikania, byť klientom danej banky, zložiť finančnú záruku či mať založený hnuteľný či nehnuteľný
majetok. Startupy väčšinu týchto podmienok vôbec nespĺňajú.
Peniaze aj pre začínajúcich podnikateľov
Štát im chce v tomto smere pomôcť výhodnejšími úvermi, pri ktorých nemusia skladať žiadne záruky.
Priemerná výška úveru pre startupy by sa po novom mala pohybovať na úrovni 5–tisíc eur, pričom jeho
horná hranica bude flexibilná. Doba splácania úveru bude jeden až päť rokov a úroková miera na úrovni
štyroch percent. Štát to chce financovať z eurofondov z nového programovacieho obdobia.
Podobne to funguje vo viacerých európskych krajinách. Poskytovanie úverov by malo byť aj vekovo
ohraničené. Napríklad vo Veľkej Británii o takýto typ úveru mohli žiadať podnikatelia od 18 do 30 rokov.
Vlani vekovú hranicu v krajine zrušili. Slovenská vláda to chce tiež vekovo ohraničiť, zatiaľ však vekové
rozmedzie nestanovila.
Kabinet chce prideľovať podnikateľom takisto finančné kupóny. Tie by mohli využiť na zaplatenie si
právneho, technologického či obchodného poradenstva alebo ochranu duševného vlastníctva. Inými
slovami, ak by si chceli svoj výrobok patentovať, štát by im to zaplatil. Celkovo sa tak podporí 1 000
startupov s inovačnými kupónmi v hodnote 3–tisíc až 8–tisíc eur. Tieto kupóny budú môcť využiť startupy
spĺňajúce definíciu startupu s pôsobnosťou od šesť do 24 mesiacov. Kupóny sa budú vydávať príslušnou
inštitúciou, a to aj on–line, každé tri mesiace, čo predstavuje podporu 250 projektov za štvrťrok. "Určite
to veľa startupov využije, je to krok dopredu. Začiatky sú z finančného hľadiska pre nás mimoriadne
náročné," hovorí Juraj Svinčák, ktorý sa pred vyše rokom s kamarátom pustil do internetového startup
projektu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Plánovaná podpora musí byť ďaleko vyššia, a mala by hlavne smerovať do nástrojov, ktoré by udržali
kvalifikovanú pracovnú silu v krajine, aby tá neutekala za prácou do zahraničia. V niektorých krajinách,
napríklad v Rumunsku, existujú výrazné daňové a odvodové úľavy pre pracovníkov z IT sektora.
Peter Pašek daňový poradca

Späť na obsah

5. Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/01/2015; Školský servis; Školský servis]
Na decembrovom Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl najviac hlasov dostala Jana
Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave.
Bratislava 2. januára (SkolskyServis.sk) - Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých
škôl sa konalo v dňoch 11. až 14. decembra 2014 v spišskonovoveskom hoteli Metropol. Delegáti z vyše
tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia
ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti boli taktiež oboznámení s prebiehajúcimi

projektami ako AZU, NESPI, V4+ Student Aliance alebo Bratislava – európske hlavné mesto mládeže
2018.
Vo štvrtok podvečer privítal Peter Kulan, podpredseda valného zhromaždenia ŠRVŠ delegátov, a tým
otvoril VZ ŠRVŠ. Zároveň delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na
uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce VZ. Na záver štvrtkového programu vystúpil Martin
Angelovič, bývalý tajomník ŠRVŠ, ktorý predstavil novým delegátom organizáciu ŠRVŠ.
Piatkový i sobotný program sa už niesol plne v duchu nových volieb. Všetci kandidáti, či už do
jednotlivých komisií alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a
odôvodnili svoju kandidatúru, aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby.
Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave.
Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre
zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) – tajomník pre sociálne záležitosti, Kristína Betáková (UMB) –
tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) – tajomník pre akademické záležitosti, Marek
Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s
verejnosťou.
Novým predsedom Valného zhromaždenia sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v
Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z
Prešovskej univerzity v Prešove.
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6. Antónia je neustále v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 06/01/2015; Školský servis; TASR]
Ženské meno Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená "vynikajúca".
Bratislava 6. januára (TASR) - S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku ojedinele a
oslovujeme ich Tonka, Tonina, Tonička. Svoje meniny oslavujú 6. januára.
Antónie sú plné dôvtipu a neustále v pohybe. Zbožňujú slnko a túžia spoznávať exotické krajiny a
nových ľudí. Tieto ženy nežijú v ústraní, svoj život potrebujú naplno prežívať. Môžeme u nich
spozorovať, že sú schopné dokonale predstierať emócie, dokonca tak, že presvedčia i samy seba
pomocou dojemných dôverností, ktoré sú však viac-menej vymyslené. Neznesú, aby sa veci udiali bez
nich. Často sa obklopujú partiou skvelých priateľov. Nemožno povedať, že štúdium Antónie nadchýna.
Keď dospejú, vyberú si napríklad miesto spravodajkyne, sú vždy pripravené zbaliť kufre a odísť tam, kde
sa niečo deje.
Antónie nemajú veľmi pevné zdravie. Ich obľúbená farba je červená, ochranná rastlina rumanček a
ochranný kameň rubín.
Slovenská herečka žijúca niekoľko rokov vo Francúzsku ANTÓNIA MIKLÍKOVÁ, slovenská herečka
ANTÓNIA LIŠKOVÁ, ktorá hrala vo viacerých talianskych filmoch a televíznych seriáloch, pedagogička a
autorka kníh o účtovníctve ANTÓNIA KOVALČÍKOVÁ z Fakulty hospodárskej informatiky na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale aj ANTÓNIA KOZÁKOVÁ z obce Ruská pri Michalovciach,
ktorá sa v roku 2011 stala Top zberateľkou na Slovensku. So svojou zbierkou servítok je dvakrát
zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, dôkazom čoho sú udelené certifikáty. Jej zbierka k 27. januáru
2011 predstavovala 48.250 kusov servítok. To je len niekoľko žien, ktoré nosia meno pripadajúce v
slovenskom kalendári na 6. januára.
Zdroje: www.czsk.net, www.csfd.cz, www.fhi.sk,
www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=556 &Itemid=50
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7. Vývoj podielových fondov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 20:45; 05/01/2015; Peňaženka]
Daniel Horňák, moderátor: "Podielové fondy sú z hľadiska veľkosti ponuky výnosov, likvidity či rizík
jedným z najzaujímavejších nástrojov na finančnom trhu. Umožňujú zhodnotiť peniaze všetkým typom
klientov, riskujúcim, či konzervatívnym, na krátke i dlhé obdobia. V dnešnej relácii Peňaženka sa preto
pozrieme, ako sa vyvíjali výnosy podielových fondov v uplynulom roku a čo od nich môžeme očakávať v
tom aktuálnom. A mojím dnešným hosťom je Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Dobrý večer, vitajte u nás v štúdiu."

Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave, (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Daniel Horňák: "Pán Škriniar, povedzte teda na úvod, ako by ste charakterizovali podielové fondy, ako
by ste ich zaradili do tej škály finančných produktov, nástrojov, ktoré majú klienti k dispozícii?"
Pavel Škriniar: "Podielové fondy sú jedna z možností, ako zhodnotiť svoje úspory. V podstate ide o
nejaké zhromažďovanie peňazí od množstva malých klientov. Umožňuje to týmto malým klientom dostať
sa k veciam, ku ktorým má prístup iba veľký klient. Napríklad zoberme si také realitné fondy, keď má
človek iba 2-tisíc eur, tak asi si tom za to nekúpi, ak sa však nahromadí sto takýchto malých investorov,
tak kúpa toho domu je už dostupná. Toto robia fondy. Zhromažďujú peniaze a ponúkajú svet, ktorý je
určený iba veľkým investorom."
Daniel Horňák: "Ak by sme sa teda zamerali na tú cieľovú skupinu, skutočne ktokoľvek aj oď niekoľkých
desiatok sto eur už môže takýmto spôsobom investovať, alebo teda pre koho sú primárne určené tie
podielové fondy, pre aký typ klienta?"
Pavel Škriniar: "Tak začnem tou minimálnou investíciou. Tam sa pohybuje skutočne od minima, čiže od
jedného eura. Treba rozlišovať aj to, že či ide o jednorazovú investíciu, alebo postupné investovanie,
priebežné investovanie na mesačnej báze. A čo sa týka nejakého typického klienta, tam som nepovedal,
že by do fondov investoval typický takýto klient, pretože tie fondy sú určené širokému spektru investorov,
od takých, čo sa veľmi nezaujímajú o investovanie, a takých, čo sú vysoko sofistikovaní. Takisto tie
vklady. Minimálny vklad a veľké vklady. Inštitucionálni retailoví klienti. Takže hovoriť o nejakom typickom
klientovi sa veľmi nedá. Každý má totiž iné znalosti o investovaní, iný kapitál, iný postoj k riziku, niekto
potrebuje peniaze skôr, niekto neskôr, niekto sa potrebuje spoľahnúť na to, že tam bude mať minimálne
toľkoto peňazí, niekomu na tom veľmi nezáleží, takže..."
Daniel Horňák: "Tých možností je teda veľa. Povedzte teda, ako sa vyvíjali podielové fondy v uplynulom
roku, väčšinu ľudí teda najmä zaujímajú tie výnosy. Takže, ako sa darilo podielovým fondom v roku
2014?"
Pavel Škriniar: "Dalo by sa povedať, že podielovým fondom sa darilo, lebo vo všeobecnosti zhodnotili.
Nedá sa to však povedať o každom, a neplatí ani to, že by jedna skupina sa zhodnotila ako celok. V
každom skupine fondov, teda..., kam tie fondy investujú, sa zaznamenali tak mínusové, ako aj plusové
zhodnotenia."
Daniel Horňák: "Ak by sme sa mali baviť o nejakých konkrétnych číslach, pretože vieme, že dnes je
obdobie všeobecne veľmi nízkych úrokov. Dá sa teda povedať, že aj podielové fondy dosahovali tie
výnosy na nejakých nižších úrovniach, alebo kde asi boli tie výnosy?"
Pavel Škriniar: "Či boli nižšie, to záleží od tej investičnej stratégie, ale samozrejme, keď už hovoríme o
tej investičnej stratégii, tie fondy, čo boli zamerané napríklad na Indiu, zarobili 60 percent za rok. To je aj
maximálny výnos, ktoré fondy dosiahli. Boli tam však aj niekoľko desiatok percent, percentné straty. Ten
investor by si mal uvedomiť, kam tie peniaze vkladá, to znamená, že keď chce nízke riziko, tak nízke
riziko súvisí aj s nízkym výnosom. Tak preto sú vlastne aj tie zhodnotenia také, aké sú. Buď minimálne, s
minimálnym rizikom, alebo už zaujímavé, niekoľko desiatok percent za rok, ale pri vyššom riziku."
Daniel Horňák: "Do akého typu fondov najčastejšie investovali Slováci?"
Pavel Škriniar: "V uplynulom roku teda tí investori sa zamerali viac na zmiešané fondy, čo bola teda
skupina, kam smerovalo najviac nových investícií. A tie zmiešané fondy, vlastne nejaký medzistupeň
medzi tým konzervatívnym a dynamickým financovaním. Čiže Slováci začali viac inklinovať k riziku, nie
je to však nejaký absolútny posun, iba mierny. Porovnajme si to so situáciou spred desiatich rokov, sa
dosť približujeme už k tomu európskemu priemernému investorovi."
Daniel Horňák: "Ako si to vysvetľujete, prečo sa takýmto spôsobom rozhodujú tí klienti na Slovensku?"
Pavel Škriniar: "Pozrime sa na aktuálne výnosy. Keď vám banka ponúka dneska jedno percento, tak v
podstate aj tie cenné papiere budú asi približne úročené na tejto úrovni, a keď si raz kúpite cenný papier,
čo má výnos jedno percento, tak naozaj budete mať výnos iba jedno percento. Ak chcete mať viac,
potrebujete podstúpiť nejakú vyššiu mieru rizika. A tou vyššou mierou rizika sú akcie. Čiže potrebujete
nejako kombinovať, keď nechcete ísť výlučne do akcií, nejako tú konzervatívnu zložku, teda tú istotu, s
tým potenciálom vyššieho výnosu, ktorý ponúkajú akcie. A to sú akurát tie zmiešané fondy, kam by
slovenskí investori najviac investovali."
Daniel Horňák: "Ak si ešte porovnáme tieto výnosy s inými typmi produktov bankových, alebo iných
finančných, ako by ste teda zoradili tú škálu výnosov v uplynulom roku?"

Pavel Škriniar: "Je fajn, keď človek si vie porovnať niečo s niečím, napríklad na konci roka 2013 banky
ponúkali úroky na terminovaných vkladoch niečo pod úrovňou 1 percento ročne. Takisto mnohými
investormi považované za prístav peňazí, bezpečný prístav peňazí je zlato, a toto zlato sa znehodnotilo
o 6 percent za uplynulý rok. Ďalším, s čím sa dá porovnávať výnos z podielových fondov, je inflácia, a tá
už sa niekoľko mesiacov pohybuje na úrovni okolo nuly."
Daniel Horňák: "Ako vyzerá teda ten aktuálny investičný profil človeka, klienta, ktorý investuje aj do
podielových fondov? Dá sa nejakým spôsobom vyňať to, do čoho teda najčastejšie investujú?"
Pavel Škriniar: "Tak v minulom roku to boli tie zmiešané fondy. Čiže ten priemerný investor sa začína
viac zdynamizovávať, ale platí aj to, že stále sme konzervatívni a asi 40 percent investícií stále držíme v
tých bezpečných fondoch, to znamená, peňažné fondy, dlhopisové fondy, a potom zase veľká časť je v
tých zmiešaných fondoch. V akciových fondoch máme v porovnaní s týmito skupina fondov málo."
Daniel Horňák: "Ako očakávate rok 2015 z hľadiska výnosov podielových fondov? Prichádza tu
množstvo tých faktorov do úvahy, často sa hovorí o ďalších krokoch Európskej centrálnej banky. Takže
čo všetko môže mať vplyv na tú výnosnosť a ako ju vy odhadujete?"
Pavel Škriniar: "Na výnosnosť budú mať predovšetkým vplyv také tie úrokové sadzby, ako ste
spomenuli, v podstate tie konzervatívne fondy budú musieť korešpondovať s tými úrokovými sadzbami,
ktoré sú dneska. Na druhej strane nízke úrokové sadzby majú podporiť ekonomický rast, a ekonomický
rast sa, alebo následok podporenia by mali byť lepšie výsledky hospodárenia firiem, a tým pádom aj
ceny akcií by sa mali zvyšovať, čiže nízke úrokov sadzby hovoria o nízkych výnosoch na konzervatívnej
časti, ale o potenciáli vyšších výnosov v tých dynamickejších stratégiách, ale o tom je celé investovanie."
Daniel Horňák: "A ak by sme sa pozreli na to, akým spôsobom by sa mohli klienti rozhodovať, ak
napríklad niekto má skôr tendenciu investovať krátkodobo, niekto dlhodobo, sú tam nejaké odporúčania,
akým spôsobom si napríklad vyberať pri podielových fondoch?"
Pavel Škriniar: "Tie odporúčania, každý by si mal povedať, kvôli čomu chce investovať, čiže aký je jeho
cieľ, na ako dlho to chce investovať, aký je jeho postoj k riziku. Nejde o to, či ten alebo ten fond má
potenciál niečo zarobiť, ale ide o to, či ten priebeh tej investície bude korešpondovať s tým, čo ten človek
očakáva. V minulosti sa hovorilo, že do akciových fondov treba investovať dlhodobo, na minimálne päť
rokov, avšak ten vývoj ukázal, že nie mnohí sú schopní vydržať tých päť rokov v tých fondoch, a
vystupovali odtiaľ. Ťažko povedať, či akciové fondy sú určené na dlhodobé investície, alebo na
krátkodobé, resp. či tie peňažné fondy sú na krátkodobé. Dá sa povedať, že aj v akciovom fonde vieme
držať peniaze jeden, dva týždne, a v peňažnom fonde desať rokov. Je to skôr o tom človeku, či je
ochotný podstupovať nejaké riziko, či koľko peňazí do toho vkladá vzhľadom na veľkosť jeho majetku, či
je to podstatná, alebo zanedbateľná časť, a ostatné faktory. Čiže skôr záleží na tom človeku samotnom,
ako na tom fonde."
Daniel Horňák: "Pán Škriniar, v tejto chvíli vám už veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem príjemný
zvyšok večera."
Pavel Škriniar: "Pekný večer."

Späť na obsah

8. Prudký prepad cien ropy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 07/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Juraj Jedinák, moderátor: "Kým od roku 2010 až do polovice minulého roku sa ceny ropy držali na
stabilnej hodnote okolo 110 dolárov za barel, za posledné mesiace a najmä týždne nastal prudký
prepad. Najnovšie klesli pod psychologickú hranicu 50 dolárov za barel. To výrazne komplikuje život
Rusku, ktorého štátna kasa je závislá od vývozu energetických surovín."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Zákon ekonomiky, dopyt verzus ponuka opäť zamiešal karty. Kvôli
spomalenej ekonomike je menší dopyt po rope. Na trhu je jej viac o približne 2 až 3 percentá ako je
potrebné. To spôsobilo prepad ceny o vyše polovicu. Viacerí ekonómovia tvrdia, že ropný súboj
odštartovala Saudská Arábia, faktický líder zoskupenia krajín vyvážajúcich ropu OPEC. Vysvetľuje
Tomáš Plavec z TRIM Broker."
Tomáš Plavec, TRIM Broker: "OPEC-u trošku vadí, že má na trhu novú konkurenciu a tou konkurenciou
sú práve Spojené štáty americké, ktoré vďaka investíciám do nových technológií a ropného boomu, ktorý

tam vidíme v posledných rokoch, momentálne má USA viac ako 30-ročné maximá produkcie, tak na trhu
je viac ako dostatok ropy a OPEC vlastne bol donútený k tomu, že musel dávať cenové zľavy svojím
klientom, aby si udržal podiel na trhu."
Tamara Lištiaková: "Rijád sa netají ambíciou dostať sa prostredníctvom ropy medzi dvadsiatku
najsilnejších ekonomík sveta. Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Saudská Arábia na rozdiel od všetkých ostatných
krajín OPEC má tú veľkú výhodu, že má najnižšie ťažobné náklady, takže v princípe nemá problém
s tým, aby tlačila cenu ropy až povedzme na 20 dolárov, čo v podstate dneska už žiadna svetová
ekonomika nie je schopná pri tejto cene efektívne ropu ťažiť."
Tamara Lištiaková: "Lacná ropa na jednej strane prekáža americkým ropným producentom, ktorí majú
náklady okolo 50 dolárov za barel, pričom Saudská Arábia len okolo 5 dolárov za barel. Pokles cien však
zároveň prispieva k najrýchlejšiemu hospodárskemu rastu USA za posledné desaťročie. Na strane
porazených je jednoznačne Rusko. Je z dvoch tretín závislé od vývozu energetických surovín. Navyše,
jeho výrobná cena sa pohybuje nad 100 dolárov za barel ropy.
Vasilij Astrov z Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdiá pre Rádiožurnál hovorí, že
v Rusku je veľmi populárna teória o sprisahaní Saudskej Arábie so Spojenými štátmi. Toto duo podľa nej
chce uškodiť najmä Rusku a ďalším krajinám ako je Venezuela, ktoré majú napäté vzťahy s USA.
Lacná ropa položila na kolená Sovietsky zväz. I vtedy miešali karty šejkovia a podľa Vasilija Astrova aj
dnes ohrozujú Moskvu."
Vasilij Astrov, Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdiá: "Tento rok budeme vidieť pokles
domácej spotreby aj investícií, takže Rusku hrozí recesia. Ekonomika prepadne o 4 až 5 percent."
Tamara Lištiaková: "Podľa ekonóma dôjde na trhu k výrazným zmenám. Vytlačia z neho producentov,
ktorí majú vysoké náklady na ťažbu, skrachujú niektorí americkí aj brazílski exportéri."
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9. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 45; Podnikanie; Redakcia]
Jan Zápotočný skupina ING
Novým obchodným riaditeľom slovenskej poisťovacej časti ING sa stal Jan Zápotočný. V troch
spoločnostiach patriacich do ING Group (ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská
spoločnosť, ING Tatry-Sympatia, d.d.s.) bude zodpovedný za internú a externú distribúciu, vývoj a
riadenie všetkých produktov, marketing a starostlivosť o zákazníka. Skúsenosti so slovenským trhom
získal ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Pred nástupom do ING pracoval pre
ČEZ Prodej. Poznatky z oblasti poisťovníctva získal rozvojom obchodných tímov v spoločnosti Amcico
AIG.
Stanislav Coufal Stredoslovenská energetika
Spoločnosť SSE vedie od decembra Stanislav Coufal. Vyštudoval Ekonomicko-správnu fakultu na
Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2012 absolvoval London Business School. Pracoval na vedúcich
postoch v investičnej spoločnosti Atlantik finančné trhy v Brne a v Kyjeve. V rokoch 2001 až 2004 bol
riaditeľom treasury v Prvej česko-ruskej banke v Moskve. V rokoch 2004 až 2009 viedol v Moskve dve
dcérske spoločnosti pre americkú korporáciu Global Payments. Do SSE prichádza z pozície riaditeľa
českého prevádzkovateľa miestnych distribučných sústav a obchodníka s elektrickou energiou, firmy
Your Energy.
Ferdinand Daňo Ekonomická univerzita
Akademický senát Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zvolil nového rektora Ferdinanda Daňa .
Vo funkcii vystrieda Rudolfa Siváka. F. Daňo je od roku 2007 prorektorom EU pre vzdelávanie a
štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty EU. Je členom
Vedeckej rady Ekonomickej univerzity i vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Česku.
Chce nadviazať na prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov. Ide najmä o
proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach
unikátny.

Jarmila Gurská Shell Slovakia
Na čelo spoločnosti Shell Slovakia nastupuje Jarmila Gurská. V pozícii country chair representative
nahradí Igora Janoka. Do Shellu Slovakia nastúpila v januári 1994 ako finančná analytička. Zastávala
rôzne manažérske pozície v oblastiach obchodného plánovania, manažmentu informácií a účtovných
operácií. Od februára 2011 pôsobila ako finančná poradkyňa pre globálny marketing divízie Commercial
Fleet, ktorá prevádzkuje medzinárodné palivové karty euroShell. Je konateľkou firmy Shell Slovakia.
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a získala titul MBA na Bristolskej univerzite.
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10. Gabčíkovo nemali nikdy prevádzkovať elektrárne
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 20,21; Ekonomika; Ján Kováč]
Odškodné platiť nebudeme, zmluva o prevádzke vodnej elektrárne je nezákonná, tvrdí minister
životného prostredia Peter Žiga
Ján Kováč / kovac@trend.sk
Prečo ste s vypovedaním zmluvy nepočkali na výsledky súdnych sporov?
Súdne spory prebiehajú od roku 2007 a stále sa to pingponguje z okresnej na krajskú úroveň a späť.
Faktom je, že Slovenské elektrárne (SE), v zásade Enel, naďalej prevádzkujú túto vodnú elektráreň. A z
tejto prevádzky vznikajú pre SR škody. Aby sme zabránili týmto škodám, rozhodli sme sa, že túto
zmluvu vypovieme.
Hovorili ste, že súčasťou zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom je dohoda, že prevádzkovať
elektráreň môže iba národný prevádzkovateľ. Prečo s touto iniciatívou neprichádzajú Maďari a
prichádzate s ňou vy?
Na toto vám neodpoviem.
Jedným z dôvodov, prečo ste vypovedali zmluvu o prenájme Gabčíkova, sú nejasnosti okolo tržieb z
predaja elektriny. Čo je nejasné?
SE dostali do prenájmu vodnú elektráreň Gabčíkovo. Oni ju prevádzkujú a majú z nej tržby rádovo sto
miliónov eur ročne. Bol stanovený kľúč, podľa ktorého sa tieto tržby delia. SE odvedú 65 percent
Vodohospodárskej výstavbe, teda štátu, a 35 percent si nechávajú. Lenže my nevieme, koľko je 100
percent. V zmluve o prevádzke je jasne napísané, že sú povinní nám zverejňovať dáta z tržieb a
informácie, ktoré s tým súvisia. Myslíme si, že majú vyššie tržby, ako vykazujú. Dohodli sme sa, že
nezávislá audítorská firma skontroluje, či je tam nejaké zatajovanie informácií. Firma Deloitte len za rok
2010 zistila, že rozdiel medzi priznanými tržbami a skutočnosťou je 800-tisíc v neprospech štátu.
Navyše, v roku 2009 založili SE dcérsku spoločnosť SE Predaj, cez ktorú predávajú túto elektrinu.
Založili si ju, aby mohli ešte viac zahmlievať a klamať.
Nie je štandardné, že výrobcovia elektriny majú svoje retailové dcérske firmy, ktoré predávajú elektrinu?
Má ju napríklad ČEZ aj ďalšie spoločnosti.
Štandardné firmy to možno robia, ale v takomto prípade neviem na svete nájsť príklad, kde by bol
majetok štátu prenajatý súkromnej firme a tá by štátu odmietala poskytovať dáta o tom, ako hospodári so
štátom, pokiaľ je to v zmluve uvedené.
Čiže 800-tisícový rozdiel medzi deklarovanými a skutočnými tržbami z Gabčíkova išiel cez SE Predaj?
Neviem, či to šlo cez SE Predaj alebo nešlo. A dokonca ani Deloitte nedostal všetky informácie.
Teraz, keď do toho vstúpil Deloitte ako nezávislý mediátor, ste už boli informovaní o tržbách?
My nevieme, kde našiel ten rozdiel. Okrem toho, Deloitte sme si nevybrali my, ale SE, je to ich dvorný
dodávateľ.
Prečo ste akceptovali Deloitte, keď mu nedôverujete? Mohli ste sa predsa dohodnúť na inej konzultačnej
firme, ktorú nepovažujete za dvorného dodávateľa SE.
Všetci s nimi [so SE] robia.

S vládou robia takisto všetky firmy veľkej audítorskej štvorky.
To nie je podstatné. Podstatné je, že tam je rozdiel 800-tisíc eur a chceme vidieť do tých čísel, lebo
podľa zmluvy na ne máme nárok. A jednak, keď firma, ktorá robila audit a je dvorným audítorom SE,
našla 800-tisíc, povedzte mi, čo nájdeme my.
Myslíte si, že cez SE Predaj unikajú ďalšie peniaze?
Určite.
Máme informáciu, že ste sa dohodli so SE, že táto kauza sa vyrieši tým, že sa na ňu pozrie audítor a ten
vás rozsúdi.
Ja neviem, prečo ideme po SE Predaj. SE Predaj je z pohľadu prevádzky Gabčíkova nepodstatná a ja
vám na otázky o tejto firme neviem odpovedať.
SE Predaj označujete za nástroj, ako sa môžu z Gabčíkova odlievať peniaze.
Ja sa domnievam, že to tak je na základe toho, že v roku 2006, keď sa podpisovala zmluva o prevádzke
vodnej elektrárne Gabčíkovo, SE Predaj neexistovala. Zrazu v roku 2009 sa mi v reťazci predaja
elektrickej energie objavila ako dcérska spoločnosť, ktorá realizuje predaj na trhu. No ale ja mám
zmluvný vzťah so SE, ktoré sú v reťazci pred ním. Načo je tam ešte SE Predaj? Koľko sa tam vytvára
zisku?
Vypovedanie zmluvy o prenájme ste zdôvodnili aj tým, že podľa vás SE nepripravili plán opráv. Oni zase
tvrdia, že plán opráv pripravili a zástupcovia štátu ho na valnom zhromaždení SE schválili. Ako to teda
je?
Vodná elektráreň Gabčíkovo bola spustená do prevádzky v roku 1992. Výrobca turbín, ktorých je na
vodnej elektrárni osem, povedal, že životnosť turbín je 20 rokov. Potom treba generálne opravy. SE
povedali, že prvé turbíny idú rekonštruovať a opravovať v roku 2019. My sme ich vyzývali od roku 2012:
Začnite, lebo tie turbíny sa nedajú rekonštruovať všetky naraz. Ale ja viem, prečo to SE robia. V roku
2006 bola uzatvorená zmluva o prevádzke do roku 2036. Keď začnú opravovať turbíny v roku 2012, o 20
rokov bude rok 2032. A znova ich budú musieť opravovať. No ale o štyri roky, v roku 2036 sa končí
zmluva. Preto to posunú, aby už tie druhé opravy vyšli na štát. Štát to dostane po 30 rokoch prevádzky,
kde sa oni nahrabú 40 miliónmi každý rok, naspäť vypľundrované a vytunelované. Toto je celý princíp
generálnych opráv.
Životnosť však nie vždy znamená, že treba generálnu opravu. Na konci životnosti, keď je všetko v
poriadku, sa môže predĺžiť. Nemusí to znamenať, že treba rekonštrukciu. Aj pri jadrových elektrárňach
sa životnosť predlžuje.
Nemusí, ale potom to ide na úkor výkonu. Výrobca stanovuje, akú majú tieto motory a turbíny životnosť.
Nebudem spochybňovať výrobcu.
Slovenské elektrárne tvrdia, že plán opráv na valnom zhromaždení odsúhlasili aj zástupcovia štátu.
To je ten paradox. Oni sa so zástupcami štátu v jednej firme dohodli. Ako keď sa vy so svojou ženou
dohodnete, že idete opravovať niečo v byte, ale ten byt je svokrin. A so svokrou ste sa nedohodli. My o
tom nič nevieme, že sa takto dohodli. Prenajímateľom je Vodohospodárska výstavba a my sme už v lete
na rokovaní vlády informovali, že vo vodnej elektrárni vidíme takéto a takéto problémy. Informovali sme
listom Enel a dali sme im 60 dní na to, aby nám sprístupnili dáta, aby nám dali plán generálnych opráv a
všetky tieto veci. Dostali sme dva listy. Jeden list z Enelu, v ktorom nám napísali, že všetko je fajn. Ani
plán opráv, ktorý schválili na valnom zhromaždení, neposkytuje detailné informácie a nie je záväzný.
Takže sa vám nepáči, že SE neinformovali o opravách vás, ale iba zástupcov štátu na valnom
zhromaždení a že ani ich neinformovali dostatočne detailne?
Veď na našom majetku ideme meniť turbíny. My o tom nič nevieme. Nič záväzné na papieri nemáme. Je
nejaká spoločná technická komisia, ktorá odporučila, že to treba robiť, ale zmluvným partnerom nie je
spoločná technická komisia, ale SE.
Aké investície treba v Gabčíkove?
To musíme diagnostikovať. Podstatné je, že od roku 1992 tam neboli robené generálne opravy. A tie sa
musia robiť pravidelne.

Tretí dôvod vypovedania zmluvy je, že SE si nárokujú vrátenie platieb Vodohospodárskej výstavbe (VV)
za údržbu. SE to vysvetľujú tak, že VV by mala podľa zmluvy tieto peniaze platiť ďalšej štátnej firme. No
na to podľa SE neexistovala žiadna zmluva. Prečo?
V roku 2006, keď bola podpísaná zmluva o prevádzke, sa v nej SE zaviazali, že budú prispievať na
údržbu vodného diela aj elektrárne sumou 150 miliónov korún ročne. Náklady, ktoré s tým štát má, sú
oveľa vyššie a VV platí ročne asi 15 miliónov eur Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Toto mal
byť ich podiel na údržbe vodného diela. Samozrejme, vodné dielo existuje od roku 1992 a vzťah medzi
prevádzkovaním vodnej elektrárne a vodným dielom tu je dlhší čas. VV má zmluvu so Slovenským
vodohospodárskym podnikom už od roku 2002 - nepotrebuje novú zmluvu. A zároveň musím povedať,
že SE tú zmluvu uznali v roku 2006. A je tu situácia, že oni platia od roku 2006 do roku 2013 ročne päť
miliónov eur a v roku 2013 povedia: už nebudeme platiť, resp. budeme to platiť s výhradou. A zároveň, a
toto je nonsens, nás žalujú o 43 miliónov eur, čo sú všetky súhrnné platby od roku 2006 do roku 2013, a
žiadajú tieto peniaze naspäť.
Poskytnete im odškodnenie za vypovedanie zmluvy?
Predpokladom na to, aby sme sa vôbec bavili o týchto veciach, je, že zmluva o prevádzke je zákonná a
je platná. My tvrdíme, že táto zmluva nie je platná a je protizákonná. A preto vedieme súdne spory,
ktorých je dokopy 12 na rôznych úrovniach štátu. Keď súd rozhodne, že zmluva je platná, a riadime sa
podľa zmluvy o prevádzke, vtedy vzniká táto otázka.
Tým, že elektráreň prevádzkujú Slovenské elektrárne, v zásade Enel, vznikajú SR škody. Preto sme
zmluvu vypovedali
Peter Žiga (42) Absolvoval bratislavskú Ekonomickú univerzitu, špecializáciu podnikové hospodárstvo.
Gymnázium vyštudoval v Košiciach. Do roku 2006 pôsobil prevažne v súkromnej sfére. Popri tom bol v
rokoch 2003 a 2004 poradcom generálneho riaditeľa SARIO. V roku 2006 bol zvolený za poslanca
Národnej rady SR, no dostal post štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva. Po výmene vládnej
garnitúry sa vrátil do parlamentu. Ministrom životného prostredia sa stal v roku 2012.
Širšiu verziu rozhovoru nájdete v archíve na TREND.sk a v tabletovej verzii TRENDU
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11. Prvý program, ktorý chce podporiť rómskych stredoškolákov v ďalšom štúdiu
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 07/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 11; ŠKOLSTVO; tscvek]
,,Aj ty máš šancu!," odkazuje Ekonomická univerzita rómskym stredoškolákom a v spolupráci s
Centrom pre výskum etnicity a kultúry pomôže tým, ktorí sa chcú stať jej študentmi.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spoločne predstavujú prvý program, ktorý podporí
rómskych stredoškolákov v ich ďalšom štúdiu. Podstatou ľudských práv je totiž šanca na dôstojný život,
zdôrazňujú autori projektu. ,,Cieľom programu Aj ty máš šancu! je pomôcť prekonať obrovské rozdiely v
dostupnosti vysokoškolského vzdelania pre Rómov a Nerómov," vysvetľuje Jarmila Lajčáková, senior
výskumníčka centra. Podľa výskumov Rozvojového programu OSN z roku 2010 má len 0,3 % Rómov na
Slovensku vyššie ako stredoškolské vzdelanie. Zuzana Balážová z CVEK vidí za týmto nízkym číslom
viaceré faktory - od extrémnej chudoby, v ktorej mnohé rómske rodiny žijú, až po predstavy o tom, na čo
rómske deti majú. ,,Veľa šikovných rómskych študentov si napríklad vyberá štúdium sociálnej práce,
pretože prevláda predstava, že Rómovia nechodia do škôl technického či ekonomického zamerania.
Štúdium sociálnej práce pritom ponúka len veľmi obmedzené možnosti uplatnenia sa na trhu práce,"
upozorňuje Zuzana Balážová. Ekonomická univerzita chce takto ukázať, že aj rómski stredoškoláci
majú šancu študovať bankovníctvo, financie, manažment, cestovný ruch alebo IT technológie na
prestížnej univerzite, akou EUBA určite je. ,,Univerzita je tu pre všetkých študentov. Programom, ktorý
sme pripravili, chceme podporiť rómskych stredoškolákov, ktorí majú snahu, záujem a schopnosti
študovať na našej univerzite," dodáva jej rektor profesor Rudolf Sivák. Rómski študenti, ktorí sa zapoja
do programu Aj ty máš šancu!, budú môcť využiť napríklad bezplatné prípravné kurzy, pomoc pri hľadaní
ubytovania či získavaní štipendií. Študentský parlament im v spolupráci s koordinátorkou programu
pomôže tiež pri zorientovaní sa v škole a s doučovaním. ,,Rómski študenti budú, samozrejme, musieť
splniť všetky podmienky na prijatie na univerzitu, vrátanie prijímacích skúšok. Ak uspejú, do
univerzitných lavíc zasadnú v septembri 2015," zdôrazňuje Zuzana Balážová. Iniciátori programu rátajú s
tým, že spočiatku uchádzačov o takéto univerzitné štúdium nemusí byť veľa, a vedia, že ide o dlhodobý
proces. Práve preto je najvyšší čas s ním začať. ,,Ak sa chceme v tejto krajine niekam posunúť,
potrebujeme rozširovať strednú a vyššiu vrstvu Rómov, ktorí budú ekonómami, technikmi, IT odborníkmi

alebo doktormi," vysvetľuje profesor Rudolf Sivák. Ekonomická univerzita a Centrum pre výskum
etnicity a kultúry preto veria, že časom sa k nim pripoja aj ďalšie slovenské univerzity. ,,Každý človek si
zaslúži šancu. Musíme prekonať predstavu, že Rómovia môžu vykonávať len manuálne práce. Náš
program nadväzuje na úsilie množstva iných organizácií, ktoré sa snažia o to, aby aj rómske deti získali
kvalitné predškolské, základné a stredoškolské vzdelanie," dodáva Jarmila Lajčáková. Ďalšie informácie
môžete nájdete na: http://www.cvek.sk/main. php?p=akclanok&lang=sk&lange=sk&id=316
(ts-cvek)
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12. Predstavujeme: Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník Ministerstva financií
SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Prešovský večerník; 09/01/2015; s.: 3; Spravodajstvo; Adriena
Šmihulová]
Aj v kritike sa pokúšam nájsť niečo pozitívne
Mnohí sa snažíme nájsť ten správny kľúč k tomu, ako byť v živote úspešný. Nie je to len o šťastí, ale
najmä o sebadisciplíne a vytrvalosti. Byť úspešný v prípade štátneho tajomníka ministerstva financií
Radka Kuruca znamená mať svoj cieľ a neustále na sebe pracovať. Je momentálne jediným
Prešovčanom, ktorý zastáva tak vysoký post v slovenskej exekutíve. Na "svoje" mesto nezabúda. Aj o
tom je náš novoročný rozhovor...
Vo svete financií sa vaše meno skloňuje s veľkým rešpektom a vážnosťou. Aká bola vaša cesta do
kresla štátneho tajomníka?
- V osemnástich som odišiel do Bratislavy študovať na Ekonomickú univerzitu. Financie ma vždy
lákali, vo štvrtom ročníku som začal pracovať pre Hospodárske noviny. Bola to tá najlepšia škola. Za rok
sa mi podarilo naučiť veľa o tom, ako funguje finančný trh, banky. Bol som ekonomickým redaktorom a
potom hlavný analytik ekonomiky. Vysokú školu som skončil v roku 2001 s červeným diplomom. Oslovili
ma, aby som pokračoval v doktorandskom štúdiu. Keďže v tom roku neotvárali jeho dennú formu, učil
som a externe študoval. Bolo to celkom fajn, prednášal som štvrtákom, s niektorými som býval na
internáte.
Čím ste sa konkrétne zaoberali?
- Venoval som sa odboru Svetová ekonomika. Mal som dosť publikovaných článkov, písal som každý
deň do Hospodárskych novín. Tam som písal tak, aby to bolo pre čitateľa čo najzrozumiteľnejšie,
publikačná činnosť v rámci univerzity zasa bola čo najviac odborná. V 2005 som dokončil dizertačnú
prácu, obhajoby som mal mať až začiatkom roka 2006, tak som si povedal, že zozbieram prednášky,
články a napíšem knihu. Mala názov Finančné operácie v medzinárodnom podnikaní. Potom som na
desať mesiacov odišiel do Austrálie...
Predpokladám, že prišla ďalšia životná výzva...
- Dá sa povedať, že áno. Keď som sa vrátil, volali ma späť do Hospodárskych novín. V júli 2007 ma
oslovil bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko, či by som nešiel k nemu robiť. Bolo to
tesne pred zavedením eura na Slovensku a okrem iného som mal na starosti aj komunikáciu v súvislosti
so zavedením eura. Zostal som tam dva a pol roka, bola to pre mňa veľká skúsenosť. Následne som
prešiel do Inštitútu hospodárskej politiky ako manažér sekcie finančných trhov. Oslovil ma minister
financií Peter Kažimír s tým, či by som nepomohol s komunikáciou nových tém, nakoľko v roku 2012 sa
pripravoval prvý veľký konsolidačný balíček. Takže som mal na starosti komunikáciu ministerstva financií
a bol som zároveň aj poradcom ministra. Bola to pre mňa ďalšia zaujímavá výzva. Riešil som široký
záber tém, keďže pod ministerstvo financií spadá aj finančná správa. Okrem toho som zastupoval štát
napríklad aj v dozornej rade národnej lotériovej spoločnosti Tipos, či Slovenskej konsolidačnej.
September 2014 znamenal výrazný posun vo vašej kariére.
- Keď sa štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini stal ministrom školstva, dva mesiace
nemalo ministerstvo druhého štátneho tajomníka. Keďže som sa zúčastňoval všetkých zásadných
porád, mal som penzum informácií. Vysoko si cením dôveru ministra financií a vlády, že ma nominovali
na post štátneho tajomníka. Na našom ministerstve sú ozajstní profesionáli, viacerí generálni riaditelia
sekcií zažili už troch ministrov. Nemohol by som totiž robiť niečo, čo je proti môjmu názoru. A je to vidieť
aj na konkrétnych výsledkoch. Dovolím si povedať, že napríklad rozpočet na rok 2015 je najlepší, aký

kedy Národná rada SR schválila. Má všetky predpoklady na to, aby konsolidácia verejných financií
pokračovala v ďalších rokoch a jeho súčasťou je zatiaľ najväčšia reforma odvodov. Ďalším výrazným
úspechom je boj s daňovými únikmi. Len v roku 2014 sme získali vďaka úspešnému boju s daňovými
únikmi o 500 miliónov eur na DPH viac ako v roku 2012. Rovnako vďaka reforme ESO už v rámci
rozpočtu na najbližší rok vidno úsporu vo výške viac ako 200 miliónov eur. Od roku 2015 platí nový
systém dane z motorových vozidiel. Daň bude spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. V
pôvodnom nastavení, kedy si každý kraj určoval sadzby sám, bolo viac ako 860 sadzieb tejto dane. Ich
počet výrazne redukujeme na 48. Ekologickejšia bude táto dať preto, lebo zohľadňuje vek vozidla a pre
novšie vozidlá budú platiť zľavy zo základnej sadzby dane.
Otázka na telo, dá sa vydržať to vysoké pracovné tempo?
- Iná možnosť nie je. Pracujeme aj cez víkendy, keď&Eám horia termíny, sme v práci aj do noci. Reálne
častokrát chodím domov okolo desiatej hodiny v noci.
Na to všetko ale treba mať aj poriadnu dávku sebadisciplíny...
- Asi mi v tom pomohol aj šport. Už od piatich rokov som hrával hokej, ako sedemročný som začal s
plávaním. Bola to pekná drezúra. Na základnej škole som hrával futbal, hokej a chodieval som plávať.
Nové učivo som sa učil v rámci vyučovania. Po základnej škole som prešiel na horné gymnázium, teda
na Konštantínovu, mal som šťastie na dobrých učiteľov. Chodil som do triedy, kde dominovala
matematika a fyzika. Tam som hrával súťažne volejbal. Zúčastnili sme sa na Majstrovstvách Slovenska
stredných škôl, ktoré sme vyhrali a postúpili sme na Majstrovstvá sveta. Pamätám sa, že sme bojovali o
tretie miesto s Číňanmi. Šport vás naučí sebadisciplíne, musíte si vedieť rozložiť čas tak, aby ste stihli
všetky aktivity.
Čo pre vás znamená Prešov?
- Samozrejme je to moje rodné mesto, krásne mesto, mám krásne spomienky. Vyrastal som na sídlisku
III, mám tu kamarátov. Mrzí ma, že chodím do Prešova len občas, väčšinou len cez sviatky.
Leitmotívom celého rozhovoru by mohlo byť slovíčko úspech. Váš recept na úspech?
- Neviem, či existuje nejaký zaručený a univerzálny recept na úspech. Mám možnosť robiť to, čo ma
baví. Som otvorený názorom a argumentom, a aj v kritike sa pokúšam nájsť niečo pozitívne. Toto je môj
spôsob, v ktorom hrá práca presilovku nad voľným časom.
Adriena Šmihulová
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13. Staň sa aj ty Veľvyslancom mladých!
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 08/01/2015; Redakcia]
Šudenti pozor! Uzávierka prihlášok Veľvyslanectvo mladých 2015 je do 31. januára 2015. Už len necelý
mesiac zostáva na prihlásenie sa do jedinečného projektu Veľvyslanectvo mladých 2015. Prihlásiť sa
môže každý študent strednej školy, ktorý chce riešiť skvalitnenie života mládeže vo svojom meste.
Okrem čestného titulu na víťaza čaká aj množstvo atraktívnych cien.
Ako sa prihlásiť?
Študenti stredných škôl zasielajú svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Slovenka do
31. 1. 2015 .
Kedy je potrebné poslať projekt?
Hotový projekt zašlú v slovenskom jazyku a jednom cudzom (anglický alebo nemecký jazyk)do 27. 2.
2015 na adresu redakcie týždenníka Slovenka.
Na čo sa zamerať so súťažným projektom?
Na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste. Na všetko, čo vo vybraných
mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou,
rekonštrukciou,projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť
akoverejnoprospešné pre študentov stredných škôl.

Kto je porota posudzujúca jednotlivé projekty?
Členovia poroty:
J.E. Theodore Sedgwick - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov Amerických na
Slovensku
J.E. Dr. Josef Wuketich - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Rakúsko na Slovensku
J.E. Dr. Jakša Muljačić – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Chorvátsko na Slovensku
J.E. Šani Dermaku –mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku
J.E. Andrew Garth – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku
Steluţa Arhire - Charged'AffairesRumunskej republiky na Slovensku
Prof. Ing. Rudolf Sivák Phd. - rektor Ekonomickej Univerzity
Mgr. Martina Slabejová PhD - obchodná riaditeľka Microsoft a.s.
JUDr. Katarína Bieliková -riaditeľka Slovakia Finance, a.s.
Ing. Elena Kohútiková, PhD. - zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky
Mgr. Mária Miková – šéfredaktorka týždenníka Slovenka
Mag. Martin Volek, MBA –riaditeľ organizácie Jazykové pobyty
PhDr. Elvíra Chadimová – generálna riaditeľka organizácie Top Centrum podnikateliek
JUDr. Ladislav Dianiška – Bank Vontobel Zürich
JUDr. Ing. Vlastimil Vicen – prorektor pre bezpečnosť a ochranu VŠEMVS
Ing. Inge Murgašová – personálna riaditeľka spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s.
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14. PREČO VŽDY PADÁME DO TEJ ISTEJ JAMY
[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 05/01/2015; 01/2015; s.: 66,67,68,69,70; investičná príručka;
TATIANA VAVROVÁ]
Preceňujeme sa, oneskorene imitujeme úspešných, nezvládame straty, nevieme predvídať. Chyby
investorov tvoria dlhý zoznam. Často o nich vedia, ale ustavične ich opakujú, hovorí profesor
behaviorálnej ekonómie Nikos Georgantzis.
TATIANA VAVROVÁ
Aké hlavné chyby robia investori?
Rozdelil by som ich do dvoch hlavných kategórií. Prvá je, keď ľudia chybne spracovávajú informácie,
ktoré majú. Urobia preto zlé rozhodnutie. A potom sú to neeticky podložené rozhodnutia.
Napríklad?
Keď naša myseľ pracuje monotónne. Keď vám k platu pridám tisíc eur, budete šťastný. Keď 10-tisíc,
ešte viac. A keď 100-tisíc, šťastie ďalej narastie. Tá monotónnosť nie je len o racionálnosti. Je tiež
neetická. Moja stará mama hovorievala, že keď dostanete peniaze a neviete za čo, alebo ste si ich
nezaslúžili, neberte ich. V ekonomike, vo financiách je to vnímané ako racionálne, získať čo najviac. No
vo svete, kde sú okrem vás aj iní ľudia, to racionálne nie je. Nie je to ako v Monopoloch, kde ten, kto má
na konci hry všetky domy a všetky peniaze, je víťaz, skončí sa hra a na druhý deň môže začať odznova
s ničím. V reálnom svete, keď získate všetko, ste víťaz, ale zároveň aj porazený. Lebo máte síce všetky
domy, ale nie sú hodné nič, lebo nikto iný nemá peniaze, aby ich kúpil, a tým ohodnotil. Aby som to
zhrnul, treba sa pýtať, čo by sa stalo v ekonomike, keby každý robil to, čo ja.
Čo zaraďujete do kategórie zle urobených rozhodnutí?
Skúmam ich v laboratóriách, tam vytvárame virtuálne ekonomiky, ale s reálnymi peniazmi. Ak tam však
ľuďom dáme peniaze, o ktoré potom prichádzajú, je tam istá simulácia reálneho sveta. V laboratóriu
môžeme tiež dobre testovať kognitívne schopnosti, čo v reálnom svete v takej miere nevieme
kontrolovať. Napríklad, ak niekto urobí zlé rozhodnutie, lebo niečo zle spočítal, alebo má špecifické
sklony. Na základe testov vám viem s určitosťou povedať, že ľudia horšie vnímajú straty, než sú
šťastnejší zo ziskov. Keď získate 100 eur, ste menej šťastný, ako nešťastný, keď ich stratíte. Hovoríme
tomu averzia k strate.
Ako to ovplyvňuje ich rozhodovanie?
Znamená, že k peniazom nie ste neutrálny, čo by bolo optimálne, aby ste urobili úplne racionálne
rozhodnutie. Alebo si zoberte averziu k riziku. Ľudia si myslia, že je to normálny vzorec správania sa.
Takmer každý uprednostní istých tisíc eur pred lotériou, v ktorej buď získa dvetisíc eur, alebo nič, teda
šancou na zisk 50:50. Riziková averzia vás vedie tiež k tomu, že prijímate suboptimálne rozhodnutia.

Čoho sa ešte dopúšťajú investori?
Nesprávne vážia pravdepodobnosti. Preceňujú nízke pravdepodobnosti a podceňujú tie vysoké (jav
definovali Daniel Kahneman a Amos Tversky v Prospect theory). Je tu veľmi zaujímavý efekt - vnímame
veľmi prudký skok medzi takmer istotou a istotou. Keď vám poviem, že prídem na kávu o desať minút,
tak aj keď meškám, veríte a čakáte, že prídem. Ale keď poviem, že prídem na 99,9 percenta, tá
minimálna desatina percenta vás veľmi zneistí. Keby som povedal, že prídem na 51 percent, tak medzi
50,9 a 51 percent, nie je vo vašom vnímaní taký rozdiel ako medzi 99,9 a 100. Hovorí sa tomu efekt
istoty. Takže preceňujeme istotu, preceňujeme nízke pravdepodobnosti a podceňujeme vysoké. V
priemere sa trafíme len asi v tretine prípadov. No je to veľmi individuálne, niekto je v hodnotení
pravdepodobností veľmi dobrý.
Čo je ďalšie na vašom zozname?
Ďalší problém označujeme ako referenčný bod (reference point). Predstavte si, že ste manažér a máte
motiváciu v podobe bonusu, ak prekročíte nejakú úroveň predaja. Nová teória hovorí, že budete viac
riskovať, keď ste pod touto úrovňou. No keď sa na ňu dostanete, začnete byť rizikovo averzný Váš
postoj k tomu referenčnému bodu sa zmení. Je to zaujímavé, lebo vo finančnej literatúre sa všade
dočítate o rizikovej prémii, teda koľko dostanete v priemere ako kompenzáciu za to, že podstupujete
rizikovejší projekt. Je chybou bánk a sprostredkovateľov, že o špecifikách klientov nevedia dosť,
respektíve to nevedia pretaviť do rôzneho škálovania takýchto produktov. Postupujú podľa veľmi
hrubých priemerov, nové teórie správania veľmi nezohľadňujú, a preto vedia podchytiť iba časť
potenciálnych klientov.
Považujete za chybu, keď investori otáľajú s realizáciou straty? Jednoducho prokrastinujú s predajom v
nádeji, že sa nepriaznivý vývoj zvráti?
Určite je to veľká chyba a je dobre zdokumentovaná v experimentálnych štúdiách, aké som robil aj ja.
Takéto správanie poznáme aj z gamblingu - hráči zostávajú pri stole v snahe získať nazad prehraté
peniaze.
Sú teda ľudia v ich očakávaniach do budúcnosti priveľmi optimistickí?
Nie. Spomínal som správanie vo vzťahu k referenčnému bodu. Pre takýchto ľudí je ten referenčný bod
suma, s akou do investície vstupovali. Preto nadmerne riskujú, aby sa opäť dostali na túto úroveň. Takže
takéto správanie vieme vysvetliť touto časťou Prospect theory. Mimochodom, v gamblingu je
matematicky dokázané, že zdvojnásobovaním vkladu aj v prípade mnohých prehier nakoniec svoje
peniaze vyhráte späť.
Ale vieme to uplatniť aj v investovaní?
To nie. V gamblingu sú napríklad čísla, ktoré padnú, úplne náhodné. No v investovaní môžu ísť trhy
dole, dole, dole... kontinuálne. Takže teórie, ktoré vysvetľujú chybu, na ktorú sa pýtate, sú buď
referenčný bod, alebo mylná predstava, že finančné trhy fungujú ako gambling.
Ako sa tejto chybe vyhnúť? Mali by mať investori vopred určenú prísnu hranicu, pri ktorej majú radšej
predať, hoci i so stratou, no vyhnú sa väčším prepadom?
Nepochybne. Musíte si povedať, aká je vaša znesiteľná strata. Psychologicky si pomôžete, ak si už pri
vstupe na akciový trh poviete, že toto sú peniaze, ktoré stratíte. Jasné, každý má iný prah bolesti. Je
dobré vedieť, aké chyby investor robí a snažiť sa im vyhnúť. Hoci v realite platí, že ľudia svoje chyby
opakujú. A nič nie je frustrujúcejšie, ako vždy padať do tej istej jamy.
Ľudia tiež zabúdajú, ako sa mýlili v predchádzajúcich odhadoch budúcnosti a hovoria si, že tentoraz to
bude iné.
Určite, je úplne bežné, že preceňujeme kvalitu našich odhadov. Súvisí to s endowment efektom. Ľudia
prikladajú väčšiu hodnotu veciam, ktoré vlastnia. K vašej otázke - teraz si predstavte, že tou vecou je
informácia či odhad. Keď za tú informáciu máte platiť, má pre vás menšiu hodnotu, ako keď máte pocit,
že ju už máte. A vtedy jej prikladáte väčšiu hodnotu, ako by prislúchalo.
Dajú sa v tomto neistom svete vôbec robiť predpovede, ktoré budú blízke skutočnosti?
Problém je, že ľudia, ktorí robia profesionálne predpovede, tiež formujú trhové očakávania. Ak by som
mal veľký vplyv a v tomto rozhovore predpoviem, že Grécko to nezvládne a nesplní požiadavky
veriteľov, mohli by sme to volať ,,samonaplňajúce sa očakávania". Ak môžem ovplyvniť zmýšľanie ľudí,
tak moje predpovede ovplyvnia trh. Ľudia vnímajú predpovede trhových udalostí ako nejaké predpovede

zemetrasenia. No zemetrasenie je od predpovede úplne nezávislé. V prípade ekonomických javov to
neplatí, tie predpovede nie sú neškodné, nie sú v tom nevinne. Ony ovplyvňujú, čo sa udeje.
Mimochodom, v prípade gréckej krízy bolo najhoršie, ako dianie ovplyvňovali predpovede a hodnotenia
ratingových agentúr. Čím mocnejší predpovedateľ, tým viac vie takto ovplyvniť výsledok, lebo podľa jeho
predikcií sa trhy ,,zariadia". Nie je to tak, že oni by mali lepšie informácie, a preto lepšie predpovede ako
ja alebo vy.
Čo hovoríte na správanie, keď investori naháňajú minuloročných víťazov, nakupujú to, na čom už pred
nimi niekto zarobil a netrafia tak dobrý čas na nákup?
To je bežné správanie. Ale z psychologického hľadiska je to možno jedna z tých najpochopiteľnejších
chýb. Ľudská evolúcia vychádza z pokusov a omylov. Hovorí sa tomu algoritmus zvieracieho učenia sa
(animal learning algorithm). Učíme sa z minulosti tým, že imitujeme úspešných. Takže istým spôsobom
je pochopiteľné, že ľudia sa tak správajú aj v investovaní.
Ale tam to nie je považované za správne.
V investovaní určite nie. Ale opäť pripomínam, naše schopnosti rozhodovať sa sa formovali mnoho tisíc
rokov a väčšinu tohto času ľudské bytosti mali do činenia ako s rozhodujúcim faktorom s prírodou. Keď
zvažovali riziko, na druhej strane bola ,,náhodnosť" prírody, ktorú ľudia nevedia ovplyvniť. To v prípade
investovania neplatí. Tam by si mali ľudia položiť otázku, čo sa stane, keď všetci urobia to, čo robím ja.
Keď kúpim nejakú akciu ja, mám pocit, že to cenu neovplyvní. Ale keď tak urobia všetci, bude výsledok
úplne iný.
So správnym načasovaním investícií súvisí i ďalšia otázka - ovláda ľudí priveľmi strach, a preto nevidia
príležitosti, ktoré im ponúkajú pády na trhoch? Keby sme investovali v marci 2009, v najhoršej fáze
finančnej krízy, boli by sme na tom teraz dobre. Ale málokto sa na to odhodlal.
Potrebujeme pionierov, ktorí nám ukážu smer. Práve oni vedia zarobiť najviac. Ako sa spustí imitovanie,
šance na možné zisky klesajú. Množstvo ľudí sa nerozhoduje podľa vlastného úsudku a faktov, ale
podľa toho, čo robia iní.
Správajú sa stádovito.
Presne. Chyba, a nielen v investovaní. Dám vám príklad zo španielskeho realitného trhu. Každý tam v
istom období kupoval dom. Banky tomu pomohli, vytvárali na to podmienky a produkty. Nakoniec sa
ukázalo, že to bolo pre mnohých zlé rozhodnutie. Bolo to zo strany bánk neetické. Vo februári
presviedčali na kúpu domov za 400-tisíc eur a v septembri mi žiadny z tých bankárov nevedel vysvetliť,
prečo sa tie domy nedajú predať za viac ako 200-tísíc. Niekedy mám pocit, že chceme veľa od
rozhodovania individuálnych investorov, no mali by sme mať oveľa vyššie nároky na veľké finančné
inštitúcie. Našiel by som viac veľkých chýb v ich rozhodovaní. Viem, že ekonómovia z týchto inštitúcií sa
z nás akademikov smejú: máme malé platy, oni chodia v drahých oblekoch a jazdia v drahých autách.
Ale nevidel som nikoho z nich, že by niekde v médiách priznal, aké chyby urobili. To je podľa mňa
podstatné pre ďalší vývoj. Očakávam, že najneskôr do desiatich rokov sa kríza preto vráti s rovnakou
silou.
Vráťme sa k typickým bežným chybám investorov. Zaradili by ste medzi ne i to, keď sa vopred nastavia v
prospech istého rozhodnutia a potom si len hľadajú argumenty, ktoré by to potvrdili?
To súvisí s osobnostnou charakteristikou každého. Takí ľudia sa už blížia k označeniu narcistov. Svoje
rozhodovanie nerevidujú podľa reálneho vývoja, oni majú teórie už vopred jasné. Nemajú tréning, ako ho
máme mať napríklad my vedci. Overujeme teórie, a keď sa začnú hromadiť argumenty v ich neprospech,
musíme byť schopní tie teórie opustiť.
Máte návod, ako sa všetkým týmto chybám vyhnúť?
Najskôr sa vždy spýtajte sám seba, ak na niečom mimoriadne zarábate a iní nie, prečo je to tak. Nejde
len o etiku, musí za tým byť nejaký dôvod. Dobré investície sú tie, ktoré vám dávajú rozumnú návratnosť
za rozumný čas. Ak ste na akciovom trhu pre vzrušenie, musíte pripustiť, že je to pre vás ako gambling.
V tom prípade si však uvedomte, že nestojíte proti náhodným udalostiam, ale proti inými ľuďmi
ovplyvňovaným dejom. Za niečím môže byť trend a vy ho nemusíte vidieť, správate sa ako gambler. A
samozrejme, myslite na svoj rozpočet určený na investovanie, určite si limity.
ROK 2015
Tomáš Krídl

SENIOR MANAGER PARTNERS GROUP
DO ČOHO INVESTOVAŤ? Medzi top 3 triedy aktív určite budú patriť akcie, komodity, dlhopisy a za nimi
bude v tesnom závese peňažný trh. K tomu by sa dali pridať prognózy o možnosti zvýšenia úrokových
sadzieb centrálnych bánk, s údajmi o nízkom výnose štátnych dlhopisov v pomere k ich riziku a o
rastúcom ukazovateli P/E (price earnings ratio) naprieč akciovými trhmi celého sveta.
ČOMU SA VYHNÚŤ? Vyhnite sa stávke na jeden typ aktív. Klient by nemal vložiť všetky svoje investície
do štátnych dlhopisov alebo komodít, pretože pomer rizika a výnosu je vysoký.
NA ČOM STAVIATE PREDPOVEDE? Pre skúsenejších investorov odporúčam zvážiť v portfóliu pomer
štátnych a korporátnych dlhopisov (predovšetkým ich pomer výnosu k podstúpenému riziku) a vytvárať
likvidné rezervy na prípadne využitie príležitosti korekcie akciového trhu.
ZÁSADY INVESTOVANIA Základom dlhodobo úspešnej stratégie je už aj spomínaná diverzifikácia rozloženie rizika, a to nie len staticky (podľa triedy aktív, meny, priemyslu...), ale predovšetkým
dynamicky (teda v čase).
Katarína Boledovičová
RIADITEĽKA PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA TATRA BANKA
DO ČOHO INVESTOVAŤ?
Otázkou zostava, ako by sme definovali zaujímavý výnos. Výnos nad úrovňou inflácie v prípade
deflačného scenára? V tomto prípade by to mohli byť aj nemecké štátne dlhopisy. Ak by sme sa však
chceli hýbať vo vyššej výnosovej sfére, môžeme staviť na monetárnu politiku ECB. Podľa analýz banky
BNP Paribas existuje takmer 70-percentná pravdepodobnosf, že v Európe príde k istej forme tlačenia
peňazí, tzv. kvantitatívnemu uvoľňovaniu, vďaka čomu by sme mali favorizovat hlavne európske akcie.
Čomu sa vyhnúť?
Aj súčasná situácia poukazuje na to, že investičné portfólio bez rozloženia rizika, tzv. diverzifikácie je
hazardom. Svoje o tom vedia investori, ktorí namiesto portfóiío manažérom verili viac svojim
schopnostiam a investovali do ruských rubľov či ropy.
Na čom staviate predpovede?
Predpokladom je geopolitická stabilita. Môže prísť akékoľvek nastavenie menových politík. Ak by však
nastali turbulencie, nebodaj vojna, všetky prognózy idú stranou.
ZÁSADY INVESTOVANIA
Platí známe ,,nevkladať všetky vajíčka do jedného košíka", postupne investovať (tranžovať) a zachovať
si pritom emočnú odolnosť.
Roman Dvořák
ANALYTIK TRHOV A PRODUKTOV PIONEER INVESTMENTS ČR
DO ČOHO INVESTOVAŤ? Európske akcie (vzhľadom na nižší parameter price to earnings P/E, vyšší
dividendový výnos a súčasné i ďalšie plánované výkupy dlhopisov zo strany Európskej centrálny banky v
rámci kvantitatívneho uvoľňovania), americké akcie (vzhľadom na rastúce firemné zisky a rast americkej
ekonomiky), firemné dlhopisy hlavne špekulatívneho stupňa (ktoré môžu globálne ponúknuť vyšší výnos
do splatnosti, nízku mieru bankrotu na trhu a dobrú kondíciu firiem).
ČOMU SA VYHNÚŤ? Štátne dlhopisy - vzhľadom na veľmi nízky výnos do splatnosti, kde nie je
potenciál ani prekonať infláciu, ako aj vzhľadom na možné riziko poklesu cien pri raste inflácie.
NA ČOM STAVIATE PREDPOVEDE? Hlavné predpoklady sú absorpcia ropného
Foto:
PROFESOR NIKOS GEORGANTZIS sa venuje behaviorálnej ekonómii. Rodák z Grécka pôsobil v
Taliansku, na Cypre či v Španielsku. Na Universitat Jaume I Castellón spoluzaložil a vedie jedno z
najväčších európskych laboratórií zameraných na experimentálnu ekonómiu. V súčasnosti pôsobí na

britskej University of Reading. Uplynulý semester strávil na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako
hosťujúci profesor na pozvanie Nadácie VÚB.
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15. Lepšie platenej práce má na Slovensku pribudnúť
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 04/01/2015; Profesia; Lenka Buchláková Pravda]
Viac ako polovica Slovákov nezarába ani priemerný plat, ktorý bol ku koncu minulého roka necelých 850
eur mesačne. Je to dôsledok štruktúry domáceho priemyslu, ktorý je zameraný najmä na strojárske
výrobné odvetvia.
Nízke platy na Slovensku sú dôsledkom štruktúry domáceho priemyslu, ktorý je zameraný najmä na
strojárske výrobné odvetvia.
Autor - SHUTTERSTOCK
Už niekoľko vlád si pritom dalo za cieľ, aby Slovensko nebolo v Európe považované len za "montážnu
dielňu". Problém je aj v slabej podpore vedy a výskumu, v ktorej krajina výrazne zaostáva.
Súčasná vláda od januára zaviedla možnosť znížiť si základ dane dodatočne o 25 percent z investícií do
vedy a výskumu. Odborníci to považujú za krok, ktorý môže motivovať existujúcich investorov, aby
rozšírili výrobu aj o lepšie platené pozície. Očakáva sa nárast takých investícií, akou bolo napríklad vlani
otvorenie IT centra IBM v Košiciach, kde investor dostal daňovú úľavu a ponúkol platy približne od
úrovne 2 700 eur mesačne.
Takíto investori však potrebujú okrem daňovej a odvodovej podpory aj kvalitné školstvo či fungujúcu
justíciu. Daňový odpočet môže presvedčiť časť investorov. "Vlani firmy tvrdili, že bez nových stimulov a
zmeny regulačného prostredia neplánujú investovať do výskumu a vývoja. Ich postoj by mala zmeniť
skutočnosť, že sa zavádza možnosť dodatočného odpočtu oprávnených nákladov na výskum a vývoj vo
forme položky odpočítateľnej od základu dane," hovorí Martin Rybár, riaditeľ oddelenia daní spoločnosti
Deloitte.
Dlhodobo však odpočítateľná položka stačiť nebude. Európske inštitúcie kritizujú Slovensko za
nedostatočnú podporu vedy. Podľa posledných údajov dávame na vedu, výskum a inovácie 0,8 percenta
ročného hrubého domáceho produktu, čo nás radí na 22. miesto z 28 krajín Európskej únie. Ambície z
vlaňajška sú pritom slabé. Slovensko totiž plánovalo do roku 2020 zvýšiť výdavky na 1,2 percenta HDP,
no to by nás, paradoxne, posunulo v rebríčku ešte viac dozadu. Ak totiž ostatné krajiny splnia svoje
ciele, prepadneme sa na 26. pozíciu. Za Slovenskom by potom bolo už len krízou zdecimované Grécko
a drobný Cyprus.
Slovenská vláda tvrdí, že 25-percentný odpočet môže od budúceho roka zvýšiť. Pripravuje sa aj podpora
pre začínajúcich podnikateľov. Či to bude stačiť, je otázne. Od januára si firmy môžu okrem 25percentnej úľavy zo základu dane pri investíciách do výskumu a vývoja odpočítať ďalších 25 percent zo
mzdových nákladov zamestnanca, resp. novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl, a to
počas prvého roka, keď ich firma prijala. Ďalších 25 percent si budú podnikatelia môcť odrátať z
medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.
"Mnohé firmy, ktoré sú už etablované na trhu, zisťujú, že sa im na Slovensku oplatí robiť výskum a vývoj.
Existuje teda priestor na zvyšovanie výdavkov v tejto oblasti. Mnohé z nich si však uvedomujú aj to, že
iné krajiny im ponúkajú výraznejšiu podporu," hovorí Martin Rybár z Deloitte.
"My si uvedomujeme, že Slovensko nemôže dlhodobo byť krajina, ktorá bude odkázaná iba na
montovanie alebo na lacnejšiu pracovnú silu ako v iných štátoch, ale že musíme prinášať podstatne viac
nápadov, nových myšlienok. Chceme motivovať podnikateľské subjekty, ktoré majú svoju výskumnú a
vedeckú základňu, aby pokračovali intenzívnejšie," tvrdí premiér Robert Fico.
Zmeny by mohli priniesť podporu najmä vysokým školám, ktoré sú kľúčovým prvkom pri podpore vedy a
výskumu na Slovensku. "Čo sa týka univerzít, sú tu očakávania, že by táto úľava mohla priniesť oživenie
výskumných projektov zadávaných zo strany podnikateľského sektora, keďže úľavy platia aj pre výskum
nakúpený od inštitúcií patriacich pod ministerstvo školstva. Ja som však osobne skeptický, prínos vidím
najmä v oblasti techniky. Humanitné vedy majú obmedzenú ponuku pre podnikateľský sektor," hovorí
vysokoškolský pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Dudáš.
V zahraničí sú výhody väčšie
Napríklad v Českej republike si firmy môžu znížiť daňový základ o celú sumu výdavkov na výskum a

vývoj. V Maďarsku sa daňové zvýhodnenie vzťahuje v plnej výške navyše aj na osobné výdavky na
zamestnancov. V Poľsku sa uvažuje o návrhu zavedenia tohto režimu od roku 2016.
"Plánovaná podpora musí byť ďaleko vyššia, a mala by hlavne smerovať do nástrojov, ktoré by udržali
kvalifikovanú pracovnú silu v krajine, aby tá neutekala za prácou do zahraničia. V niektorých krajinách,
napríklad v Rumunsku, existujú výrazné daňové a odvodové úľavy pre pracovníkov z IT sektora, ktoré
motivujú, aby kvalifikovaní pracovníci ostali doma, keďže vďaka úľavám na odvodoch si zamestnávatelia
vedia dovoliť dohadovať vyššie hrubé mzdy, a tým brániť odlivu kvalitných pracovníkov do zahraničia,"
argumentuje daňový poradca Peter Pašek zo spoločnosti Accace.
Efekt podpory výskumu a vývoja by v prípade zníženia odvodov pocítili nielen zamestnávatelia, ale aj
samotní zamestnanci, teda tí, ktorí reálne výskum a vývoj majú na Slovensku vykonávať. "Keďže sadzba
dane je 22 percent, reálny prínos pri odpočte 25 percent je 5,5 percenta z výšky vynaložených nákladov,
pri 60-percentnom odpočte je 13,2 percenta. Pri 100-percentnom odpočte, ako v Českej republike, je to
22 percent. Štát teda navrhuje "prispieť" podnikateľom sumou 5,5 percenta z hodnoty nákladov na
výskum a vývoj, čo je naozaj veľmi málo," vysvetľuje Pašek.
Ide to aj bez podpory
Veľké IT firmy pôsobiace na Slovensku robili svoj výskum a podporovali inovácie a vývoj aj bez toho, aby
od štátu dostali výraznejšie úľavy. Producent navigačného softvéru Sygic sa vlani umiestnil v rebríčku 50
najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Firma tvrdí, že daňové úľavy
môžu čiastočne pomôcť. "Náklady na výskum a vývoj predstavujú nezanedbateľnú časť nákladov našej
spoločnosti. Návrh daňových uľav pre nás význam určite má, jeho reálnosť bude ale závisieť od
praktickej využiteľnosti," komentuje PR manažérka firmy Sygic Daniela Zelinová.
Vláda plánuje v budúcom roku viac podporiť aj začínajúcich podnikateľov, pričom pôjde o najväčšiu
finančnú podporu tzv. startup komunity za posledné roky. Začínajúci podnikatelia, ktorí prídu na trh s
inovatívnym nápadom, by mali dostať od budúceho roka výhodnejší úver od štátu. Aj na to chce štát
využiť európske peniaze.
Získanie úveru od banky je doteraz v prípade startupov veľmi náročné. Banky ich žiadosti väčšinou
zamietajú. Podnikatelia, ktorí chcú preraziť na trhu s novým nápadom, totiž banku často nevedia
ubezpečiť, že budú schopní v budúcnosti plniť záväzky voči nej, a teda splácať úver. Ak chce podnikateľ
aktuálne získať peniaze z banky, musí splniť viacero podmienok. Napríklad preukázať dostatočne dlhý
čas podnikania, byť klientom danej banky, zložiť finančnú záruku či mať založený hnuteľný či nehnuteľný
majetok. Startupy väčšinu týchto podmienok vôbec nespĺňajú.
Peniaze aj pre začínajúcich podnikateľov
Štát im chce v tomto smere pomôcť výhodnejšími úvermi, pri ktorých nemusia skladať žiadne záruky.
Priemerná výška úveru pre startupy by sa po novom mala pohybovať na úrovni 5-tisíc eur, pričom jeho
horná hranica bude flexibilná. Doba splácania úveru bude jeden až päť rokov a úroková miera na úrovni
štyroch percent. Štát to chce financovať z eurofondov z nového programovacieho obdobia.
Podobne to funguje vo viacerých európskych krajinách. Poskytovanie úverov by malo byť aj vekovo
ohraničené. Napríklad vo Veľkej Británii o takýto typ úveru mohli žiadať podnikatelia od 18 do 30 rokov.
Vlani vekovú hranicu v krajine zrušili. Slovenská vláda to chce tiež vekovo ohraničiť, zatiaľ však vekové
rozmedzie nestanovila.
Kabinet chce prideľovať podnikateľom takisto finančné kupóny. Tie by mohli využiť na zaplatenie si
právneho, technologického či obchodného poradenstva alebo ochranu duševného vlastníctva. Inými
slovami, ak by si chceli svoj výrobok patentovať, štát by im to zaplatil. Celkovo sa tak podporí 1¤000
startupov s inovačnými kupónmi v hodnote 3-tisíc až 8-tisíc eur. Tieto kupóny budú môcť využiť startupy
spĺňajúce definíciu startupu s pôsobnosťou od šesť do 24 mesiacov. Kupóny sa budú vydávať príslušnou
inštitúciou, a to aj on-line, každé tri mesiace, čo predstavuje podporu 250 projektov za štvrťrok. "Určite to
veľa startupov využije, je to krok dopredu. Začiatky sú z finančného hľadiska pre nás mimoriadne
náročné," hovorí Juraj Svinčák, ktorý sa pred vyše rokom s kamarátom pustil do internetového startup
projektu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Zdielať článok na Facebook
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16. Nominácie 18. ročníka Krištáľového krídla sú už známe!
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 13/01/2015; Tlačové správy; Nad]

Veľká porota Krištáľového krídla, ktorú predstavuje desať predsedov porôt jednotlivých kategórií, sa
stretla v piatok 12. decembra 2014. Predsedovia odborných porôt informovali predsedu Veľkej poroty,
predsedu predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriela Csollára, laureáta Krištáľového krídla,
o priebehu a výbere nominácií z návrhov verejnosti. Následne Veľká porota odsúhlasila tri finálové
nominácie, ktoré odhlasovali odborné poroty.
Jednotlivé poroty zasadali počas prvých dvoch decembrových týždňov vždy za prítomnosti autorky
Krištáľového krídla Ing. Márie Vaškovičovej, aby z množstva návrhov verejnosti vybrali tri nominácie v
každej kategórii. Následne o týchto nomináciách tajne hlasovali. Zapečatené obálky odovzdali Ing.
Gabrielovi Csollárovi a Ing. Márii Vaškovičovej práve na zasadnutí Veľkej poroty 12. decembra.
Konštatovali, že vo všetkých kategóriách bol dodržaný štatút Krištáľového krídla. Nikto z porotcov a
organizátorov nevie, aké bodovanie udelili jednotliví odborní porotcovia. Mená laureátov sa dozvieme na
veľkolepom galavečere už 1. februára 2015 na Jednotke RTVS o 21.10. Zatiaľ sú všetky obálky až do
slávnostného galavečera uložené v trezore u predsedu Veľkej poroty. Otvoria sa až 1. februára krátko
pred galavečerom.
Finálové nominácie sú:
Architektúra
Ing. arch. Štefan Polakovič
za originálnu rekonštrukciu panelového domu v Rimavskej Sobote a Loft v centre Bratislavy riešený ako
otvorený priestor.
Ing. arch. Ján Kukuľa
je hlavným autorom dostavby múzea moderného umenia Danubiana, najväčšieho výstavného priestoru
svojho druhu v strednej Európe.
Ing. arch. Peter Jurkovič
za rodinný dom v Čunove, ktorého prínosom je úspornosť z priestorového aj technologického hľadiska.
Nadväzuje na korene slovenskej ľudovej architektúry, pričom ich kombinuje so súčasnými
prevádzkovými a estetickými požiadavkami.
Divadlo a audiovizuálne umenie
Jozef Vajda
do postavy Žovkina v divadelnej hre Bál vniesol premyslené prvky, aby jej dal všetko, čo má v sebe
jednoduchý dedinský chlap. V dramatizácii Littelovho románu Láskavé bohyne vytvoril sugestívnu štúdiu
človeka, ktorého rozdrví na prach ideológia, ktorej verí. Je expresívny, zúfalý, zlostný, prázdny. (obe v
roku 2014 v Činohre SND).
Martin Štrba
filmový kameraman za režisérsky debut celovečerného dokumentárneho filmu vlna vs. breh (2014). Pre
Štrbov debut je príznačná energia, hravosť a nespútaná imaginácia, ktorá je vo výsledku divácky veľmi
príťažlivá.
PhDr. Mgr. art. Mariana Čengel-Solčanská
za scenár a réžiu rodinnej slovenskej rozprávky Láska na vlásku. Má klasický model schémy zámeny
postáv, ktoré vyvolávajú zápletky jednoduchého scenára a pomalšieho rytmu. Upútajú kostýmy,
kombinácia klasického a novodobého jazyka, dialógy postáv, kamera a strih.
Filantropia
Ivana Foltýnová
ako mamička onkologicky chorého synčeka založila občianske združenie Deťom z lásky. Zaoberá sa
adresnou pomocou priamo konkrétnym rodinám postihnutým touto ranou osudu.
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
popri svojej profesii neurológa sa systematicky venuje dobrovoľnej pomoci deťom a dospelým s
autizmom. Je spoluzakladateľom Komunitného centra Drahuškovo, ktoré je jedinečným zariadením tohto
druhu na Slovensku pre dospelých ľudí s autizmom a súčasne pomáha aj mladým dospelým z detských
domovov.
Mgr. Peter Káčer
postihnutý mozgovou obrnou sa sám rozhodol pomôcť ľuďom s týmto handicapom. Prešiel na
invalidnom bicykli celé Slovensko a vyzbieral finančné prostriedky pre 12 ľudí na liečbu a rehabilitačné
cvičenia v Piešťanoch.
Hospodárstvo

Ing. Jozef Barcaj
z termálneho kúpaliska Podhájska vytvoril v ťažkej ekonomickej situácii reprezentatívne a prosperujúce
relaxačné stredisko nielen cestovného ruchu, ale aj zdravia.
Ing. Vladimír Šrámek
vybudoval nábytkársku spoločnosť Decodom s viac ako 1200 zamestnancami. Vďaka odborným
opatreniam, motivácii zamestnancov a pokrokovej obchodnej stratégii sa stal jedným z najdôležitejších
zamestnávateľov v regióne.
PhDr. Eduard Šebo
prosperujúca spoločnosť pod jeho vedením obhospodaruje vyše 800 hektárov pôdy, obnovuje, buduje
nové vinohrady a vytvára podmienky pre zachovanie úspešného slovenského vinárstva.
Hudba
Juraj Valčuha
mladý slovenský dirigent je nominovaný za reprezentáciu Slovenska v zahraničí s osobitným
prihliadnutím na jeho úspešné vystúpenia so špičkovými svetovými orchestrami v USA, Japonsku a v
Európe.
Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD.
zakladateľka a dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý už viac ako 3 desaťročia pôsobí
ako významné hudobné teleso a reprezentuje Slovensko v zahraničí. Spolupracuje s poprednými
slovenskými aj zahraničnými dirigentmi a hudobníkmi. Pod jej vedením zbor zožal úspechy na svetových
festivaloch v Moskve, USA a mnohých ďalších.
Terézia Kružliaková
sólistka Opery Slovenského národného divadla, reprezentuje Slovensko na divadelných doskách celého
sveta. Je nominovaná za postavu Sesta v opere Wolfganga Amadea Mozarta La clemenza di Tito.
Medicína a veda
Ing. Ján Baláž, PhD.
za konštrukciu systému pristávacieho modulu vesmírnej sondy Rosetta, ktorá ako prvý človekom
zostrojený objekt v dejinách uskutočnila pristátie na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Úspešné
pristátie modulu na kométe sa zaradilo medzi najvýznamnejšie historické míľniky svetového výskumu
kozmu.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
autor podstatnej monografie Chirurgická liečba pre Crohnovu chorobu. Ako hlavný editor a spoluautor
pripravil encyklopedické dielo Princípy chirurgie III, ktoré sumarizuje chirurgické poznatky a skúsenosti s
využitím najnovších výskumov a posúva hranicu nášho medicínskeho poznania na svetovú úroveň.
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
najväčší úspech zaznamenali jeho operácie mozgových nádorov a porušených cievnych štruktúr hlboko
v mozgu. Z jeho iniciatívy sa realizujú aj neurochirurgické zákroky pacientov pri vedomí. Vďaka tejto
technike dokážu sledovať funkcie nervových štruktúr a znížiť riziko ich poškodenia.
Publicistika a literatúra
Branislav Jobus
za knihu Ja nič, ja muzikant. Je autorom detských kníh, ktoré sa stali úspešnými bestsellermi. Vychádza
z jednoduchej premisy: deti sa chcú pri čítaní smiať a zabávať.
Oľga Baková
ukázala svoje profesionálne kvality, keď prinášala autentické spravodajstvo pre RTVS z východnej
Ukrajiny z najnebezpečnejších zón, s nepriestrelnou vestou a prilbou. Priniesla desiatky reportáží a
živých vstupov, výpovede bežných ľudí, vojakov, politikov, aj fundované analýzy diania. Jej reportáže
dosahovali úroveň svetových médií.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
za rozsiahlu monografiu popredného predstaviteľa medzivojnovej architektúry na Slovensku Friedricha
Weinwurma. Interpretuje dielo architekta a osvetľuje dosiaľ neznáme skutočnosti súvisiace s jeho
prácou.
Rock Pop Jazz

Andreas Varady fenomenálny gitarista slovenského pôvodu si napriek svojmu mladému veku už zahral
na rovnakom pódiu ako Bono z U2, Stevie Wonder, či Jennifer Hudson. Jeden z velikánov populárnej
hudby, producent slávneho Thrilleru Michaela Jacksona Quincy Jones o Andreasovi povedal: "Je jedným
z najtalentovanejších ľudí tejto planéty, ktorý hudbu vracia na miesto, kam patrí."
Korben Dallas najvýraznejšia a najúspešnejšia slovenská skupina posledných rokov. V ich hudbe sa
snúbi mladosť, muzikálnosť a inteligencia. Tento rok nechýbali na žiadnom z veľkých hudobných
festivalov na Slovensku a v Česku. Ich hudobná novinka Banská Bystrica bola najočakávanejším
slovenským albumom tohto roka.
Radovan Tariška jeden z najvýraznejších talentovaných slovenských hudobníkov s nezameniteľným
štýlom. Jeho výnimočný hudobný počin CD Folklor to jazz prezentuje veľmi zaujímavú a exkluzívnu fúziu
slovenského folklóru s americkým jazzom. Najznámejšie slovenské ľudové piesne sú aranžérsky
obohatené o jazzovú harmóniu a rytmus s prvkami latino hudby a hrajú ich s ním aj hudobníci z USA.
Šport
Anastasia Kuzminová
ako prvá biatlonistka v histórii obhájila na XXII. zimných olympijských hrách v Soči zlato v individuálnych
pretekoch. Rozdielom triedy zdolala svoje súperky a stala sa tak slovenským unikátom – držiteľkou
dvoch zlatých olympijských medailí zo zimných olympijských hier.
Dominika Cibulková
na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open dosiahla najväčší individuálny úspech
slovenského ženského tenisu v histórii, keď sa prebojovala až do finále. Do posledných chvíľ bojovala o
účasť na záverečnom turnaji najlepších ôsmich hráčok sezóny v Singapure a len tesne tento cieľ minula.
Marián Gáborík
prežil sezónu, v ktorej si siahol až na dno. Zo štvrtého útoku v klube Los Angeles Kings sa postupne
prepracoval až na najlepšieho strelca playoff NHL a na konci sezóny zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár,
najvýznamnejšiu hokejovú trofej na svete.
Výtvarné umenie
akad. soch. Vít Bojňanský
pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici vytvoril plastiku sv. Petra a
Pavla, patrónov mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Plastika je vstupnou bránou do tejto
mestskej časti Bratislavy.
Zuzana Mináčová
je dvornou fotografkou Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, kde aj tento rok rozšírila svoju
kolekciu fotografií popredných osobností svetovej kinematografie. V roku 2014 usporiadala svoju
najväčšiu retrospektívnu výstavu, čím symbolicky zavŕšila 20-ročnú životnú etapu pôsobenia v Prahe.
doc. Ing. Štefan Klein akad. soch.
za zostrojenie prvého lietajúceho automobilu na svete, tzv. AeroMobilu a jeho prezentáciu. So svojím
tímom roky pracoval na prevedení svojho sna do reality. Po mnohých výskumoch a skúškach napokon
tento rok svoj AeroMobil prezentoval a Slovensko získalo vďaka projektu celosvetovú pozornosť.
Mimoriadna cena
Zo všetkých platných zaslaných návrhov Veľká porota rozhodla o mimoriadnej cene pre tieto osobnosti:
Anton Srholec
významná postava slovenského spoločenského a kultúrneho života. Kňaz Anton Srholec bol už počas
totality symbolom veľkej duchovnej sily a nezlomnosti. Prevádzkuje na vlastné náklady a z darov
zariadenie pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach.
Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.
najvýznamnejšia slovenská šľachtiteľka skvelých odrôd vína, akými sú Devín, Dunaj, Hron, Rudava, Váh
a ďalšie. Počas svojej kariéry vyšľachtila 24 uznaných nových odrôd viniča. Jej celoživotná práca slúži
ďalším generáciám a posúva slovenské vinárstvo medzi svetovú špičku.
Autorka a producentka Krištáľového krídla: Mária Vaškovičová
Predseda Veľkej poroty: Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, laureát

Krištáľového krídla
Predsedovia jednotlivých odborných porôt a členovia Veľkej poroty za rok 2014:
Architektúra: Ľubica Vitková, dekanka Fakulty architektúry STU
Divadlo a audiovizuálne umenie: Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS
Filantropia: Mirjana Hron Sikimič, poverená riadením vydavateľstva SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
Hospodárstvo: Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Hudba: Marián Turner, riaditeľ Lúčnice
Medicína a veda: Silvia Pastoreková, vedúca Oddelenia molekulárnej medicíny Virologického ústavu
SAV, laureátka Krištáľového krídla
Publicistika a literatúra: Kamil Peteraj, spisovateľ, básnik, hudobný textár a laureát Krištáľového krídla
Rock, Pop, Jazz: Peter Lipa, osobnosť slovenského džezu, hudobný producent, spevák, skladateľ a
laureát Krištáľového krídla
Šport: Marián Zima, riaditeľ spoločnosti ŠPORT PRESS
Výtvarné umenie: Kristína Schreiberová, umelecká fotografka
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17. Slovensko sa opäť stane
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 13/01/2015; Správy RTVS; z domova; Marek
Marušiak]
Janette Štefánková, moderátorka: "Slovensko je po odstúpení Švajčiarov jediným kandidátom na
usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2019. Ak Medzinárodná hokejová federácia
šampionát na Slovensku potvrdí, podujatie sa do Bratislavy a Košíc vráti po ôsmich rokoch. Tentoraz
môžu mestá rátať s vyššími ziskami. Zimné štadióny, či tréningové plochy, ktoré postavili na
majstrovstvá v roku 2011, využijú opäť."
Marek Marušiak, redaktor: "Hokejové majstrovstvá sveta 2011 v Bratislave a Košiciach zarobili podľa
bývalého šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraja Širokého okolo dva a pol milióna eur. Príjmy
sa pohybovali na úrovni devätnásť a pol milióna eur. Výdavky boli asi sedemnásť miliónov eur. Treba k
nim však ešte pripočítať rekonštrukciu bratislavského štadióna Ondreja Nepelu za deväťdesiatšesť
miliónov eur, ktorá bola podľa Najvyššieho kontrolného úradu takmer dvakrát drahšia oproti pôvodnému
plánu. Mestá sa na organizovanie ďalších majstrovstiev tešia."
Ivana Skokanová, hovorkyňa Bratislavy: "Je to obrovská výzva a to vzhľadom na to, že takýmto
spôsobom dokážeme znovu Bratislavu propagovať nielen v zahraničí, ale prilákať sem možno aj turistov,
ktorí sú zo Slovenska."
Richard Raši, primátor Košíc (Smer-SD): "Mnoho z turistov, ktorí tu prišli kvôli hokeju, sa potom do Košíc
vrátili kvôli atmosfére a kvôli samotnému mestu, kvôli kultúre a kvôli jeho histórii. Takže je to investícia,
ktorá je naozaj na nezaplatenie."
Marek Marušiak: "Ekonomická univerzita vypracovala po majstrovstvách sveta v roku 2011 štúdiu, z
ktorej vyplýva, že návštevníci minuli počas pobytu v Bratislave celkovo desať miliónov sedemstotisíc eur,
pričom až osem a pol milióna minuli zahraniční turisti. Okrem vstupeniek najviac míňali na ubytovanie,
reštauračné služby a suveníry. Podľa prieskumu až osemdesiatštyri percent návštevníkov bolo s
organizáciou majstrovstiev sveta spokojných."
Prehľad celkových výdavkov návštevníkov
Slováci - 2 032 078 eur
zahraniční - 8 679 344 eur
spolu - 10 711 423 eur
(začiatok archívneho záznamu, 15.05.2011)
René Fasel, prezident Medzinárodnej hokejovej federácie: "Máme za sebou naozaj skvelý turnaj. Veľmi
dobre zorganizovaný. Bola tu neuveriteľná atmosféra, kultúrne správanie zo strany domácich a tiež
zahraničných fanúšikov. Myslím si, že to bol jeden z najlepších svetových šampionátov, na ktorom som
bol."
(koniec archívneho záznamu, 15.05.2011)
Igor Nemeček, prezident SZĽH: "V roku 2011 bolo to najväčšie podujatie v ére samostatného Slovenska
hokejový šampionát. A som veľmi rád, že dopadol tak, ako dopadol. Hovorím po organizačnej stránke."

Marek Marušiak: "Šesťdesiatštyri zápasov majstrovstiev sveta v roku 2011 si v Bratislave a Košiciach
pozrelo na štadiónoch spolu štyristošesťtisíc sedemstoštyri divákov, čo Slovensko radí na desiate miesto
v aktuálnom rebríčku návštevnosti. Mestá sa budú znova snažiť prilákať turistov skrášlením a opravou
viacerých objektov."
počet divákov
Bratislava 291 227
Košice 115 477
spolu 406 704
Ivana Skokanová: "Je prioritou primátora vyriešiť najmä stav Hlavnej stanice, pretože je nemysliteľné,
aby návštevníci, ktorí prichádzajú do hlavného mesta, boli konfrontovaní s takou realitou. Samozrejme to
platí aj pre Štúrovu ulicu, čo veríme, že takáto situácia určite nebude pretrvávať do roku 2019."
Richard Raši: "Do tohto času by sme mali mať kompletne zrekonštruovanú dopravnú infraštruktúru aj z
hľadiska modernizácie električkových tratí a električiek."
Marek Marušiak: "Slovensku pridelí organizovanie hokejového šampionátu v roku 2019 až kongres
medzinárodnej hokejovej federácie počas májových majstrovstiev sveta v Prahe."
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18. Slovenské investície by sa mali nasmerovať na africký kontinent
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 14/01/2015; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Slovensko by sa malo v nasmerovaní investičných aktivít orientovať viac na africký kontinent, povedal
pre TASR profesor Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity Bratislava (OF EUBA). Pripomenul, že agentúry zaznamenávajú najväčšiu
dynamiku investícií práve na tomto kontinente.
"Napriek tomu, že je to ťažké teritórium, slovenské a české firmy tam majú dlhodobo veľmi dobré
tradície. Ak by sme sa len vrátili k obnove toho, čo sme tam pred 30 či 40 rokmi budovali, bol by to veľmi
dobrý rozvojový priestor pre mnohé slovenské firmy," myslí si Baláž. Pomerne silnú pozíciu by sme
podľa profesora mohli získať v severnej Afrike, najmä v Etiópii, kde sa už udomácňujú čínske firmy.
"Dôvodom je nielen veľký rozvojový priestor, ale v tejto krajine značným tempom rastie aj vzdelanosť, čo
je pre Slovensko veľmi dôležité," priblížil. Ale orientovať by sme sa mohli aj na ostatné africké štáty, v
ktorých majú záujem o produkciu našich firiem.
"Z nejakých dôvodov sa tvrdohlavo držíme Európskej únie, kde sú už karty rozdané. Na druhej strane je
dnes nepokrytý segment tretích krajín, africký kontinent, kde sú úžasné možnosti a potrebujeme mať
veľmi precíznu podporu," povedal Baláž. Zatiaľ však podľa neho nie sme na to "ideovo a možno ani
systémovo dostatočne pripravení".
Napriek tomu, že na zastupiteľstvách SR v rôznych krajinách sveta pôsobia ekonomickí diplomati, ktorí
sa podľa Baláža vyznačujú vysokou kvalitou, ide aj o to, aby sa počet zástupcov správne regionálne
nastavil. Dôraz by sa podľa profesora mal klásť aj na kvalitu, ktorú by mali zabezpečiť vysoké školy a
vychovať kvalitných absolventov s touto špecializáciou. "Pokiaľ sa tieto miesta budú obsadzovať na
základe politických nominácií, efekt sa nedostaví," povedal šéf Katedry medzinárodného obchodu OF
EUBA. Domnieva sa, že podporovať aktivity podnikov v Ázii a čínskej enkláve je už neskoro. Priestor
podľa neho je stále ešte vo Vietname, Indonézii a do budúcnosti aj v Kambodži, Laose a Bangladéši.
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19. Slovenské investície by sa mali nasmerovať na Afriku
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 14/01/2015; HNonline, Ekonomika a firmy; TASR]
Slovensko by sa malo v nasmerovaní investičných aktivít orientovať viac na africký kontinent, povedal
pre TASR profesor Peter Baláž, vedúci Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity Bratislava. Pripomenul, že agentúry zaznamenávajú najväčšiu dynamiku
investícií práve na tomto kontinente.
"Napriek tomu, že je to ťažké teritórium, slovenské a české firmy tam majú dlhodobo veľmi dobré
tradície. Ak by sme sa len vrátili k obnove toho, čo sme tam pred 30 či 40 rokmi budovali, bol by to veľmi

dobrý rozvojový priestor pre mnohé slovenské firmy," myslí si Baláž.
Pomerne silnú pozíciu by sme podľa profesora mohli získať v severnej Afrike, najmä v Etiópii, kde sa už
udomácňujú čínske firmy. "Dôvodom je nielen veľký rozvojový priestor, ale v tejto krajine značným
tempom rastie aj vzdelanosť, čo je pre Slovensko veľmi dôležité," priblížil. Ale orientovať by sme sa
mohli aj na ostatné africké štáty, v ktorých majú záujem o produkciu našich firiem.
"Z nejakých dôvodov sa tvrdohlavo držíme Európskej únie, kde sú už karty rozdané. Na druhej strane je
dnes nepokrytý segment tretích krajín, africký kontinent, kde sú úžasné možnosti a potrebujeme mať
veľmi precíznu podporu," povedal Baláž. Zatiaľ však podľa neho nie sme na to "ideovo a možno ani
systémovo dostatočne pripravení".
Napriek tomu, že na zastupiteľstvách SR v rôznych krajinách sveta pôsobia ekonomickí diplomati, ktorí
sa podľa Baláža vyznačujú vysokou kvalitou, ide aj o to, aby sa počet zástupcov správne regionálne
nastavil. Dôraz by sa podľa profesora mal klásť aj na kvalitu, ktorú by mali zabezpečiť vysoké školy a
vychovať kvalitných absolventov s touto špecializáciou.
"Pokiaľ sa tieto miesta budú obsadzovať na základe politických nominácií, efekt sa nedostaví," povedal
šéf Katedry medzinárodného obchodu OF EUBA.
Domnieva sa, že podporovať aktivity podnikov v Ázii a čínskej enkláve je už neskoro. Priestor podľa
neho je stále ešte vo Vietname, Indonézii a do budúcnosti aj v Kambodži, Laose a Bangladéši.
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20. Nízka cena ropy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 15/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Okolo šesťdesiatpercentný prepad cien ropy od júna minulého roka
spôsobuje problémy najmä menším ťažobným firmám. Krach hlásia viaceré americké spoločnosti.
Prepúšťať už začal nadnárodný gigant BP. O prácu príde v Škótsku niekoľko stoviek ľudí. Nízka cena
ropy síce na jednej strane ekonomikám vyhovuje. Ľudia platia menej na čerpacích staniciach, doprava
produktov je lacnejšia a podobne, na strane druhej sú ohrozené pracovné miesta a príjmy štátnych
pokladníc."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Veľa ropy na trhu rovná sa nižšia cena. Dokazuje sa, že táto
matematická rovnica nevyhovuje ani exportérom, ani importérom, hovorí expert na energetiku Peter
Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zbankrotovali už viaceré malé americké firmy aj napriek
tomu, že hospodárstvu USA sa mimoriadne darí. Potrebujú cenu aspoň šesťdesiat dolárov za barel."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Ceny, ktoré sa dostali pod päťdesiat dolárov,
absolútne prestávajú vyhovovať všetkým producentom, ktorí vlastne frankujú dneska ropu a zemný plyn.
To nie sú problémy štátu. Štát natlačí peniaze a vykryje si vlastne svoju zlú pozíciu, ale firma, tá
jednoducho akonáhle neprídu peniaze na účet, tak v tom momente krachuje."
Tamara Lištiaková: "Hlavný stratég Bank od England varuje, že ak poklesne cena suroviny čo i len o pár
dolárov, viaceré firmy ťažiace v Severnom mori neprežijú. Škótska vláda chce zabrániť masívnejšiemu
prepúšťaniu v priemysle. Cenový súboj ustojí iba organizácia krajín vyvážajúcich ropu OPEC, najmä jej
líder Saudská Arábia. Náklady za barel sa u nej pohybujú iba okolo päť až desať dolárov, konštatuje
Peter Baláž."
Peter Baláž: "Lebo OPEC vytlačí všetky dodatočné kapacity, ktoré budú. A keď sa skrátka niečo zatvorí,
tak znamená to zasa veľké investície a ropa sa potom opatrne dvihne, podobne ako v osemdesiatych
rokoch, na nejakú pre nich akceptovateľnú hranicu, pretože oni majú jediní zásoby dneska a vedia
dneska povedať, že nepotrebujeme a dva mesiace nepôjde ropa, alebo naopak pôjde dvojnásobný
objem ropy. A to nemôže nikto iný urobiť okrem Arabov."
Tamara Lištiaková: "Ohrozenú existenciu majú aj firmy v Latinskej Amerike. Potí sa aj Rusko, ktoré je až
z dvoch tretín závislé od exportu energetických surovín a v rozpočte počíta s cenou okolo sto dolárov za
barel, čo je raz toľko, ako je súčasná cena."
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21. Koľko zaplatíte za prihlášku na vysokú školu

[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 16/01/2015; 12/2015; s.: 12,13; SERVIS; Nina Lednická]
Slovenské univerzity sú najdrahšie v okolí
Autor - Nina Lednická Foto: profimedia
BRATISLAVA - Kto to má všetko platiť? Pýtajú sa rodičia aj študenti. Náklady na prijímačky sú náročnou
položkou rodinného rozpočtu. Ak si ešte podávate prihlášku napríklad na tri fakulty či školy, môžete
zaplatiť takmer 300 eur! Prečo je to také drahé a ako sú na tom školy v zahraničí?
K dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena údajov z centrálnej prihlášky (CEP)
so všetkými vysokými školami na Slovensku. Preto, hoci ste sa prihlásili online, musíte zaslať aj
podpísanú papierovú prihlášku, ak to daná škola vyžaduje. Na internetovej stránke www.portalvs.sk sa
dozviete, či daná škola podporuje výmenu údajov CEP a svojím akademickým informačným systémom.
Ak máte problém s vyplnením prihlášky, môžete žiadať o pomoc na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo
telefonicky na číslach uvedených na stránke. Suma, ktorú si fakulty pýtajú za prihlášku, sa môže
vyšplhať až na 80 eur. ,,Poplatok je odvodený od skutočných nákladov školy spojených s týmito
úkonmi," uviedol Ján Pekár, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Ako spresnil, sú tam
zahrnuté náklady na prípravu testov, ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor pedagóga a podobne.
Rovnaké náklady však majú aj na ostatných vysokých školách. Na Univerzite Karlovej v Prahe však
zaplatíte štyrikrát menej. ,,Niektoré fakulty umožňujú online zápis, takže poplatok je nižší," vysvetlil
Václav Hájek z českej Univerzity Karlovej v Prahe. Najvyššia možná suma, ktorú študent zaplatí, sa
vyšplhá maximálne na 560 českých korún, čo je necelých 20 eur. ,,Som prekvapený, že slovenská
Univerzita Komenského pýta za prihlášku také vysoké sumy," dodal.
Ako sa určuje výška poplatku?
Základom na určenie školného a poplatkov je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta
denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom z rozpočtu. Základ sa
zaokrúhli na celých päť eur nadol. Verejná škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímačiek. Ten je odvodený od skutočných nákladov, ktoré vzniknú pri tomto úkone. Jeho výška však
nesmie presiahnuť 25 % zo základu. Ten určuje ministerstvo. Na tento rok je stanovená maximálna
suma na 82,50 eur.
PODMIENKY PRIJATIA
úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie doložené vysvedčením o maturitnej skúške
uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, musia mať úspešne vykonanú záverečnú
skúšku a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajúci požiadavkám zákona na
požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania
iné špecifické podmienky si určuje každá škola osobitne
POZOR! Vysoká škola má právo vedieť, či sa študent zapíše na štúdium. Uchádzač to musí fakulte
oznámiť do začiatku akademického roka (1. september). Ak tak nespraví, zaniká mu právo zapísať sa na
štúdium.
ZA PRIJÍMAČKY SOM NEPLATIL
Sebastian Gerbel, študent 5. ročníka, TU Viedeň, Rakúsko - Na školách v Rakúsku sa treba online
zaregistrovať. Ak vás pripustia k prijímačkám, treba poslať motivačný list, prečo ste si vybrali túto školu.
Tam, kde prijímací pohovor nie je, po online registrácii si stačí vybrať smer, ktorý chcete študovať. Po
zaplatení poplatku, približne 18 eur, študent dostane preukaz, a tak sa stáva študentom. S týmto
preukazom môžete chodiť na prednášky aj na iné vysoké školy v krajine.
DOKEDY TREBA POSLAŤ PRIHLÁŠKU
termín si určuje každá fakulta alebo škola
na univerzity, kde treba skladať talentové skúšky, sa treba prihlásiť už v novembri
obvykle sa dátumy pohybujú v mesiacoch február až máj
niektoré univerzity umožňujú zaslať prihlášku aj dodatočne v júni až septembri
podrobné informácie o tej-ktorej škole nájdete na internetových stránkach a študijnom oddelení

Univerzity v číslach 20 verejných vysokých škôl
3 štátne
13 súkromných
4 pobočky zahraničných VŠ
165 detašovaných pracovísk
118 fakúlt
14 VŠ nemá žiadnu fakultu
Poplatky za podanie prihlášky na vysokú školu
Názov školy Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za online prihlášku
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta (odbor všeobecné lekárstvo), Bratislava 80 eur 80 eur
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta (odbor všeobecné lekárstvo), Martin 60 eur 60 eur
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, Bratislava 50 eur 35 eur
Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Bratislava 40 eur 32 eur
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra 35 eur 35 eur
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 40 eur 40 eur
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Žilina 20 eur 20 eur
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava 33 eur 25 eur
Univerzita Karlova, teologická fakulta, Praha, Česko 560 Kč (19,85 eur) 510 Kč (18,08 eur)
Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, Plzeň, Česko netreba podávať 510 Kč (18,08 eur)
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správna fakulta, Brno, Česko netreba podávať 400 Kč (14,18 eur)
Varšavská univerzita, Poľsko 20 eur netreba podávať
Gdanská univerzita, Poľsko 20 eur netreba podávať
Szent Pál Akadémia, Teologická fakulta, Budapešť, Maďarsko 4 000 Ft (12,55 eur) netreba podávať
Technická univerzita, Viedeň, Rakúsko poplatok za preukaz, asi 18 eur
Ekonomická univezita, Viedeň, Rakúsko poplatok za preukaz, asi 18 eur
Vysoké školy vo Veľkej Británii netreba podávať 12 - 23 L (15 - 30 eur)
UniverzitaMichel de Montagne, Bordeaux, Francúzsko okrem fakulty žurnalistiky bez poplatku
Zdroj - Internet, Michal Fedák SAIA

Späť na obsah

22. Hlavolamy pre všetky generácie
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 14/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 17; recenzia;
Marián Goga]
Marián Goga
TAJNÁ DEPEŠA
Ilustroval Ján Mikulčík Bratislava: DAXE, 2014, 1. vyd, 176 s., ISBN 978-80-89429-30-1 (brož.)
MILAN KENDA
Doc. Ing. Marián Goga, CSc, patrí medzi osvedčených autorov vydavateľstva DAXE, ktoré - po jeho
úspešných dvoch knihách hlavolamov mu vydalo do tretice najnovšiu knihu hlavolamových príbehov pod
názvom Tajná depeša. V celkovej knižnej produkcii tohto pozoruhodne plodného autora je to už
osemnásta kniha (päť z nich napísal so spoluautormi). Nejde o literáta, ale o autora s celkom iným,
nesúvisiacim profesijným odborným zameraním, vyplývajúcim z jeho vedeckého a pedagogického
pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne v oblasti matematiky a kvantitatívnych
metód v ekonómii. No nechýba mu zmysel pre popularizačné ozvláštnenie a výber atraktívnych tém,
podaných kultivovaným spôsobom v knihách pre všetky vekové kategórie, v publikáciách venovaných
hlavolamom z logiky, matematiky a fyziky. V jeho najnovšej knihe Tajná depeša by ste darmo hľadali
(niekto možno so znechutením) hoci len náznaky suchopárneho akademického vedátorstva, len semtam zjemneného a poľudšteného popularizačným ,,vybočením". Nič také! Tu vás poteší a pobaví, tak
rodičov, ako aj deti, pásmo exotických, romantických a historických príbehov, končiacich sa nejakou z
deja vyplývajúcou hádankou, úlohou, prípadne dej finalizujúcim rébusom. Obzvlášť lákavé sú orientálne

príbehy, v ktorých sa - aspoň podľa legiend - nešťastníci odsúdení na smrť zachraňujú vyriešením
nejakého rébusu, ktorým ich ,,zabremenil" múdry sudca alebo inteligentný, ale krutý panovník, nemajúci
zľutovanie s nedôvtipnými obeťami či matematickými antitalentmi. Priznávam sa, že mňa by po zúfalých
pokusoch o vyriešenie rébusov pána docenta Gogu orientálny despoti spoľahlivo zbavili hlavy! A keď už
som sa zmienil o atraktivite tejto knihy, musím osobitne pochváliť ilustrátora Mgr. art. Jána Mikulčíka za
pôvabné ,,šerosvitové" ilustrácie, evokujúce tajomný svet Orientu i nemenej tajomný svet našich
domácich povestí. Autor knižného textu v závere uvádza inšpirujúcu a nadväzujúcu literatúru od celej
plejády autorov a v predslove zasa presvedčivo dokazuje potrebnosť a užitočnosť takejto hlavolamovej
publikácie so zreteľom na modernú aktivitu, a to aj v rámci boja proti mozgovej degradácii v starobe aktivitu nazývanú ,,trénovanie mysle". O jeho užitočnosti pre školopovinnú mládež, najmä v spojitosti s
medzinárodnými varovaniami o jeho klesajúcej schopnosti porozumieť čítanému textu, azda sa ani
netreba obšírne vyjadrovať. Užitočnosť svojho diela výstižne zdôvodnil sám autor týmito dvoma vetami:
,,Kniha má za cieľ posilniť u mladšieho i staršieho čitateľa záujem o premýšľanie, prinútiť ho logicky
uvažovať, cvičiť predstavivosť, fantáziu a dôvtip pri riešení rôznych hlavolamov a zdokonaľovať jeho
kreatívne myslenie. U starších čitateľov udržiavať sivé mozgové bunky neustále v činnosti. "
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23. Svetová politika a bezpečnosť v roku 2015
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 18/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Politický a bezpečnostný vývoj sveta v roku 2014 patril medzi najhoršie v tomto storočí. Nijakú z výrazne
negatívnych tendencií, ktoré pôsobili v predchádzajúcich rokoch, sa nepodarilo prekonať, naopak,
viaceré z nich sa zhoršili.
Neželané následky rozpadu bipolarity
V podstate ide o výsledok dlhodobo deformovaných procesov, ktoré sa odvíjajú od začiatku
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Korene deformácií svetovej politiky spočívajú v triumfe Západu
po rozpade bipolárneho sveta. Oslava nedokázateľného víťazstva v studenej vojne sa spojila so zištným
tlakom na bývalé socialistické (ale aj iné) štáty prispôsobiť sa požiadavkám washingtonského konsenzu.
Spojila sa aj s podporou nárokov "nesvätej trojice" globalizácie – Svetovej banky, Medzinárodného
menového fondu a Svetovej obchodnej organizácie, najmä pri privatizácii, deregulácii a liberalizácii. To
všetko prináša dnes veľmi trpké plody.
Ak procesy privatizácie, ktoré sa v bývalých socialistických štátoch neraz označujú za najväčšiu krádež
(lúpež) v ich dejinách, prispeli k dočasnému ekonomickému rastu Západu, v súčasnosti už nie sú žiadne
zdroje, ktoré by viedli ku konjunktúre. Zostali len dva recepty, ktoré prinášajú mnoho skrytých
nebezpečenstiev. Prvým sú okrem manipulácií s údajmi o výrobe a spotrebe, o výške HDP a pod.
finančné kroky alchymistického charakteru – najmä vytváranie nových finančných bublín, ktoré je
usmerňované z "dvojcentra" angloamerického bankovníctva na newyorskom Wall Streete a v
londýnskom City, ďalej zvyšovanie zadlžovania štátov a pod. Druhou je nárast vojenských výdavkov, po
ktorom volá v Európe NATO.
Opiera sa pri tom o teórie, ktoré dokazujú, že príprava štátov na vojnu prináša aj hospodársky úžitok, o.
i. preto, lebo vojenský výskum, vývoj i výroba znamenajú prínos aj pre rast v nevojenských oblastiach
ekonomiky. Historické skúsenosti však ukazujú, že so zvyšovaním počtu zbraní rastie nebezpečenstvo
vzniku ozbrojených konfliktov a vojen. Príkladom je priam posadnutosť washingtonských kruhov
používať drony, bombardovať či ostreľovať Tomahawkami a z toho vznikajúce problémy v rôznych
častiach sveta. Ešte nebezpečnejšie sú dôsledky kolosálnych súm, ktoré sa točia v súčasnom svetovom
obchode so zbraňami.
Bezpečnostné problémy sveta a aktivizácia NATO
Hlavná príčina problémov súčasného sveta spočíva v jednostrannom uplatňovaní záujmov Západu
vedeného USA. Za jediný úspech v posilňovaní vplyvu a moci v tomto smere sa dá pokladať len
rozširovanie najväčšieho vojenského paktu súčasnosti – NATO, ktorého kontroverznosť narastá. V roku
2011 sa NATO podieľalo na porušení medzinárodného práva pri bombardovaní Líbye po vyhlásení
bezletovej zóny v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Líbya je odvtedy v ohni nepokojov a násilia, ktoré
destabilizujú aj širší región a zvyšujú počet utečencov mieriacich do EÚ.
Neúspechom sa končí 13-ročná angažovanosť NATO v afganskej vojne, ktorá len USA stála vyše tisíc
miliárd dolárov. To nebráni vyhlásiť operáciu Rozhodná podpora na výcvik, podporu a pomoc afganským
bezpečnostným zložkám. V Afganistane zostáva takmer toľko zahraničných vojakov, ako majú celé
Ozbrojené sily SR. Obavy, že zosilnie vplyv Talibanu, ktorý nezlomila ani dlhoročná invázia vojsk takmer
z celého sveta, však zostávajú.
Úsilie NATO sa v posledných mesiacoch sústreďuje na nebezpečné zasahovanie do situácie na

Ukrajine, ktoré so sebou prinášajú dva rozhodujúce aspekty. Prvým je rôznymi krokmi provokovať Ruskú
federáciu a druhým donútiť európske členské štáty zvýšiť vojenské výdavky pre vykonštruovanú ruskú
hrozbu. Nie náhodou sa ňou straší najmä v širšom pobaltskom regióne. Okrem rusofóbneho Poľska a
pobaltských republík bývalého ZSSR sú tu totiž aj dva členské štáty EÚ, ktoré zatiaľ nie sú v NATO –
Švédsko a Fínsko. Avšak odpoveď na to, či sa Ukrajina stane členom NATO, je zatiaľ vo hviezdach.
Krízové a konfliktné oblasti v roku 2014
Pri hodnotení vývoja svetovej bezpečnosti sa vymedzujú najvážnejšie krízy a konflikty, ku ktorým v
danom období došlo. Jeden taký zoznam, ktorý "objektívne" (v záujme udržiavania vplyvu USA pri
pohľade na hodnotenie bezpečnosti sveta) pripravil G. Friedman zo Stratforu (jednej z mnohých
"mimovládnych" organizácií v USA blízkych k spravodajským službám). V roku 2014 medzi štyri
najdôležitejšie udalosti zaradil: neustály úpadok Európy, rusko-ukrajinskú krízu, desynchronizáciu
globálnej ekonomiky a koniec platnosti Sykes-Picotovej zmluvy. Dá sa s ním do určitej miery súhlasiť,
len treba dodať – za všetkým je viac či menej skryté zasahovanie USA so snahou šíriť chaos vo svete a
nedopustiť ďalšie upadanie ich vplyvu vo svete. A aby o tom nebolo pochýb, Friedman dodáva, že Čína
nebude schopná zopakovať svoje hospodárske výsledky z roku 2008 a môže hrať nanajvýš "druhé
husle".
V našom pohľade zostaneme tiež len pri štyroch prípadoch, hoci ohnísk napätia, kríz a konfliktov v
uplynulom roku bolo oveľa viac. Nie všetky javy a udalosti, ktoré sme medzi ne zaradili, majú výhradne
násilný charakter. Násilie nevzniká náhodne a naraz, ale je produktom dlhodobo prehliadaných a
neriešených ťažkostí, s čím sa v dnešnom svete bežne stretávame.
Ukrajina
Ukrajinská kríza sa rýchlo stala jednou z najzložitejších kríz po rozpade bipolarity. Udalosti prerástli do
akejsi "vojny o Ukrajinu", ktorá sa už označuje aj za novú studenú vojnu, kde proti sebe stoja USA, EÚ a
NATO na jednej a RF na strane druhej. Ukrajinská kríza má dimenziu politickú, ekonomickú, informačnú
a aj ďalšie dimenzie. Patrí k nej aj vojenská dimenzia, ktorá sa charakterizuje ako "prvá hybridná vojna".
Kríza existenčne ohrozuje samotnú Ukrajinu a destabilizuje viac regiónov – RF a viaceré štáty
Spoločenstva nezávislých štátov ako aj veľkú časť EÚ. Takmer vôbec sa však nedotýka USA. Nie je v
tom ich záujem a cieľ? Momentálne je na Ukrajine krehké prímerie, ktoré, žiaľ, nie je zárukou toho, že sa
kríza končí a nemôže eskalovať novou vlnou ťažkostí i násilia. Časť odborníkov vidí nebezpečenstvo
vývoja krízy v možnosti jej premeny na ďalší zamrznutý konflikt.
Európska únia
Krízový vývoj v roku 2014 v EÚ má špecifický charakter. Na jej území nie je nijaký ozbrojený konflikt, ale
narastajú krízové politické, sociálno-ekonomické i kultúrne javy. Voľby do Európskeho parlamentu
neprispeli k posilneniu pôvodných ideí európskej integrácie. Okrem víťazstva pravicových
(konzervatívnych) síl sa zvýšilo zastúpenie euroskeptikov, čo vytvára nové napätie v otázke ďalšieho
smerovania európskej integrácie.
EÚ stále zápasí s prekonávaním následkov finančno-ekonomickej krízy. Prejavuje sa to najmä v
nezamestnanosti, ktorá je dlhodobo najvyššia v Grécku a Španielsku. Ďalšie sociálno-ekonomické
problémy v štátoch EÚ (a to v starých aj nových) vyúsťujú do diskusií o smerovaní migračnej politiky a
multikulturalizmu, ktoré môžu tiež prispievať k rastu napätia medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.
Napätie vyvoláva aj úsilie o osamostatnenie niektorých historických území – najmä v Škótsku a
Katalánsku.
Ekonomickým problémom sa stáva euro. Útoky na euro sa vedú dvoma smermi – zvnútra, keď narastá
kritika jeho fungovania a prospechu pre jednotlivé krajiny. Z vonku ide o snahu kruhov spojených s
americkým dolárom zabrániť posilneniu eura a jeho súpereniu s dolárom. Prečo časť európskych
finančných kruhov stále prechováva prehnanú úctu k doláru namiesto toho, aby s ním začala súperiť?
Ekonomike EÚ môžu okrem toho spôsobiť vážne ťažkosti aj následky sankcií proti RF.
Veľká Británia má v EÚ množstvo výnimiek, ale postoj vlády v Londýne k nej je čoraz negatívnejší.
Anglická kráľovská rodina pritom patrí vzhľadom na rozlohu pôdy, ktorú vlastní, k najväčším
poberateľom poľnohospodárskych dotácií z EÚ. Veľká Británia sa stáva americkým trójskym koňom v
únii. Chystá referendum o vystúpení z nej. Spýtajme sa, čo by to pre Európu znamenalo? Každá takáto
zmena prináša síce starosti a ťažkosti, ale z lepšieho konca vzaté, možno by sa oslabil vplyv USA v EÚ.
Snaha USA podriadiť si EÚ, sa koncentruje na čo najrýchlejšie podpísanie pre EÚ nevýhodnej dohody o
transatlantickom obchode a investovaní, ktorá sa považuje aj za "hospodárske NATO". Jej podpora
vnútri EÚ vychádza z kruhov blízkych nadnárodným spoločnostiam, ktoré majú na jej fungovanie veľký
vplyv. K zdrojom prehlbovania krízy v EÚ patrí aj to, že mnoho krokov prijatých v hospodárskej oblasti
neprihliada dostatočne na záujmy bežných ľudí a preferuje bohatých a silných.

Blízky východ
Najvýbušnejšou oblasťou svetovej bezpečnosti je dlhodobo Blízky východ, kde aj v súčasnosti existuje
viac ohnísk nestability a bojov. Za najväčšiu hrozbu od leta minulého roku západné mediálno-politické
kruhy označujú teroristickú organizáciu Islamského štátu. Ako to však, že táto organizácia bojovala už
od roku 2011 v Sýrii (ešte ako Islamský štát Iraku, neskôr ako Islamský štát Iraku a Levanty) a za takúto
hrozbu sa nepokladala?
Z hľadiska následkov je dnes asi najväčšou krízou sýrska s nesmierne veľkými obeťami na životoch i
materiálnymi škodami. Západ stále zachováva dvojtvárny pohľad na udalosti a bojovníkov proti vláde B.
Asáda mnohostranne podporuje.
Náhle vzniknutá globálna hrozba "Islamského štátu" je však tiež produktom, na ktorom sa podieľal aj
Washington. Bez invázie USA a koalície ochotných vpadnúť v roku 2003 do Iraku, by v ňom nevzniklo
ohnisko terorizmu, ktoré prispelo aj k vytvoreniu Islamského štátu. Jeho aktivity, dlho podceňované, sa
registrujú najmenej od roku 2006.
K novému fiasku informovanosti o terorizme na západný spôsob patrí, že Islamský štát sa zrazu, po
niekoľkých úspešných akciách v Iraku, stal silnejšou a nebezpečnejšou organizáciou ako al-Káidá, po
ktorej roky "šli" spravodajské služby celého Západu. Vývoj na území, ktoré dnes kontroluje Islamský štát,
vyvoláva tiež obavy, že sa tam vytvorí zamrznutý konflikt, na riešení ktorého sa chystajú USA a ich
najbližší spojenci dlhodobo podieľať. A ako sme si už navykli – výsledok je veľmi neistý, ale Washington
sa v regióne pevne usadí.
Napriek krutosti udalostí v sýrskej kríze a aktivít Islamského štátu, treba spomenúť aj ďalší výbuch
násilia na Blízkom východe – v izraelsko-palestínskom konflikte v lete 2014. Scenár bol podobný ako už
viackrát v minulosti. Palestínski teroristi z Hamásu ohrozili bezpečnosť Izraela a bolo potrebné proti nim
prijať tvrdé odvetné opatrenia, pri ktorých prišlo o život vyše tridsaťkrát viac Palestíncov ako príslušníkov
izraelských ozbrojených síl, pričom to boli predovšetkým civilisti. Väčšie ako v minulosti boli aj materiálne
škody operácie Pevná skala, ktoré len ďalej zhoršili humanitárnu katastrofu v pásme Gazy.
Spojené štáty americké
Na koniec nášho prehľadu netradične zaradíme USA. Krízové a konfliktné javy v Spojených štátoch totiž
tiež narastajú a hrozia destabilizáciou sveta, hoci v inej forme ako v regiónoch, štátoch, organizáciách či
skupinách, ktoré kritizuje Washington. Čoraz väčšmi nimi otriasajú aféry a škandály, ktorých dopad sa
kompenzuje tým, že Washington sa usiluje dokázať svoje poslanie – nenahraditeľnosť – pri riešení
konfliktov a kríz v zahraničí. Boli to najmä nepokoje v súvislosti s odsúdením policajného násilia,
pokračujúce odpočúvanie a ďalšie špehovanie vlastných občanov i spojencov (teda porušovanie slobody
a ľudských práv), dlhodobá neschopnosť (nezáujem) zrušiť väznicu na Guantáname, zasahovanie do
záležitostí iných štátov (najnovšie v Maďarsku a ČR), narastanie problémov s migrantmi atď.
Zamyslime sa aj nad tým, prečo sa Washington tak usilovne, ale nervózne venuje "ochrane" dolára. V
roku 2014 upadol objem devízových rezerv v dolároch vo svete pod psychologickú hranicu 60 %, čo je
najmenej od začiatku 90. rokov. V rokoch, keď vplyv USA vo svete bol najväčší, tento ukazovateľ
dosahoval vyše 70 %. Sem možno priradiť aj stále rastúce zadlženie USA, ktoré dosahuje už
astronomické hodnoty. V USA to však napodiv nie je až taký problém ako v Grécku.
Rastúci počet obetí konfliktov
Doplníme smutný fakt, že len pri "najsledovanejších" ozbrojených konfliktoch v Afganistane, Iraku, Líbyi,
na území pásma Gazy v Palestínskej samospráve, Sýrii a na Ukrajine zahynulo podľa údajov z rôznych
zdrojov vlani takmer 145 tisíc osôb – civilistov, vojakov vládnych síl i z rôznych zoskupení bojovníkov.
Počet utečencov v nich za rok 2014 sa odhaduje okolo dvoch miliónov. K počtu obetí treba prirátať aj
zabitých v ďalších – menších – ozbrojených konfliktoch a pri teroristických útokoch. Ide najmä o
Pakistan, Jemen, Egypt, Nigériu, Mali, Sudán, Južný Sudán, Somálsko, Libanon, Stredoafrickú republiku
a i. Mnoho je obetí terorizmu v štátoch BRICS – Číne, Indii i RF.
Bokom sme nechali organizovanú zločinnosť, epidémiu eboly i mnohé sociálno-ekonomické a sociálnodemografické problémy, ktoré prinášajú nielen materiálne škody, ale v ich dôsledku hynie mnoho ľudí.
Najhoršia situácia v tomto smere je asi na území subsaharskej Afriky, ktorej stav je čiernym svedomím
Západu.
Trochu optimizmu do budúcnosti
Hlavná línia vývoja svetovej politiky a bezpečnosti je už roky jasná – pokračuje úpadok pozície USA a
vytvára sa multipolarita moci. Bude Washington rešpektovať tento trend alebo používaním násilia (aj
ozbrojeného) a rôznymi ekonomickými, politickými i mediálnymi manipuláciami sa ho bude usilovať
zvrátiť? V tomto storočí sa mu to príliš nedarí.
Inou cestou, ktorá sa zatiaľ presadzuje ťažko, sú iné spôsoby riešenia problémov svetovej politiky a

bezpečnosti, ktoré môžu ponúknuť EÚ a ČĽR. Z celosvetového pohľadu je príťažlivá čínska myšlienka
harmonického sveta, v ktorom pôsobí viacero entít, pričom žiadna z nich sa neusiluje stať jedinou
rozhodujúcou, raz prevládne jedna, inokedy iná.
A celkom nakoniec, hoci sme EÚ zaradili medzi krízové oblasti súčasného sveta, nemali by sme strácať
nádej na to, že jej integrácia bude prínosom. Nemala by pomôcť len nám samotným, ale aj svetu. A ak
kritizujeme EÚ, tak predovšetkým preto, že sa silne odkláňa od myšlienok, ktoré sú nielen príťažlivé, ale
aj dobré a pekné – ale iba vtedy, ak platia pre všetkých rovnako a ak riešia problémy, ktoré trápia ľudí v
každodennom živote.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 1 – 2/2015
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24. Slovenské univerzity sú najdrahšie v okolí: Koľko zaplatíte za prihlášku na
vysokú školu?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 16/01/2015; Čas.sk; Nina Lednická, Novy Cas]
Maturant si môže podať ľubovoľné množstvo prihlášok.Autor: shutterstock

| Kto to má všetko platiť? Pýtajú sa rodičia aj študenti. Náklady na prijímačky sú náročnou položkou
rodinného rozpočtu.
Ak si ešte podávate prihlášku napríklad na tri fakulty či školy, môžete zaplatiť takmer 300 eur! Prečo je to
také drahé a ako sú na tom školy v zahraničí? K dnešnému dňu nie je potvrdená obojstranná
elektronická výmena údajov z centrálnej prihlášky (CEP) so všetkými vysokými školami na Slovensku.
Preto, hoci ste sa prihlásili online, musíte zaslať aj podpísanú papierovú prihlášku, ak to daná škola
vyžaduje.
Na internetovej stránke www.portalvs.sk sa dozviete, či daná škola podporuje výmenu údajov CEP
a svojím akademickým informačným systémom. Ak máte problém s vyplnením prihlášky, môžete žiadať
o pomoc na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke. Suma,
ktorú si fakulty pýtajú za prihlášku, sa môže vyšplhať až na 80 eur.
"Poplatok je odvodený od skutočných nákladov školy spojených s týmito úkonmi," uviedol Ján Pekár,
prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Ako spresnil, sú tam zahrnuté náklady na prípravu testov,
ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor pedagóga a podobne. Rovnaké náklady však majú aj
na ostatných vysokých školách.
Na Univerzite Karlovej v Prahe však zaplatíte štyrikrát menej. "Niektoré fakulty umožňujú online zápis,
takže poplatok je nižší," vysvetlil Václav Hájek z českej Univerzity Karlovej v Prahe. Najvyššia možná
suma, ktorú študent zaplatí, sa vyšplhá maximálne na 560 českých korún, čo je necelých 20 eur. "Som
prekvapený, že slovenská Univerzita Komenského pýta za prihlášku také vysoké sumy," dodal.
Ako sa určuje výška poplatku?
Základom na určenie školného a poplatkov je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta
denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom z rozpočtu. Základ sa
zaokrúhli na celých päť eur nadol. Verejná škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímačiek. Ten je odvodený od skutočných nákladov, ktoré vzniknú pri tomto úkone. Jeho výška však
nesmie presiahnuť 25 % zo základu. Ten určuje ministerstvo. Na tento rok je stanovená maximálna
suma na 82,50 E.
Univerzity v číslach
20 verejných vysokých škôl - 3 štátne, 13 súkromných, 4 pobočky zahraničných VŠ
165 detašovaných pracovísk
118 fakúlt
14 VŠ nemá žiadnu fakultu

Podmienky prijatia
úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie doložené vysvedčením o maturitnej skúške
uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, musia mať úspešne vykonanú záverečnú
skúšku a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajúci požiadavkám zákona
na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania
iné špecifické podmienky si určuje každá škola osobitne

POZOR! Vysoká škola má právo vedieť, či sa študent zapíše na štúdium. Uchádzač to musí fakulte
oznámiť do začiatku akademického roka (1. september). Ak tak nespraví, zaniká mu právo zapísať sa
na štúdium.
Za prihlášku som neplatil
Sebastian, študent 5. ročníka, TU Viedeň, Rakúsko
- Na školách v Rakúsku sa treba online zaregistrovať. Ak vás pripustia k prijímačkám, treba poslať
motivačný list, prečo ste si vybrali túto školu. Tam, kde prijímací pohovor nie je, po online registrácii si
stačí vybrať smer, ktorý chcete študovať. Po zaplatení poplatku, približne 18 E, študent dostane preukaz,
a tak sa stáva študentom. S týmto preukazom môžete chodiť na prednášky aj na iné vysoké školy
v krajine.
Dokedy treba poslať prihlášku
termín si určuje každá fakulta alebo škola
na univerzity, kde treba skladať talentové skúšky, sa treba prihlásiť už v novembri
obvykle sa dátumy pohybujú v mesiacoch február až máj
niektoré univerzity umožňujú zaslať prihlášku aj dodatočne v júni až septembri
podrobné informácie o tej-ktorej škole nájdete na internetových stránkach a študijnom oddelení

Poplatky za podanie prihlášky na vysokú školu
Názov školy Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za online prihlášku
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta (odbor všeobecné lekárstvo), Bratislava 80 E 80 E
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta (odbor všeobecné lekárstvo), Martin 60 E 60 E
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, Bratislava 50 E 35 E
Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Bratislava 40 E 32 E
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra 35 E 35 E
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 40 E 40 E
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Žilina 20 E 20 E
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava 33 E 25 E
Univerzita Karlova, teologická fakulta, Praha, Česko 590 Kč (19,85 E) 510 Kč (18,08 E)
Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, Plzeň, Česko 510 Kč (18,08 E)
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správna fakulta, Brno, Čeko 400 Kč (14,18 E)
Varšavská univerzita, Poľsko 20 E
Gdanská univerzita, Poľsko 20 E
Szent Pál Akadémia, Teologická fakulta, Budapešť, Maďarsko 4 000 Ft (12,55 E)
Technická univerzita, Viedeň, Rakúsko poplatok za preukaz, asi 18 E
Ekonomická univerzita, Viedeň, Rakúsko poplatok za preukaz, asi 18 E
Vysoké školy vo Veľkej Británii 12 - 23 libier (15 - 30 E)
Univerzita Michel de Montagne, Bordeaux, Francúzsko okrem fakulty žurnalistiky bez poplatku
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25. Oxfam: Percento najbohatších ľudí sveta bude vlastniť viac majetku, ako má
zvyšok svetovej populácie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 19/01/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Elena Koritšánska, moderátorka: "Percento najbohatších ľudí sveta bude vlastniť viac majetku, ako má
zvyšok svetovej populácie. Podľa organizácie Oxfam sa tak stane už v roku 2016. Krátko pred tradičným
Svetovým ekonomickom fórom v Davose, vyzvala táto organizácia ekonomické mocnosti sveta, aby

prijali opatrenia, ktoré by tieto nerovnosti zmenili."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "V minulom roku najbohatší ľudia sveta, na ktorých čele je stále Bill
Gates, vlastnili 48 percent svetového bohatstva. Zvyšných 52 percent pripadalo ostatným. Už o dva roky
sa však situácia zmení a jedno percento bohatých bude vlastniť viac, ako zvyšných 99 percent
populácie. Priepasť medzi oboma stranami sa rýchlo prehlbuje. Môže za to globalizácia, hovorí pre
RTVS Sebastian Leitner v Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdiá."
Sebastian Leitner, Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdiá: "V 70-tych a 80-tych rokoch
nastala liberalizácia, takže firmy mohli ľahšie nájsť odbytisko pre svoje tovary a služby aj mimo hraníc
štátov, v ktorých pôsobili. Ich vlastníci sú teraz bohatší. V liberalizovanom svete je to celkom normálny
jav."
Tamara Lištiaková: "Vladimír Baláž zo Slovenskej akadémie vied."
Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied: "Určitá príjmová nerovnosť je prirodzená, pretože ľudia majú
rozličné schopnosti, a tým nemyslíme intelektuálne, ale vôľové, pretože keď chcete nadobudnúť nejaký
majetok, musíte na tom povedzme tvrdo pracovať a obetovať aj veľa z osobného života."
Tamara Lištiaková: "Otázne ale je, že či bohatí k majetku prišli legálnou cestou, dodáva Vladimír Baláž.
Na to upozorňuje aj Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý konštatuje, že
peniaze bohatých často končia v daňových rajoch."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Ti, čo sú vlastníci veľkého kapitálu, dokážu tento
optimalizovať tak, že so štátom sa podelia čo v najmenšej miere, čo najviac im zostane a tieto peniaze
častokrát umiestňujú do špekulatívnych investícií, ktoré donášajú oveľa väčší výnos ako sú tradičné
produkty, ktoré pozná bežný sporiteľ alebo investor."
Tamara Lištiaková: "Ako odstrániť fenomén stále viac roztvárajúcich sa nožníc? Ekonómovia sa zhodujú
- bojom proti daňovým únikom a väčším zdanením bohatých a ich majetku. To však nie je také
jednoduché, myslí si ekonóm Tomáš Dudáš z Paneurópskej vysokej školy."
Tomáš Dudáš, Paneurópska vysoká škola: "Najbohatší majú vplyv na politiku v tých hospodársky
vyspelých štátoch a cez rôzne lobistické skupiny sa snažia zabrániť zvýšeniu daňových sadzieb na
majetok."
Tamara Lištiaková: "Riešením by podľa niektorých analytikov mohlo byť aj zavedenie dane z finančných
transakcií. Podľa Vladimíra Baláža by ale takáto daň mala zmysel len v prípade, ak by ju zaviedli všetky
ekonomické giganty sveta."
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26. Ruský Gazprom varuje, že náš hlavný plynovod do troch rokov odstaví. Bolo by
Slovensko pripravené na takýto scenár?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 16/01/2015; K veci]
Gabriela Kajtárová, moderátorka: "Rusi chcú časom odstaviť náš hlavný plynovod. Vedie totiž cez
problémovú Ukrajinu. Šéf Gazpromu Alexej Miller najnovšie uviedol, že v roku 2018 cez toto potrubie na
západ nepotečie už ani kubík. Plyn presmerujú do Turecka na hranice s Európou. Ak oň má Európa
záujem, nech si ho dopraví. Aké reálne sú tieto plány? Pýtali sme sa experta na medzinárodný obchod
Petra Baláža z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave, (telefonát): "Tak, samozrejme, že túto hrozbu treba
vidieť v určitom kontexte celkového vývoja konfliktu, ktorý je dnes medzi Ukrajinou a Ruskom, a je
samozrejmé, že tá munícia, ktorú mala Putinova vláda vo vzťahu riešenia problémov na Ukrajine, sa v
podstate vyčerpala, takže začína siahať až k takým krajným riešeniam. Toto všetko treba vnímať v
kontexte aj v tom, že to narastajúce riziko takéhoto riešenia, čo by zaznamenalo veľké straty jednak
tranzitných poplatkov, jednak sú nastavené aj ekonomika a regionalizácia spotrebiteľov tohto plynu na
báze historického smerovania týchto trubiek či už v Česku, na Slovensku, aj v ďalších krajinách, je to
skrátka vyvolávanie určitého tlaku na to, aby sa zmenili, alebo aspoň zmiernili zatiaľ rigídne stanoviská
krajín Európskej únie, pokiaľ ide o riešenie ukrajinsko-ruského konfliktu."
Gabriela Kajtárová: "To znamená, že cieľom Ruska podľa vás je zatlačiť na Európu, aby zmenila
napríklad svoj postoj k sankciám?"

Peter Baláž: "No ja som presvedčený, že toto je jeden minimálny problém, sú tu ďalšie problémy,
pretože keď dneska spočítame straty, ktoré má Rusko dneska z devalvácie rubľa, zo strany pozície na
medzinárodných trhoch, existujúcich obchodných väzieb, tak je to obrovský objem a pravdepodobne
musí dneska ruská vláda vytvárať aj pre domáce obyvateľstvo dojem, že má všetko pod kontrolou. Tam
už vzniká samozrejme dneska napätie, pretože v Rusku je zima, obchody sú prázdne, a to samozrejme
treba nejakým dôvodom vysvetľovať."
Gabriela Kajtárová: "No veď práve. V takejto situácii si Rusi potrebujú komplikovať tú situáciu vlastne
tým, že zabehnutý prakticky v súčasnosti bezproblémový plynovod vypnú."
Peter Baláž: "On je relatívne, by som povedal, bezproblémový, pretože stále tu hrozí to, že Ukrajina
nejakým spôsobom začne z toho plynu čerpať dneska pre svoje potreby, ten, ktorý je vlastne
tranzitovaný do zahraničia, a jednoducho je tam stále určitá miera závislosti Ruska na Ukrajine. Rusko,
ktoré dostáva do svojho štátneho rozpočtu 80 percent svojich príjmov z vývozu energetických surovín,
sa dostáva do určite závislosti, na ktorú neboli politicky, ani ekonomicky zvyknuté, a samozrejme je
otázka toho, že či ho vyvezie a dostane zaplatené, je dneska úplne inak smerovaná, pretože dneska je
na trhoch dostatok zemného plynu, dá sa povedať, že dokonca prebytok, podstatne lacnejšieho, a tá
pôvodná stratégia Gazpromu nastavená na systéme doložiek,..., to značí, že dvadsaťročné dlhodobé
kontrakty, kde mali istotu odberu ich surovín, to samozrejme sa dneska nejakým spôsobom všetko rúca,
a nastaviť nejakú alternatívnu stratégiu je v súčasnosti veľmi zložité."
Gabriela Kajtárová: "Z vašich slov asi chápem, že tú hrozbu, ktorú povedal Alexej Miller, že teda vypne
vetvu, ktorá ide k nám, plynovú, v roku 2018, treba vnímať teda s rešpektom, že je tu tá hrozba. Čo by to
znamenalo pre nás, dokázali by sme vôbec dostatočné množstvo my ako Slovensko, ale aj ako Európa
dostať z Turecka k nám?"
Peter Baláž: "Táto otázka má niekoľko rovín. Prvá otázka je, či je schopná Európa dneska získať zemný
plyn z iných nálezísk, dá sa povedať, že áno, pretože dneska hlavne Taliansko, Francúzsko sú dnes
nastavené prostredníctvom regazifikácie LNG plynu na možnosti dodávok z Kataru, a prakticky zo
všetkých krajín, ktoré majú gazifikačné stanice. Ten plyn bude samozrejme podstatne drahší. To značí,
to je prvá rovina. Druhá rovina sa týka toho, že čo by to samozrejme znamenalo pre obyvateľstvo ďalej.
Znamená to samozrejme ekonomicky zníženie konkurencieschopnosti Európy a zvyšovanie výrobných
nákladov, dostala by sa Európa do ešte väčšieho závozu, v akom sa nachádza za roky 2012, 13 a 14."
Gabriela Kajtárová: "Áno, kvôli stúpajúcim nákladom na plyn, na energie."
Peter Baláž: "Presne tak."
Gabriela Kajtárová: "Pán Baláž, ja keď sa rozprávam s rôznymi analytikmi a odborníkmi na energetiku,
tak mám taký dojem, ako keby Rusko a Európa súperia, kto skôr sa dokáže odstrihnúť od tej... závislosti,
že či to teda budú Rusi tým, že sa obrátia smerom na východné trhy, alebo to bude Európska únie?
Vnímate tiež takéto preteky, a kto má podľa vás šancu v nich zvíťaziť?"
Peter Baláž: "To je veľmi zložité, pretože svetová ekonomika je dneska veľmi interdependentná, to značí
veľmi závislá, funguje tu globalizácia, ktorá uvoľnila trhy, a to samozrejme v konečnom dôsledku rozdáva
znovu karty. Je reálny fakt, že miera závislosti Ruska na vývoze surovín je veľmi vysoká, a Putinova
vláda neurobila nič iné preto, aby vlastne zdroje, ktoré získala z vývozu, keď bola cena ropy 130, 140,
150 dolárov, investovala a vytvorila novú produkčnú záchranu, ktorá by bola proexportne orientovaná, a
tým pádom nejakým spôsobom znižovala riziko, že raz ropa a zemný plyn v Rusku nebude.
Pokiaľ ide o závislosť Európskej únie, Európska únia je podstatne menej závislá, má samozrejme ešte
nejaké drobné vlastné zásoby zemného plynu a ropy, najmä v Nórsku a v Holandsku. Opticky sa to zdá,
že tá závislosť je menšia, ale Európa mnoho rokov veľmi pohodlne žila z to, že vyrábala výrobky, Rusi
všetko vlastne skúpili, a predstala nejakým spôsobom vnímať to, že ten svet sa posúva, že prechádza
nejakými zásadnými transformačnými zmenami, no a potom samozrejme, do toho všetkého hrá čínska
karta. Číňania majú obrovský rast ekonomiky, tak sa zdalo, že vlastne keď nebude záujem o ruské
suroviny v Európe, tak bude v Ázii, ale treba si uvedomiť, že tá čínska ekonomika tiež napreduje, ako
prechádza veľmi rýchlo od výroby výrobkov s nízkou mierou pridanej hodnoty a s veľkými potrebami
surovín, do výroby výrobkov vysokých technológií, kde vlastne tie suroviny nebude potrebovať, Čína,
ktorá sporebúvala 50 percent všetkého svetového dovozu, napríklad uhlia, dneska je o tretinu na nižšom
dopyte, a to znamená samozrejme v konečnom dôsledku, že aj napriek tomu, že bude natiahnutá trubka
do Číny, tak nebude slúžiť pre to, aby riešila problém Ruska s Európou, ale bude v konečnom dôsledku
vytvárať iba priestor pre to, aby Rusi mali čím platiť za dovozy čínskeho tovaru."
Gabriela Kajtárová: "Tak vidí budúcnosť Peter Baláž z Ekonomickej univerzity. Slovenský prepravca
plynu, pološtátna spoločnosť Eustream zatiaľ veľké obavy nemá. S Rusmi totiž podpísali dlhoročnú
zmluvu na princípe... or pay, znamená to, že do roku 2028 dostávame peniaze bez ohľadu na to, či nás

plyn prúdi, alebo nie, upozorňuje Vahran Chuguryan, hovorca spoločnosti Eustream. Pripomína, že ak
by aj prišlo k najhoršiemu, Slovensko vie kúpiť plyn z iných smerov. Spoločnosť navyše nedávno vytiahla
eso z rukáva. Chce budovať nový plynovod s názvom Eastring. Lacno a rýchlo by doplnil chýbajúce
potrubie na Balkán až k bránam Turecka. Tvrdí Vahran Chuguryan."
Vahran Chuguryan, hovorca spoločnosti Eustream, (telefonát): "Eastring je navrhovaný ako obojsmerný
plynovom, čo znamená, že v prvom rade zabezpečí zásobovanie plynom balkánskych krajín zo
západných zdrojov, a vie zabezpečiť zásobovanie plynu z juhovýchodnej časti do západnej Európy, a to
myslím okrem napríklad plynu z Kaspickej oblasti, alebo z Čierneho mora, môže prichádzať do úvahy aj
plyn Iránu, Iraku, Izraelu atď."
Gabriela Kajtárová: "Takže klesla by naša závislosť od ruského plynu, avšak takýto plyn, tento
alternatívny, by bol pravdepodobne pre nás drahší. Je to tak?"
Vahran Chuguryan: "Nedá sa to tak úplne špecifikovať. Po prvé, tento plynovod by umožnil dovážať
takisto aj ruský plyn v prípade, ak predsa len tieto plány ruské vybudovať veľký plynárenský uzol v
Turecku nakoniec zrealizujú. No a čo sa týka cien, tak to je záležitosť trhu."
Gabriela Kajtárová: "750 miliónov eur, o takejto sume sa bavíme, keď sa bavíme o nákladoch na
vybudovanie Eastringu. Kto by platiť toto budovanie? Boli by ste to vy, ale asi by to nebola celý suma,
asi by ste sa poskladali s ostatnými krajinami, cez ktoré plynovod pôjde?"
Vahran Chuguryan: "Čo sa týka otázky financovania, praxi pôjde zrejme o konzorcium prevádzkovateľov
jednotlivých prepravných sústav, akým je napríklad aj spoločnosť Eustream, no a nie je tiež vylúčené
externé financovanie, napríklad dotácie Európskej komisie, ale aj zo zdrojov Európskej investičnej
banky."
Gabriela Kajtárová: "V akom je momentálne štádiu?"
Vahran Chuguryan: "Momentálne sa rokovania vyvíjajú, môžem povedať, pozitívnym smerom. Na
budúci týždeň na expertnej úrovni sa stretnú odborníci spoločnosti Eustream so svojimi bulharskými a
rumunskými kolegami, a budú hovoriť o technických detailoch projektu. Čo sa týka samotnej realizácie
projektu, tak bude trvať tri roky od finálneho investičného rozhodnutia."
Gabriela Kajtárová: "Alexej Miller hovoril o roku 2018. Stihli by ste to do roku 2018 a vedeli by ste ten
plyn z Turecka priviesť Eastringom?"
Vahran Chuguryan: "Projekt Eastring je momentálne napriek vysokému štádiu rozpracovanosti predsa
len ešte v začiatkoch. Momentálne naozaj by som nerád hovoril. Ale tie tri roky sú potrebné od prijatia
finálneho investičného rozhodnutia, ktoré nemyslím si, že v priebehu pár týždňov bude prijaté."
Gabriela Kajtárová: "Ten ruský plyn z Turecka by ste vedeli priviezť Eastringom, dá sa to prepojiť?"
Vahran Chuguryan: "Samozrejme, pretože trasa Eastringu by končila na bulharsko-tureckých hraniciach,
takže tam by bol priamy prístup k tomu plánovanému..."
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27. Melichárek končiť nehodlá, chce ešte úspech s Duklou
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 19/01/2015; 02/2015; s.: 25; šport; MJ]
S trenčianskou Duklou toho prežil veľa. Získal majstrovský titul, zahral si v jednom tíme s Mariánom
Hossom, Demitrom a Gáboríkom. Zúčastnil sa dvoch svetových šampionátov. Tibor Melichárek v
decembri odohral päťstý duel v drese Trenčína, no do hokejového dôchodku sa nechystá.
TRENČÍN. S hokejovou kariérou začínal ako druhák na základnej škole v rodných Topoľčanoch. Partia
kamarátov zo sídliska sa rozhodla zúročiť talent nielen na klzisku medzi panelákmi, ale aj na zimnom
štadióne. "V sobotu boli na prvom tréningu kamaráti. Ja som sa pridal o deň neskôr. Otca som zobudil
ráno o piatej hodine a drží ma to doteraz. Nikto ma nenútil, od prvého momentu ma rodina neuveriteľne
podporovala. Otec chodil so mnou na tréningy a zápasy. Mama vytvárala zázemie, aby všetko fungovalo
správne," povedal na úvod Tibor Melichárek. Hokej ho baví dodnes. Ani na jedinú sekundu ho
nenapadla myšlienka so všetkým skoncovať.
Takmer nestihol zápas
Do roku 2000 odohral všetky zápasy v drese prvoligových Topoľčian. Najmä tá posledná mu vyšla nad

očakávania, keď mal priemer viac ako jeden kanadský bod na zápas. Následne na jednu sezónu
prestúpil do bratislavského Slovana. Do Trenčína prišiel v roku 2002. "Už niekoľko rokov predtým bol
môj príchod do Trenčína otvorený. Napokon som sa tu dostal, ale cez Slovan. Spomínam si na to dobre.
V piatok prišiel do Bratislavy vtedajší manažér Piovarči so slovami, že má záujem, aby som hral za
Duklu. Rozhovor trval dvadsať minút a šiel som sa zbaliť. Už v ten večer som nastúpil proti Zvolenu.
Prehrali sme o dva góly," spomínal Melichárek, ktorému veľa nechýbalo, aby do duelu vôbec nenastúpil.
Pre už vtedy kolabujúcu dopravu v Trenčíne takmer nestihol predzápasové rozkorčuľovanie. Tréner
Dušan Gregor mu jasne naznačil, že ak by meškal ešte čo i len minútu, sledoval by zápas z tribúny.
V tíme s hráčmi NHL
Za dlhoročnú kariéru sa z majstrovského titulu tešil iba jediný raz. A bolo to práve pri poslednom titule
Dukly v roku 2004. Káder sa budoval dlhšiu dobu a bol postupnými krokmi nasmerovaný k úspechu. "V
majstrovskej sezóne sme mali neuveriteľne silný tím a titul bol v správnych rukách. Mali sme aj na viac,
no nepodarilo sa nám udržať správny smer aj v ďalších rokoch," pokračoval Melón, ako ho spoluhráči
prezývajú. Podobne vysoké ciele mala kabína aj o rok. V NHL nastala z dôvodu nezhôd o platovom
stope výluka. Hráči sa zo severoamerického kontinentu presunuli do Európy. Silná útočná trojica
Hosssa, Demitra, Gáborík bola postrachom. Očakávaná obhajoba sa však nekonala. Semifinálová séria
sa skončila prehrou 3:4 so Slovanom. Najmä Paľo Demitra mal ťažké srdce na rozhodcov. "Pre nás
všetkých bola škola hrať s takými hokejistami. Kvalitu aj potenciál sme vtedy mali neskutočnú. Všetkých
mrzelo, ako sa to skončilo. Semifinále poznačila veľká nervozita a emócie."
Prestup do Novosibirska sa nekonal
Sezónu 2006/2007 odohral vo veľkom štýle. Už v základnej časti nazbieral šesťdesiat kanadských
bodov. Útočná formácia s Jánom Pardavým starším a Jaroslavom Kóňom sa stala postrachom súperov.
Aj vďaka jej výraznému prispeniu sa Trenčín posledný raz dostal až do finále extraligy. "Pod vedením
Antonína Stavjaňu sme hrali veľmi pekný hokej. Naša päťka bola perfektne kombinačne vybavená. Videli
sme sa na ľade aj naslepo, boli sme produktívni," spomína v dobrom na "parťákov" z útoku. Vďaka
skvelým štatistikám už počas prebiehajúceho play-off podpísal novú zmluvu. Ako tridsiatnik sa chystal
na prvý zahraničný angažmán. Mal sa stať hráčom posledného ročníka ruskej Superligy v drese
Novosibirska. "Celú jar som riešil prípravu na Rusko. Nakoniec mi dva týždne pred odchodom dali
informáciu, že potrebujú brankára a obrancov a dvaja útočníci končia. Odchody hráčov neboli ešte pod
takým prísnym dohľadom ako je to teraz v KHL. Tri mesiace som bol presvedčený, že idem na východ,"
dodal smutne. Tiborovi Melichárekovi tak nezostávala iná možnosť, len si hľadať inú alternatívu. Obnovil
kontakt s pražskou Spartou a od nového ročníka brúsil korčule v Česku. "Napokon boli naši západní
susedia jedinou zahraničnou skúsenosťou. Zažil som tam lepšie aj horšie chvíle. Hokej sa tam hral na
vyššom leveli. Bol som v tímoch, ktoré mali históriu a fungovali profesionálne. Páčilo sa mi," poznamenal
na margo Sparty, Českých Budějovíc a Třinca.
Návrat do Trenčína
Účastník dvoch svetových šampionátov sa do Dukly vrátil na jeseň po dvoch ročníkoch v drese
piešťanských havranov. "Mohol som zostať aj v Piešťanoch. Oslovili ma trenčianski funkcionári, že by
mali o moje služby záujem. Oproti uplynulej sezóne chceli posilniť kabínu o skúsených hráčov a dostať
sa na vyššie priečky. Vždy som v Dukle rád hral a som tu spokojný," nechal sa počuť Melichárek.
500 zápasov za Duklu
V decembri zažil vo svojej kariére jeden pekný míľnik. V červeno-žltom drese odohral už päťstý zápas.
Sám si štatistiky nevedie. O všetkom sa dozvedel od novinárov. "Ak niekto odohrá päťsto zápasov v
jednom drese, to už je úctyhodný výkon. Ten hráč musí dačo dokázať, vyhýbajú sa mu zranenia. Teší
ma, že som niečo také dokázal a že Dukla stále stojí o moje služby." Na ľade tvorí nerozlučnú dvojičku s
Vladimírom Nemcom už niekoľko rokov. Správna chémia medzi nimi ladí na ľade aj mimo neho. "Sme
spolu takmer každý deň. Vidíme život rovnako, bývame kúsok od seba, takže sa navštevujú aj naše
rodiny," doplnil s úsmevom.
Dvoje narodeniny
Jedny narodeniny oslavuje v novembri a druhé ho čakajú na konci januára. Chyba v záznamoch
vytvorila nezrovnalosti, kedy sa vlastne Tibor Melichárek narodil. "Niekde vypadla jednotka. Narodil som
sa v jedenástom mesiaci. Mediálny manažér v Sparte Praha sa to snažil upraviť na rôznych portáloch a
wikipedii, ale nie všade sa to ešte podarilo. Aj chalani v kabíne sa zo mňa smiali. Vraj oslavujem až dva
razy do roka," povedal úsmevnú príhodu otec dvoch dcér. V novembri tak oslávil už tridsiate ôsme
narodeniny, ale na dôchodok sa ešte nechystá. "Necítim sa byť starý. Hokej si užívam a baví ma. Možno
aj preto, že neviem, ktorá sezóna bude tá posledná. Môžem skončiť kedykoľvek. Pokiaľ mi to zdravie
dovolí a budem mať čo na ľade ponúknuť, rád by som ešte nejaký ten rôčik pohral. Rád by som s Duklou

ešte niečo zažil. Človek už v tomto veku štatistiky nerieši. Zaujímajú ho skôr tímové úspechy," zamyslel
sa Melichárek.
Má vysokoškolský titul
Ak chcel hrať hokej, musel sa učiť na jednotky. Taká bola podmienka, ktorú mu zadala mama, inak
učiteľka na gymnáziu. Za splnenie úlohy dostával výborný servis. V rodičoch mal podporu a veľa mu
obetovali. Keď ukončil strednú školu, prišla na rad otázka, čo ďalej. "Všetci sme sa zhodli na tom, aby
som pokračoval aj na vysokej škole. Za mojich mladých čias neboli také rozmanité hokejové možnosti.
Potreboval som poistku, ak to s hokejom nevyjde. Bol som študentom Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Hoci som nenavštevoval pre povinnosti všetky prednášky, štátne skúšky som zvládol
perfektne a odniesol som si jednotky," pochválil sa Melichárek. Po skončení aktívnej kariéry má preto na
výber, či sa bude venovať hokeju naďalej, alebo sa dá na ekonomickú dráhu. "Obidve sféry ma lákajú.
Uvidím, čo život prinesie. Verím v to, že si nájdem uplatnenie v takej oblasti, ktorá ma bude baviť. Ak by
to bolo v hokeji, rád by som zúročil nadobudnuté skúsenosti," zakončil rozhovor Melichárek.
(MJ)
foto:
Tibor Melichárek v drese Dukly odohral už viac ako 500 zápasov.
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28. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 9; KAM na vysokú školu; Redakcia]
- univerzita, ktorá pripravuje absolventov pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady
práce
rektor Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák. PhD.
ZÁKLADNÉ ÍNFORMÁCIE:
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Tel.-.+4212 6729 5111
Fax:+4212 6729 5101
email: komunikacia@euba.sk
web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka. univerzita
Termín podania prihlášky:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2015
2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015
3. stupeň štúdia do 10.júna 2015
Poplatky za prijímacie konanie:
32 EUR pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní vytlačenej prihlášky
40 EUR pri podaní prihlášky len v tlačenej forme
60 EUR na študijný program Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
Spôsob podania prihlášky: v tlačenej forme, elektronicky

Termín prijímacích skúšok:
1. stupeň štúdia Bc. 15.-19.6.2015
2. stupeň Štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25.-27.8.2015, ostatné fakulty 22.6. - 3.7.2015
3. stupeň štúdia jún - júl 2015
Formy štúdia: denné, externé
Stupne štúdia:
bakalársky, inžiniersky,
doktorandský
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že absolventi sa veľmi dobre ulatňujú na trhu práce v SR a EÚ.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia môžu študenti
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku).
EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v
bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo
Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný
študijný program International Finance
Univerzita ponúka štúdium na 1, stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programme Ekonómia a
právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni
štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. Novinkou je tiež
možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný manažment v anglickom jazyku) v
spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v spolupráci s
univerzitou v Bangkoku.
EU v Bratislave vysiela ročne približne 350 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne
rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú
veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a
prehľady priemerných miezd absolventov. Na EU v Bratislave v súčasnosti realizuje akreditačná komisia
z USA unikátny projekt medzinárodnej akreditácie univerzity.
Organizačnou zložkou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka
medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin
University, Ohio USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European
Executive MBA na prestížnej ESCP Európe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp.
Turíne.
BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a Univerzity tretieho veku.
Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností
a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych
požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 10 000
Počet absolventov: viac ako 80 000

Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93% (štatistika ÚPSVaR 2012)
Priemerná mzda absolventa: 967 EUR (štatistika MŠVVaŠ SR)
Študijné programy 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DĹŽKA ŠTÚDIA 1
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3,2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3.2/2,3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3,2/2,3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNlCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2,3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3,3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3,2/3
účtovníctvo a auditorstvo D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
Štatistické metódy v ekonómii D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3,3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/F 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3,3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA so sídlom v Košiciach
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2

OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3,3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY AINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3,2
CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
www.euba.sk
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29. Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného
celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016
(aktualizované 12. 1. 2015)
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 2,3,4; KAM na vysokú školu; Redakcia]
verejné vysoké školy
Vysoká škola, fakulta termín/y podania prihlášky do internetová adresa informácie poplatok veur*
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta 28.2.2015 http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2485 80
Právnická fakulta 15.3. 2015 http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3646 60
Filozofická fakulta 28. 2 2015 http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2661 45/40
Prírodovedecká fakulta 27.2. 2015 http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=prijmacky 50+d.30/30+d.30
Pedagogická fakulta 28. 2. 2015 http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=5242 60
Farmaceutická fakulta 27. 2.2015 31.7.2015 AS http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2297 50,75 A
S
Fakulta telesnej výchovy a športu 28.2. 2015 http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2658 50 + d.20
Jesseniova lekárska fakulta, Martin 28 2.2015 http://staryweb.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6415 60
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 28. 2 .2015 http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=191 33
Evanjelická bohoslovecká fakulta 30. 5. 2015 http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2504&no_cache=1
50
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31. 3. 2015
http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=2065 45
Fakulta managementu 31.3. 2015 D 31.7 2015 E http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=31 40
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 28. 2. 2015 31. 3 .2015 ZS
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5937 45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava 30.4. 2015 http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustavmanazmentu/studium/uchádzači. html?page_id=3332 50/35
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 31.3.2015 10.8.2015 KN
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/bakalarskestudium.html?pagejd=2881 50/35
Strojnícka fakulta 31.3.2015 http://www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijmacie-konanie-bakalarskestudium.html?page_id=4188 50/35
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4.2015 http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienkyprijimania-na-bc. -štúdium. html?page_id=2639 50/35
Stavebná fakulta 30.4.2015 14.8.2014 KN http://www.svf.stuba.sk/sk/uchadzacov/bakalarskestudium.html?page_id=1702 50/35: 82,50 J
Fakulta architektúry 30.11.2014 315.2015 A http://www.fa.stuba.sk/sk/informacia-pre-uchadzacov-ostudium/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-2015-2016.html?page_id=3329 40; 75 A; 100 ZM
Materiálovo- technologická fakulta, Trnava 31.3. 2015 http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimaciekonanie-na-bakalarsky-stupen-studia.html?pagejd=9045 35
Fakulta informatiky a informačných technológií 31 3. 2015 http://www.fiit.stuba.sk/sk/prijimanie-nastudium/prijimacie-konanie.html?page_id=1677 50/35
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta 31.3. 2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o~studium/prijimacie-konanie 40/32
Fakulta podnikového manažmentu 31.3.2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimaciekonanie 40/32
Národohospodárska fakulta 31.3. 2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie 40 /
32;60 V
Fakulta hospodárskej informatiky 31.3.2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

40/32
Podnikovo-hospodárska fakulta,Košice 31.3.2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimaciekonanie 40/32
Fakulta medzinárodných vzťahov 31.3. 2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie
40/32
Fakulta aplikovaných jazykov 31. 3. 2015 http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie
40/32
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30.4.2015 http://www.fapz.uniag.sk/sk/499/ 33/31
Fakulta ekonomiky a manažmentu 20 3.2015 http://www.fem.uniag.sk/fem/uchádzačom 40/35
Technická fakulta 31. 3 .2015 26.6.2015 K http://www.tf.uniag.sk/tl_files/tf/documents/Moznosti_
studia.15_16-1.pdf 35/33
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 28.2.2015 V 30.4.2015 V http://www.fzki.uniag.sk/sk/
podmienky-prijatia-na-studium/ 35/30 V,25 / 20 V
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30.4.2015 http://www.fbp.uniag.sk/sk/prihlasovanie-sa-nastudium/ 35/30
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31.3.2015 http://www.fesrr.uniag.sk/sk/moznostistudia-na-fakulte-191/
Technická univerzita vo Zvolene
Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen X
http://www.tuzvo.sk/sk/studium/celouniverzitne_studijne_programy/celouniverzitne_studijne_programy.ht
ml
Lesnícka fakulta 31. 3. 2015
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/prijimacie_konanie/pravidla_a_podmienky
_pre_prijatie/bakalarske_studijne_programy_a_odbory/bakalarske_studijne_programy_a_odbory.html
40/35
Drevárska fakulta 30.11.2014 V 31.3.2015 V
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/drevarska_fakulta/prijimacie_konanie/prijimacie_konanie.h
tml 55 / 50 V,40/35V
Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2015
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/prijimacie_konanie
/pravidla_a_podmienky_pre_prijatie/pravidla_a_podmienky_pre_prijatie.html 30
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30. 4. 2015 31.7.2015 K
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta.environmentalnej_a_vyrobnej_techniky/prijimacie_
konanie/prijimacie_konanie.html 30
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2.12.2014 http://www.vsvu.sk/studium/bakalarske.studium/
50
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta 1.12. 2014 V 5.2.2015V 27.2.2015 V
http://www.df.vsmu.sk/index.php?&do=content.pages.show&main_id=1010 40
12.1.2015 V 25. 2 .2015V 28.2.2015 V
Hudobná a tanečná fakulta 30.11. 2014
http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=studium&item=studium_prijimacie.konanieb 40
Filmová a televízna fakulta 5.12 .2014 7 5.2015 V http://ftf.vsmu.sk/node/9053 40
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15.3 2015 http://www.uvm.sk/sk/informacie-kprijimaciemu-konaniu 40
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva,ekológie, riadenia a geotechnológií 31.5. 2015
http://www.fberg.tuke.sk/bergweb/index.php?ldLang=0&Selection=2 25/20
Hutnícka fakulta 31.5.2015 http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=uchadzaci&lang= 25/20
Strojnícka fakulta 31.3.2015 http://www.sjf.tuke.sk/prijimacky 25/20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4. 2015 http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/uchadzaci-ostudium/podmienky-prijatia 25/20
Letecká fakulta 12. 6. 2015 http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=203 25/20
Stavebná fakulta 30.4. 2015
http://www.svf.tuke.sk/index.php7optiorFcom_content&task=view&id=31&ltemid=79 35/30
Ekonomická fakulta 31.3.2015 http://www.ekf.tuke.sk/index.php?id=exam 35/30
Fakulta výrobných technológií, Prešov 30.4. 2015
http://www.fvt.tuke.sk/data/editor/files/na_stiahnutie/Podmienky%20prijatia%20na%20bakal%C3%A1rsk
e%20%C5%A1t%C3%BAdium%20na%20FVT%202015.16.pdf 25/20
Fakulta umení 30.11. 2014 http://www.fu.tuke.sk/test/links/studium/podmienky_prijatia.php 35/30
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológiev Tatranskej Javorine 30.4. 2015
http://www.vuvb.uniza.sk/ihmb/education/studyjnfo/VUVB_2015_2016Jnf_letak.pdf?rand=24 20
Fakulta bezpečnost-ného inžinierstva 30. 4. 2015 http://www.fbi.uniza.sk/index.html 20
Stavebná fakulta 1. 6. 2015 17.8.2015 K

http://svf.uniza.sk/index.php7optiorFCorn_content&view=category&layout=blog&id=75&ltemid=91&lang=
sk 20
Strojnícka fakulta 30. 4. 2015
http://www.fstroj.uniza.sk/sites/default/files/documents/studium/prijmacie_konanie/SjF_2015_2016_inf_le
tak.SK.pdf 20
Elektrotechnická fakulta 30.4. 2015 http://fel.uniza.sk/images/stories/Dokumenty/2014/9/18.9/ef-20152016-inf-letak1.pdf 20
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30.4. 2015 17.7.2015KN
http://fpedas.uniza.sk/prijimacie- konanie/bakalarske-studium 35; 200 ZM
Fakulta riadenia a informatiky 31. 3. 2015 http://www.fri.uniza.sk/stranka/ podmienky-prijatia 30/25
Fakulta humanitných vied 31. 3. 2015 http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option=
com.content&view=article&id=70&ltemid=74 35
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu 15. 4. 2015 http://www.upjs.sk/univerzita/info/ ínfo-zaujemci/prijimaciekonanie/ utvs 50/40
Lekárska fakulta 28. 2. 2015 http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/
50/40
Prírodovedecká fakulta 31. 3. 2015 http://www.upjs.sk/ prirodovedecka-fakulta/ ínformacie-prezaujemcov-o-studium/ 40/30
Právnická fakulta 31.3. 2015 D 30.4.2015 E http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-prezaujemcov-o-studium/ 50 / 40
Fakulta verejnej správy 30. 4. 2015 http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/informacie-pre-zaujemcovo-studium/ 40/30
Filozofická fakulta 31.3 2015 http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/ 40 / 30
bez PS, 50 / 40 s PS
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta 28.2.2015 http://fff.truni.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/49.htm 38/35
Pedagogická fakulta 28. 2. 2015 http://pdf.truni.sk/ uchadzac?prijimacie-konanie&informaciebakalarske
33/25
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 28. 2. 2015 http://fzasp.truni.sk/sites/default/
files/dokumenty/Universitas%20 Tyrnaviensis2015_16.pdf 45
Teologická fakulta, Bratislava 31 3 .2015 http://www.tftu.sk/index. php?stranka=prijkonanie&vysun=12
35/30
Právnická fakulta 31. 3. 2015 http://iuridica.truni.sk/index.php/ sk/studium/prijimacie-konanie 60/58
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta 27. 2. 2015 7. 12. 015 http://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/ 35 / 32
Ekonomická fakulta 28. 2. 2015 http://www.ef.umb.sk/index. asp?uid=153 35 / 32
Filozofická fakulta 28. 2. 2015 V 31 3. 2015 V http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ 40
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 31. 3. 2015 D 15. 6 2015 E; D M
http://www.fpvmv.umb.sk/ uchadzaci/ 60/57
Fakulta prírodných vied 20. 3. 2015 http://www.fpv.umb.sk/studium/ uchadzaci/ 35 + d.35 / 32 + d.32
Právnická fakulta 31. 3. 2015 http://www.prf.umb.sk/uchadzaci/ 60 / 57
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta 31. 3. 2015 http://wvwv.pf.ukf.sk/index.php7optior=com
content&view=article&id=316&ltemid=168 30/25
Fakulta prírodných vied 31. 3. 2015 https://www.fpv.ukf.sk/sk/ prijimacie-konanie 30 / 25
Filozofická fakulta 31. 3. 2015 http://www.ff.ukf.sk/index.php/ prijimacie_konanie 30/25
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 31. 3. 2015 http://www.fsvaz.ukf.sk/index.php?option=corn
content&view=artide&id=68&ltemid=53 30/25
Fakulta stredoeurópskych štúdií 31. 3. 2015 http://www.fss.ukf.sk/studium/ prijimacie-konanie/ 30/25
Prešovská univerzita v Prešove
Ústav maďarského jazyka a kultúry X http://www.unipo.sk/vzdelavanie/ uchadzaci
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 30. 4. 2015 15. 8. 2015 K http://www.unipo.sk/pravoslavnabohoslovecka-fakulta/hlavne-sekcie/vzdelavani/informacie-o-studiu 34 / 20
Filozofická fakulta 28. 2. 2015 http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/informacie-pre-uchadzacov 34
Pedagogická fakulta 31. 3. 2015 http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/informacie-pre-uchadzacov 34
Gréckokatolícka teologická fakulta 31. 3. 2015 http://www.unipo.sk/ greckokatolicka-teologicka-fakulta/
informacie-pre-uchadzacov 34
Fakulta humanitných a prírodných vied 31. 3. 2015 http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnychvied/11509 34 / 20
Fakulta zdravotníckych odborov 31. 3. 2015 http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva 34/20
Fakulta manažmentu 31. 3. 2015 30.6. 2015 Z http://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/
uchadzaci 34; 50 Z
Fakulta športu 31. 3. 2015 15. 8. 2015 KN http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vzdelavanie/puos 34
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení 30. 11. 2014 http://fmu.aku.sk/prijimacie-konanie/zakladne-informacie.html 50
Fakulta výtvarných umení 28. 11. 2014 http://fvu.aku.sk/studium/ prijimacie-konanie/bakalarske-

studium.html 50
Fakulta dramatických umení 28. 11. 2014 V 28.2.2015 V http://fdu.aku.sk/pdf/informacie_o_
studiu_na_FDU_AU_v_skol_ roku.2015_2016.pdf 50
Fakulta dramatických umení 31. 1. 2015 V 8.3.2015 http://fdu.aku.sk/pdf/informacie_o_
studiu_na_FDU_AU_v_skol_ roku_2015_2016.pdf 50
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín 31. 3. 2015 15. 8. 2015 K http://tnuni.sk/uchadzaci/
podmienky-prijatia/politologia/ 35
Fakulta priemyselných technológií, Púchov 28. 2. 2015 T 30. 4. 2015 21. 8. 2015 K2
http://fpt.tnuni.sk/index. php?id=352 17
31. 7. 2015 K T 30. 6. 2015 K 25. 9. 2015 K3
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 31. 3. 2015 http://fsev.tnuni.sk/fileadmin/
uchadzaci/Podmienky_prijatia_ rok_2015_2016_Bc_web.pdf 34
Fakulta špeciálnej techniky 30. 4. 2015 30. 7. 2015 K 14. 9. 2015 K2 http://fst.tnuni.sk/index.php?id=57
25
Fakulta zdravotníctva 30.4.2015 20. 7. 2015 K N http://fz.tnuni.sk/index.php?id=52 60
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 31. 5 .2015
http://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/ 40 / 35
Fakulta masmediálnej komunikácie 31. 3. 2015 http://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/ 40/35
Fakulta prírodných vied 30. 4. 2015 18. 8. 2015 K http://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/ 35/30
Filozofická fakulta 30. 4. 2015 http://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/ 40 / 35
Fakulta sociálnych vied 31. 3. 2015 http://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/ 50 / 45
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta 31. 3. 2015 3. 4. 2015 Z http://ff.ku.sk/prijimacie-konanie 30 / 25
Pedagogická fakulta 20. 3. 2015 http://www.pf.ku.sk/index.php/ prijimacie-konanie.html 39
Teologická fakulta, Košice 31. 3. 2015 http://www.tf.ku.sk/index.php/ prijimacie-konanie.html 35
Fakulta zdravotníctva 31. 3. 2015 10.4.2015 Z http://www.fz.ku.sk/index.php/ prijimacie-konanie.html 40
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta 30. 4. 2015 - http://ujs.sk/sk/pre-uchadzaov. html 50/25
Pedagogická fakulta 30. 4. 2015 http://ujs.sk/sk/pre-uchadzaov. html 50/25
Fakulta reformovanej teológie 30. 4. 2015 http://ujs.sk/sk/pre-uchadzaov. html 50 / 25
súkromné vysoké školy
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne nepretržite http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/ uvod/listuchadzacom/ 0
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 28. 2. 2015 L http://www.vssvalzbety.sk/ 50
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave X http://www.vsemvs.sk/ sksk/prijímaciekonanie/ pokynynaprijímaciekonanie.aspx
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva 28. 2. 2015 http://www.paneurouni.com/sk/ fakulty/fakulta-prava/bakalarske-studium/ 20
Fakulta ekonómie a podnikania 28. 2. 2015 http://www.paneurouni.com/ sk/fakulty/fakulta-ekonomiepodnikania/bakalarske-studium/ 20
Fakulta masmédií 28. 2. 2015 http://www.paneurouni.com/ sk/fakulty/fakulta-masmedii/ bakalarskestudium/ 20
Fakulta informatiky 28. 2. 2015 http://www.paneurouni.com/ sk/fakulty/fakulta-informatiky/ bakalarskestudium/ 20
Fakulta psychológie 28. 2 .2015 http://www.paneurouni.com/ sk/fakulty/fakulta-psychologie/ bakalarskestudium/ 20
Vysoká škola Danublus
Fakulta práva Janka Jesenského X
Fakulta sociálnych štúdií X
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy X
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove X http://www.ismpo.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31. 5. 2015 http://www.sevs.sk/sk/prijimaciekonanie/vysokoskolske-vzdelavanie/bakalarske-studijne-programy/podmienky-prijatia 50/30
Dubnický technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom X http://www.dupresgroup.com/index.php?id=1&company=5&action=show_page&id_menujtem=136
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii X http://www.bisla.sk/sk/7page_id=121
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 15. 6. 2015
http://www.vsbm.sk/bakalarske_studium.html 25
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 30.1.2015 1.6. 2015 K 7.9.2015 K2
http://huaja.org/?page_id=68 50
Akadémia médií v Bratislave 22. 2. 2015 10.6. 2015 K http://akademiamedii.sk/podmienkystudia/prihlaska-na-studium/ 50
Vysoká Škola Goethe Unl Bratislava

Fakulta medzinárodného podnikania X http://www.guni.sk/vysoka-skola-goethe-uni-bratislava/vysokaskola-goethe-uni-bratislava/uchádzači/
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií X http://www.guni.sk/vysoka-skola-goethe-uni-bratislava/vysokaskola-goethe-uni-bratislava/uchádzači/
Fakulta cestovného ruchu, Piešťany X http://www.guni.sk/vysoka-skola-goethe-uni-bratislava/vysokaskola-goethe-uni-bratislava/uchádzači/
štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 28.2. 2015 C http://aos.sk/?stranky=studenti/
bakalarske_stud.php 25/20
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 31.1.2015 V 31.3.2015 V http://www.akademiapz.sk/prijimaciekonanie-20152016 49/39 V; 39/29V
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 28. 2. 2015
http://www.szu.sk/index.php?&menu=301&oid=menutop 70
Fakulta verejného zdravotníctva 28. 2.2015 http://www.szu.sk/index.php?&menu=301&oid=menutop 70
Lekárska fakulta 28.2.2015 http://www.szu.sk/index.php?&menu=301&oid=menutop 70
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica 28. 2. 2015
http://www.szu.sk/index.php?&menu=301&oid=menutop 70
Použité skratky:
A - na študijný program v anglickom jazyku november 2014
B - na bakalársky študijný program - december 2014
C - na necivilné vysokoškolské štúdium -január 2015
D - na dennú formu štúdia - február 2015
d - počet ďalších študijných programov na prihláške marec 2015
E - na externú formu štúdia - apríl 2015
J - pre uchádzačov o štúdium v cudzom jazyku - máj 2015
K - dodatočné kolo prijímacieho konania - jún 2015
K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania -júl 2015
K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania - august 2015
L - so zľavou na školné - september 2015
M - pre mimoriadne prípady
N - v prípade nenaplneného počtu prijatých uchádzačov po 1. kole
P - predĺžený termín
PS-prijímacia skúška
S - na študijný program so spojeným 1. a 2. stupňom
ŠP- študijný program
T - na študijné programy s talentovou skúškou
V - na vybraté študijné programy podľa ponuky vysokej školy/fakulty
VŠ - vysoká škola
X - termín k dátumu aktualizácie zatiaľ nezistený
Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných stredných škôl
ZM - pre zahraničných uchádzačov mimo EÚ
ZM+ - pre zahraničných uchádzačov mimo EÚ a mimo niektorých iných štátov
* - poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona 131/2002 Z. z.);
hodnoty pred lomkou platia pre prihlášku podanú len papierovou formou, hodnoty za lomkou pre podanie
prihlášky aj elektronickou formou
ZDROJ: UIPS, WEBOVÉ STRÄNKY VS. AKTUALIZOVANÉ 12.1.2015
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30. Ako získať peniaze na štúdium?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 21; KAM na vysokú školu; Redakcia]
Náklady na štúdium na vysokej škole sú vysoké. Aj keď teraz nemusia rodičia rátať s výdavkami na
dopravu, pretože študenti môžu cestovať osobnými vlakmi a rýchlikmi zadarmo. Nezvýši sa však
sociálne štipendium, maximálna suma bude rovnaká ako v predošlom akademickom roku. Takisto menej
peňazí o 500 eur možno čerpať zo štátneho študentského fondu. Aké možnosti teda sú. aby sa náklady
znížili?
1. Sociálne štipendium +275 eur mesačne
Sociálne štipendium je pomoc, ktorou chce štát uľahčiť život študentom vysokých škôl z rodín s nízkymi
príjmami. Podmienky na získanie štipendia sú na všetkých slovenských univerzitách rovnaké.
Štipendium je vyplácané každý mesiac počas celého akademického roka. Sociálne štipendium poskytuje
štát študentom denného štúdia I. a Il. stupňa štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na
Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.
Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú posudzovaní spoločne so
študentom. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané,
vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie
štipendia nie je možné.
Minimálna výška štipendia-10 eur. Ak je škola od trvalého bydliska menej než 30 km, získate maximálne
230 eur. Ak je škola je od trvalého bydliska viac než 30 km, maximálne 275 eur.
2. Prospechové štipendium + 50 eur mesačne
Dobré výsledky počas štúdia v predošlom semestri sú odmeňované školou v podobe prospechového
štipendia. Na túto odmenu máte automaticky nárok, teda nemusíte o štipendium žiadať. Na začiatku
nového semestra stačí zájsť na študijné oddelenie a opýtať sa, či ste v zozname štipendistov. Suma je
vyplatená jednorazovo, na niektorých fakultách získajú študenti až 500 eur. Do mesačného rozpočtu tak
možno získať približne 50 eur navyše.
3. Brigády a práca na skrátený úväzok +100 eur mesačne
Popri väčšine študijných odborov je dostatok času na privyrobenie si a získanie užitočných pracovných
skúseností. Brigádou je možné zarobiť 100 eur mesačne, prácou na skrátený pracovný úväzok to môže
byť viac.
4. Osobná iniciatíva
Študentské roky sú najlepšou príležitosťou na učenie sa nových veci (ktoré nesúvisia iba so školou) a
hľadanie uplatnenia pre svoj talent. Buďte iniciatívni a rozpošlite e-maily so svojím CV aj tým firmám,
ktoré práve nikoho nehľadajú. Ak vás bavia jazyky, oslovte prekladateľské agentúry alebo jazykové
školy, ak písanie článkov, oslovte redakcie alebo reklamné agentúry, ak skúšate programovať, oslovte
web developerských firiem.
5. Zahraničné stáže
Zahraničné pobyty a stáže neponúkajú možnosť, ako zarobiť peniaze, sú však príležitosťou, ako sa
dostať na zahraničné univerzity alebo si vyskúšať prácu v cudzej krajine. Väčšina nákladov býva
hradená zo štipendia alebo z grantu. Finančne nákladné pobyty v cudzích krajinách sú vďaka stážam a

výmenným pobytom dostupné aj pre nás, stačí mať odvahu a ovládať ako-tak niektorý z cudzích
jazykov.
6. študentská pôžička fnpv +250 eur mesačne
Lacná pôžička s podmienkami, aké v banke nikdy nezískate. Fond na podporu vzdelávania FNPV bol
založený štátom, aby podporil študentov VŠ jednoducho dostupnými a lacnými pôžičkami. Každý rok
môžete požiadať o študentskú pôžičku, pričom splácať ju začnete až po skončení štúdia na škole. Úroky
počas štúdia na VŠ sú nulové a počas štúdia neplatíte žiadne poplatky. ZDROJ:
STUDENTSKEFINANCIE.SK
Mimoriadna komerčná príloha denníka Pravda Šéfredaktorka Pravdy: Nora Stišková. Zástupca
šéfredaktorky: Jakub Prokeš; Vedúca prílohy: Jana Véghová; Vydáva P E R E X, a. s Adresa: Trnavská
cesta 39/A. 832 66 Bratislava Telefónne číslo: 02/4959 6111,02/4959 6999. E-mall:
jveghova@pravda.sk. www.pravda.sk. Inzercia v redakcii: 02/4959 6979. Tlač: Lapcom, Gyôr, Újlak utca
4/A. Vyšlo: 21. januára 2015. Samostatne nepredajné.
Rebríček ročných nákladov na štúdium
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 20 eur
Prešovská univerzita v Prešove 1134eur
Žilinská univerzita v Žiline 1214eur
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 218 eur
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne 1259eur
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1267eur
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1347eur
Technická univerzita v Košiciach 1357eur
Katolícka univerzita v Ružomberku 1379eur
Technická univerzita vo Zvolene 1379eur
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1385eur
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1399eur
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1399eur
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1416eur
Ekonomická univerzita v Bratislave 1453eur
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1457eur
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1517eur
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1526eur
Trnavská univerzita v Trnave 1555eur
Univerzita Komenského v Bratislave 1584eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1659eur
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1679eur
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2125 eur

Späť na obsah

31. Melichárek končiť nehodlá, chce ešte úspech s Duklou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/01/2015; Šport; Martin Jurčo]
S trenčianskou Duklou toho prežil veľa. Získal majstrovský titul, zahral si v jednom tíme s Mariánom
Hossom, Demitrom a Gáboríkom. Zúčastnil sa dvoch svetových šampionátov. Tibor Melichárek v
decembri odohral päťstý duel v drese Trenčína, no do hokejového dôchodku sa nechystá.
TRENČÍN. S hokejovou kariérou začínal ako druhák na základnej škole v rodných Topoľčanoch. Partia
kamarátov zo sídliska sa rozhodla zúročiť talent nielen na klzisku medzi panelákmi, ale aj na zimnom
štadióne. "V sobotu boli na prvom tréningu kamaráti. Ja som sa pridal o deň neskôr. Otca som zobudil
ráno o piatej hodine a drží ma to doteraz. Nikto ma nenútil, od prvého momentu ma rodina neuveriteľne
podporovala. Otec chodil so mnou na tréningy a zápasy. Mama vytvárala zázemie, aby všetko fungovalo
správne," povedal na úvod Tibor Melichárek. Hokej ho baví dodnes. Ani na jedinú sekundu ho
nenapadla myšlienka so všetkým skoncovať.
Takmer nestihol zápas
Do roku 2000 odohral všetky zápasy v drese prvoligových Topoľčian. Najmä tá posledná mu vyšla nad
očakávania, keď mal priemer viac ako jeden kanadský bod na zápas. Následne na jednu sezónu
prestúpil do bratislavského Slovana. Do Trenčína prišiel v roku 2002. "Už niekoľko rokov predtým bol
môj príchod do Trenčína otvorený. Napokon som sa tu dostal, ale cez Slovan. Spomínam si na to dobre.

V piatok prišiel do Bratislavy vtedajší manažér Piovarči so slovami, že má záujem, aby som hral za
Duklu. Rozhovor trval dvadsať minút a šiel som sa zbaliť. Už v ten večer som nastúpil proti Zvolenu.
Prehrali sme o dva góly," spomínal Melichárek, ktorému veľa nechýbalo, aby do duelu vôbec nenastúpil.
Pre už vtedy kolabujúcu dopravu v Trenčíne takmer nestihol predzápasové rozkorčuľovanie. Tréner
Dušan Gregor mu jasne naznačil, že ak by meškal ešte čo i len minútu, sledoval by zápas z tribúny.
V tíme s hráčmi NHL
Za dlhoročnú kariéru sa z majstrovského titulu tešil iba jediný raz. A bolo to práve pri poslednom titule
Dukly v roku 2004. Káder sa budoval dlhšiu dobu a bol postupnými krokmi nasmerovaný k úspechu. "V
majstrovskej sezóne sme mali neuveriteľne silný tím a titul bol v správnych rukách. Mali sme aj na viac,
no nepodarilo sa nám udržať správny smer aj v ďalších rokoch," pokračoval Melón, ako ho spoluhráči
prezývajú. Podobne vysoké ciele mala kabína aj o rok. V NHL nastala z dôvodu nezhôd o platovom
stope výluka. Hráči sa zo severoamerického kontinentu presunuli do Európy. Silná útočná trojica
Hosssa, Demitra, Gáborík bola postrachom. Očakávaná obhajoba sa však nekonala. Semifinálová séria
sa skončila prehrou 3:4 so Slovanom. Najmä Paľo Demitra mal ťažké srdce na rozhodcov. "Pre nás
všetkých bola škola hrať s takými hokejistami. Kvalitu aj potenciál sme vtedy mali neskutočnú. Všetkých
mrzelo, ako sa to skončilo. Semifinále poznačila veľká nervozita a emócie."
Prestup do Novosibirska sa nekonal
Sezónu 2006/2007 odohral vo veľkom štýle. Už v základnej časti nazbieral šesťdesiat kanadských
bodov. Útočná formácia s Jánom Pardavým starším a Jaroslavom Kóňom sa stala postrachom súperov.
Aj vďaka jej výraznému prispeniu sa Trenčín posledný raz dostal až do finále extraligy. "Pod vedením
Antonína Stavjaňu sme hrali veľmi pekný hokej. Naša päťka bola perfektne kombinačne vybavená. Videli
sme sa na ľade aj naslepo, boli sme produktívni," spomína v dobrom na "parťákov" z útoku. Vďaka
skvelým štatistikám už počas prebiehajúceho play-off podpísal novú zmluvu. Ako tridsiatnik sa chystal
na prvý zahraničný angažmán. Mal sa stať hráčom posledného ročníka ruskej Superligy v drese
Novosibirska. "Celú jar som riešil prípravu na Rusko. Nakoniec mi dva týždne pred odchodom dali
informáciu, že potrebujú brankára a obrancov a dvaja útočníci končia. Odchody hráčov neboli ešte pod
takým prísnym dohľadom ako je to teraz v KHL. Tri mesiace som bol presvedčený, že idem na východ,"
dodal smutne.
Tiborovi Melichárekovi tak nezostávala iná možnosť, len si hľadať inú alternatívu. Obnovil kontakt s
pražskou Spartou a od nového ročníka brúsil korčule v Česku. "Napokon boli naši západní susedia
jedinou zahraničnou skúsenosťou. Zažil som tam lepšie aj horšie chvíle. Hokej sa tam hral na vyššom
leveli. Bol som v tímoch, ktoré mali históriu a fungovali profesionálne. Páčilo sa mi," poznamenal na
margo Sparty, Českých Budějovíc a Třinca.
Návrat do Trenčína
Účastník dvoch svetových šampionátov sa do Dukly vrátil na jeseň po dvoch ročníkoch v drese
piešťanských havranov. "Mohol som zostať aj v Piešťanoch. Oslovili ma trenčianski funkcionári, že by
mali o moje služby záujem. Oproti uplynulej sezóne chceli posilniť kabínu o skúsených hráčov a dostať
sa na vyššie priečky. Vždy som v Dukle rád hral a som tu spokojný," nechal sa počuť Melichárek.
500 zápasov za Duklu
V decembri zažil vo svojej kariére jeden pekný míľnik. V červeno-žltom drese odohral už päťstý zápas.
Sám si štatistiky nevedie. O všetkom sa dozvedel od novinárov. "Ak niekto odohrá päťsto zápasov v
jednom drese, to už je úctyhodný výkon. Ten hráč musí dačo dokázať, vyhýbajú sa mu zranenia. Teší
ma, že som niečo také dokázal a že Dukla stále stojí o moje služby."
Na ľade tvorí nerozlučnú dvojičku s Vladimírom Nemcom už niekoľko rokov. Správna chémia medzi nimi
ladí na ľade aj mimo neho. "Sme spolu takmer každý deň. Vidíme život rovnako, bývame kúsok od seba,
takže sa navštevujú aj naše rodiny," doplnil s úsmevom.
Dvoje narodeniny
Jedny narodeniny oslavuje v novembri a druhé ho čakajú na konci januára. Chyba v záznamoch
vytvorila nezrovnalosti, kedy sa vlastne Tibor Melichárek narodil. "Niekde vypadla jednotka. Narodil som
sa v jedenástom mesiaci. Mediálny manažér v Sparte Praha sa to snažil upraviť na rôznych portáloch a
wikipedii, ale nie všade sa to ešte podarilo. Aj chalani v kabíne sa zo mňa smiali. Vraj oslavujem až dva
razy do roka," povedal úsmevnú príhodu otec dvoch dcér.
V novembri tak oslávil už tridsiate ôsme narodeniny, ale na dôchodok sa ešte nechystá. "Necítim sa byť
starý.

Hokej si užívam a baví ma. Možno aj preto, že neviem, ktorá sezóna bude tá posledná. Môžem skončiť
kedykoľvek. Pokiaľ mi to zdravie dovolí a budem mať čo na ľade ponúknuť, rád by som ešte nejaký ten
rôčik pohral. Rád by som s Duklou ešte niečo zažil. Človek už v tomto veku štatistiky nerieši. Zaujímajú
ho skôr tímové úspechy," zamyslel sa Melichárek.
Má vysokoškolský titul
Ak chcel hrať hokej, musel sa učiť na jednotky. Taká bola podmienka, ktorú mu zadala mama, inak
učiteľka na gymnáziu. Za splnenie úlohy dostával výborný servis. V rodičoch mal podporu a veľa mu
obetovali. Keď ukončil strednú školu, prišla na rad otázka, čo ďalej.
"Všetci sme sa zhodli na tom, aby som pokračoval aj na vysokej škole. Za mojich mladých čias neboli
také rozmanité hokejové možnosti. Potreboval som poistku, ak to s hokejom nevyjde. Bol som
študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hoci som nenavštevoval pre povinnosti všetky
prednášky, štátne skúšky som zvládol perfektne a odniesol som si jednotky," pochválil sa Melichárek.
Po skončení aktívnej kariéry má preto na výber, či sa bude venovať hokeju naďalej, alebo sa dá na
ekonomickú dráhu. "Obidve sféry ma lákajú. Uvidím, čo život prinesie. Verím v to, že si nájdem
uplatnenie v takej oblasti, ktorá ma bude baviť. Ak by to bolo v hokeji, rád by som zúročil nadobudnuté
skúsenosti," zakončil rozhovor Melichárek.

Späť na obsah

32. Za prihlášku aj 80 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 21/01/2015; 16/2015; s.: 17; Servis; mh]
Veľký prehľad termínov a poplatkov na v ysoké školy
Ak sa chystáte študovať na vysokej škole, skontrolujte si termín na podanie prihlášky. Pripravili sme pre
vás aj prehľad poplatkov, ktoré si pýtajú jednotlivé fakulty. Na väčšine sa môžete prihlásiť elektronicky a
ušetriť tak od 2 do 25 eur. V prihláške nezabudnite správne vyplniť kód vašej strednej školy – nájdete ho
na www.uips.sk, a preverte si tiež, aké prílohy treba doložiť.
(mh)
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Vysoká škola, Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Termín podania Poplatok v eur*
Pedagogická fakulta 27. 2. 35 eur/32 eur
Ekonomická fakulta 28. 2. 35 eur/32 eur
Filozofcká fakulta 28. 2. 40 eur
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 31. 3. 60 eur/57 eur
Fakulta prírodných vied 20. 3. 35 eur/32 eur
Právnická fakulta 31. 3. 60 eur/57 eur
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta 31. 3. 40 eur/32 eur
Fakulta podnikového manažmentu 31. 3. 40 eur/32 eur
Národohospodárska fakulta 31. 3. 40 eur/32 eur
Fakulta hospodárskej informatiky 31. 3. 40 eur/32 eur
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 31. 3. 40 eur/32 eur
Fakulta medzinárodných vzťahov 31. 3. 40 eur/32 eur
Fakulta aplikovaných jazykov 31. 3. 40 eur/32 eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu 30. 4. 50 eur/35 eur
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 31. 3. 50 eur/35 eur
Strojnícka fakulta 31. 3. 50 eur/35 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4. 50 eur/35 eur
Stavebná fakulta 30. 4. 50 eur/35 eur
Fakulta architektúry 31. 5. (len II. stupeň) 75 eur
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 31. 3. 35 eur
Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 50 eur/35 eur
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta 28. 2. 80 eur
Právnická fakulta 15. 3. 60 eur
Filozofcká fakulta 28. 2. 45 eur /40 eur

Prírodovedecká fakulta 27. 2. 50 eur/30 eur
Pedagogická fakulta 28. 2. 60 eur
Farmaceutická fakulta 27. 2. 50 eur
Fakulta telesnej výchovy a športu 28. 2. 50 eur
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 28. 2. 60 eur
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 28. 2. 33 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta 30. 5. 50 eur
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31. 3. 45 eur
Fakulta managementu 31. 3. 40 eur
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Vysoká škola múzických umení v Bratislave Divadelná fakulta
28. 2. 45 eur
5. 2. (len magisterské) 40 eur
Hudobná a tanečná fakulta 25. 2. (len magisterské) 40 eur
Filmová a televízna fakulta Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení Univerzita J.
Seleyho v Komárne 7. 5. (len magisterské) 40 eur
28. 2. 50 eur
Ekonomická fakulta 30. 4. 50 eur/25 eur
Pedagogická fakulta 30. 4. 50 eur/25 eur
Fakulta reformovanej teológie Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
biotechnológií 30. 4. 50 eur/25 eur
31. 5. 25 eur/20 eur
Hutnícka fakulta 31. 5. 25 eur/20 eur
Strojnícka fakulta 31. 3. 25 eur/20 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4. 25 eur/20 eur
Letecká fakulta 12. 6. 25eur /20 eur
Stavebná fakulta 30. 4. 35 eur/30 eur
Ekonomická fakulta 31. 3. 35 eur/30 eur
Fakulta výrobných technológií v Prešove 30. 4. 25 eur/20 eur
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 15. 3. 40 eur
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ústav telesnej výchovy a športu
15. 4. 50 eur/40eur
Prírodovedecká fakulta 31. 3. 40 eur/30 eur
Právnická fakulta 31. 3./30. 4. 50 eur/40 eur
Fakulta verejnej správy 30. 4. 40 eur/30 eur
Filozofcká fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 31. 3. 40 eur/30 eur
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30. 4. 33 eur/31 eur
Fakulta ekonomiky a manažmentu 20. 3. 40 eur/35 eur
Technická fakulta 31. 3. 35 eur/33 eur
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 28. 2. 35 eur/30 eur
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30. 4. 35 eur/30 eur
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická
fakulta 31. 3. 35 eur
31. 3. 30 eur/25 eur
Fakulta prírodných vied 31. 3. 30 eur/25 eur
Filozofcká fakulta 31. 3. 30 eur/25 eur
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 31. 3. 30 eur/25 eur
Fakulta stredoeurópskych štúdií Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta 31.
3. 30 eur/25 eur
30. 4. 34 eur/20 eur
Filozofcká fakulta 28. 2. 34 eur
Pedagogická fakulta 31. 3. 34 eur
Gréckokatolícka teologická fakulta 31. 3. 34 eur
Fakulta humanitných a prírodných vied 31. 3. 34 eur/20 eur
Fakulta zdravotníckych odborov 31. 3. 34 eur/20 eur
Fakulta manažmentu 31. 3. 34 eur
Fakulta športu Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofcká fakulta 31. 3. 34 eur
31. 3./3. 4. 30 eur/25 eur
Pedagogická fakulta 20. 3. 39 eur

Teologická fakulta v Košiciach 31. 3. 35 eur
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31. 3./10. 4. 40 eur
Pracovisko celouniverzitných programov 31. 3./15. 8. 35 eur
Fakulta priemyselných technológií v Púchove 28. 2./30. 4. 17 eur
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 31. 3. 34 eur
Fakulta špeciálnej techniky 30. 4. 25 eur
Fakulta zdravotníctva Trnavská univerzita v Trnave 30. 4. 60 eur
Filozofcká fakulta 28. 2. 38 eur/35 eur
Pedagogická fakulta 28. 2. 33 eur/25 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 28. 2 45 eur
Teologická fakulta v Bratislave 31. 3. 35 eur/30 eur
Právnická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie v Piešťanoch 31. 3. 60 eur/58 eur
31. 5. 40 eur/35 eur
Fakulta masmediálnej komunikácie 31. 3. 40 eur/35 eur
Fakulta prírodných vied 30. 4./18. 8. 35 eur/30 eur
Filozofcká fakulta 30. 4. 40 eur/35 eur
Fakulta sociálnych vied Technická univerzita vo Zvolene 31. 3. 50 eur/45 eur
Pracovisko celouniverzitných programov 31. 3. 40 eur/ 35 eur
Lesnícka fakulta 31. 3. 40 eur/ 35 eur
Drevárska fakulta 31. 3. (len II. stupeň) 50 eur/35 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky 31. 3. 30 eur
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Žilinská univerzita v Žiline VÚ vysokohorskej biológie v
Tatranskej Javorine 30. 4. 30 eur
30. 4. 20 eur
Fakulta bezpečnostného inžinierstva 30. 4. 20 eur
Stavebná fakulta 1. 6./17. 6. 20 eur
Strojnícka fakulta 30. 4. 20 eur
Elektrotechnická fakulta 30. 4. 20 eur
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30. 4. 35 eur
Fakulta riadenia a informatiky 31. 3. 30 eur/25 eur
Fakulta humanitných vied 31. 3. 35 eur
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 28. 2. 25 eur/20 eur
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31. 1./31. 3 49
eur/ 39 eur
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 28. 2. 70 eur
Fakulta verejného zdravotníctva 28. 2. 70 eur
Lekárska fakulta 28. 2. 70 eur
Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 28. 2. 70 eur
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne nepretržite 0 eur
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 28. 2. 50 eur
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Paneurópska vysoká škola 31. 3./ 30. 6. 30
eur
Fakulta práva 28. 2. 20 eur
Fakulta ekonómie a podnikania 28. 2. 20 eur
Fakulta masmédií 28. 2. 20 eur
Fakulta informatiky 28. 2. 20 eur
Fakulta psychológie Vysoká škola Danubius Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie
28. 2. 20 eur
30. 4./31. 8. 35 eur/30 eur
Fakulta práva Janka Jesenského 30. 4./31. 8. 35 eur/30 eur
Fakulta sociálnych štúdií 30. 4./31. 8. 35 eur/30 eur
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 30. 4./31. 8. 35 eur/30 eur
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 30. 6./31. 8. 40 eur
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31. 5. 50 eur/30 eur
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 31. 3./30. 6. 0 eur

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 31. 3. 0 eur
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 15. 6. 25 eur
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 30. 1./1. 6. 50 eur
Akadémia médií v Bratislave Vysoká škola Goethe Uni v Bratislave Fakulta medzinárodného podnikania
22. 2./10. 6. 50 eur
30. 5. 0 eur
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií 30. 5. 0 eur
Fakulta cestovného ruchu v Piešťanoch 30. 5. 0 eur
Na tieto vysoké školy už prihlášky posielať nestíhate
Akadémia umení v Banskej Bystrici: Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení Technická
univerzita v Košiciach: Fakulta umení Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
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33. Nastáva čas na výber VYSOKEJ ŠKOLY
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 26/01/2015; 20/2015; s.: 4; REGIÓN; ela]
NA VIACERO FAKÚLT NIE SÚ PRIJÍMAČKY
Pre maturantov začína nielen obdobie záverečných skúšok, ale hlavne výberu vysokej školy. Aj v
metropole východu máte na výber tri univerzity, jednu vysokú školu a dve alokované fakulty univerzít z
iných miest.
KOŠICE. Na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícku, Strojnícku, Fakultu
elektrotechniky a informatiky, Stavebnú a Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) vás
prijmú bez prijímacích skúšok len na základe doterajších výsledkov. Všetci uchádzači o štúdium na
Ekonomickej fakulte TUKE robia prijímacie skúšky z cudzieho jazyka, niektorí aj z matematiky. Bez
prijímacích pohovorov vezme prvákov aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ), Fakulta verejnej správy UPJŠ, niektoré študijné programy Filozofickej fakulta UPJŠ, Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva, a niektoré odbory Teologickej fakulty Katolíckej univerzity so
sídlom v Košiciach.
Poistky
Povinné prijímacie skúšky vás určite neminú na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie,
Právnickej a Lekárskej fakulte UPJŠ. Na väčšinu fakúlt si do prihlášky môžete zapísať iba jeden študijný
program, na každý ďalší vypisujete (a platíte) osobitnú prihlášku. Výnimkou je Stavebná fakulta TUKE,
kde podľa dôležitosti môžete zapísať až tri študijné programy, na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dva a
Podnikovohospodárska fakulta EU, umožňuje na jednu prihlášku zapísať aj iný program, o ktorý máte
záujem.
Pomôžu testy aj sebapoznanie
Tipov, ako si vybrať vysokú školu, je množstvo. Všetky sa však začínajú tým, že v prvom rade sú záujmy
a schopnosti študenta. Čo vás baví? Pri čom dokážete stráviť najviac času? Ktoré predmety vám idú
najľahšie? Niekedy môže pomôcť aj výchovný poradca a špecializované testy, na čo sa hodíte.
Nezabudnite na prestíž a hodnotenia kvality jednotlivých VŠ. Zvážte, či na danú školu naozaj máte.
Nielen vedomosti a doterajšie známky, ale hlavne čas a chuť venovať sa novému náročnému učivu.
Niektoré študijné programy si vyslovene vyžadujú každodennú niekoľkohodinovú prípravu, čo nezvládne
každý. Prerátajte si aj finančné náklady na jednotlivé štúdiá a zvážte pracovné pozície, o ktoré sa po
skončení školy budete uchádzať. Je ich na trhu dosť v pomere k počtu absolventov? Majú budúcnosť?
Koľko zarobíte? Prieskumov a prognóz do budúcnosti je neúrekom, prejdite si aspoň zopár z nich. (ela)
TERMÍNY A POPLATKY
Fakulta Termín prihlášok poplatok papier/e-prihláška
FBERG TUKE 31.5 25/20
Hutnícka TUKE 31.5 25/20
Strojnícka TUKE 31.3 25/20
FEI TUKE 30.4 25/20
Stavebná TUKE 30.4 25/20
Ekonomická TUKE 31.3 35/30

Letecká TUKE 12.6 25/20
Lekárska UPJŠ 28.2 50/40
Prírodovedecká UPJŠ 31.3 30
Právnická UPJŠ 31.3 50/40
Fakulta verejnej správy UPJŠ 30.4 40/30
Filozofická UPJŠ 31.3 50/40/30
UVLF 15.3 40
VŠBM 15.6 25
Teologická KU 31.3 35
Podnikovohospodárska EU 31.3 40/32
foto:
Ktorým smerom? Pred maturantmi stojí veľké rozhodnutie. ILUSTRAČNÉ FOTO: JUDY
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34. Tenká hranica
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 23/01/2015; Peter Lukáč]
Peter Lukáč
O obzvlášť tenkej hranici medzi tým, či sa niečo podarí, alebo nie, počúvam veľmi často pri pozeraní
športu. Tak veľakrát o úspechu, či neúspechu celého tímu rozhodujú na prvý pohľad nepatrné maličkosti
ako napr. chybné písknutie rozhodcu, náhodne odrazený puk, či nerovnosť na trávniku alebo ľade.
Toľkokrát vyhrá zápas tím, ktorý pritom vôbec nebol lepší, ale v rozhodujúcom okamihu sa k nemu
prikloní šťastie. A rovnaká vec sa opakovane deje aj v našom každodenom živote. Teda v tvojom možno
nie, ale v tom mojom rozhodne áno.
Niekedy sú to malé veci, inokedy zase také, od ktorých sa odvíja celá ďalšia budúcnosť. Keď som v júni
2010 prišiel na prijímačky na Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a usadil sa do miestnosti, tak som
zistil, že som si zabudol kalkulačku. Všetci naokolo mali mega kalkulačky so všetkými možnými
funkciami, ja som nemal žiadnu. A tak som si pri goniometrických funkciách mohol výsledok vycucať z
prstu. Nemal som šancu vypočítať asi polovicu príkladov bez kalkulačky. Tipol som to. O mesiac mi
prišla pošta z Fakulty Medzinárodných vzťahov. A bol som prijatý.
O takmer 3 roky neskôr som si v Dánsku popri štúdiu hľadal prácu. Nebol som zúfalý, ale prácu som
stále nemal a našetrené peniaze mi z účtu rapídne ubúdali. Nešlo to ani za svet, bolo to odmietnutie za
odmietnutím, nezáujem, nevôľa zo strany potenciálnych zamestnávateľov. Ale zrazu som si prácu našiel,
prvá výplata mi mala prísť v piatok. V stredu večer som na účte mal posledného 2,5 eura. O 2 dni sa k
tomu 2,5 eur na účte pridalo ďalších niekoľko stoviek eúr. A bol som v pohode.
Cez leto, v auguste 2014 som v aute mal rodinku a šoféroval som na Kysuce. Za Myjavou v
neprehľadnej zákrute sa oproti mne vyrútilo auto, ktoré prebiehalo 2 ďalšie autá. Ja som išiel 80kou a to
auto oproti o moc rýchlejšie nešlo. Nebolo kam uhnúť, bolo stále bližšie, spomaliť som príliš nemohol, za
mnou boli 3 ďalšie autá. Vyhli sme sa maximálne o 2 metre, keď sa mu predbiehací manéver podarilo
dotiahnuť do zdarného konca. Keby mu to trvalo o 1-2 sekundy dlhšie, tak by sme sa čelne zrazili. Ale
nezrazili sme sa. A boli sme stále nažive.
A tak veľa ráz, kedy mne táto tenká hranica medzi úspechom a neúspechom, medzi šťastím a smútkom
a medzi životom a smrťou pomohla k lepšiemu, mohla rovnako tenká hranica niekomu práve uškodiť.
Je veľa dvojíc spolužiakov a kamarátov, ktorí mali rovnakú štartovaciu pozíciu, no po škole sa ušla
jednému nudná kancelárska robota, zatiaľ čo ten druhý sa plne realizuje vo svojom dream jobe. Jeden je
rád, ak sa raz za rok vydá na rovnaké miesto do zahraničia zatiaľ čo ten druhý si lieta kade-tade po
svete. Dvaja ľudia ostanú rovnako ťažko chorí a jeden z nich zomrie, zatiaľ čo ten druhý sa vylieči.
Túto tenkú hranicu neovládam ja, neovládaš ju ani ty, ovláda ju niečo oveľa silnejšie. Kľudne to volaj
osud, Boh, či pozitívne myslenie. Každý má to svoje, čomu verí a podstatné je len jedno. Byť schopný
pokorne prijať odvrátenú stranu tenkej hranice, rovnako ako byť vďačný a vážiť si, ked sa tenká hranica
prikloní na tvoju stranu a pomôže ti.
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35. Europoslanec Štefanec vyzýva Vládu k efektívnejšiemu využívaniu eurofondov
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 26/01/2015; Európske Noviny; tkl]
Ivan Štefanec. PHOTO: archív kancelárie Ivana Štefanca.
Do roku 2020 sme prijímatelia finančných prostriedkov z eurofondov Európskej únie a nedočerpané
prostriedky nám nebudú v budúcnosti pripočítané k nasledujúcim obdobiam.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk to potvrdil Ivan Štefanec, europoslanec a člen European
People’s Party (EPP) a ďalej doplnil: " Zodpovednosť za spôsob ich čerpania a aj nevyužitie týchto
zdrojov ide na vrub slovenskej vlády. Získali sme síce výnimku M+3, to znamená predĺženie čerpania o
ďalšie tri roky z už ubehnutých rokov 2007- 2013, ale aj tak patríme k najhorším poberateľom tejto
pomoci. Slovensko patrí k štátom, ktoré sú "čistými prijímateľmi". To znamená, že dovtedy svoje
príspevky nemusíme na účet Únie posielať a z výšky celkového podielu eurofondov sú odpočítané.
Obávam sa však nedočerpania."
Podozrenie z korupčných praktík pri schvaľovaní jednotlivých projektov
Európska komisia Slovensku dlhodobo vyčíta korupčné správanie pri čerpaní eurofondov a práve z tohto
dôvodu bolo čerpanie pre nás v minulom roku zastavené. Eurofondy, ktoré sú schválené Európskym
parlamentom pre každý členský štát sú vecou národnej vlády a tá v spolupráci s Európskou komisiou
zodpovedá za všetky fázy procesu a tiež za kontrolu ich férového schvaľovania.
Ako dosiahnuť transparentnosť procesu?
Ako ďalej Štefanec uviedol, europoslanci môžu o probléme korupcie len hovoriť a upozorňovať na ňu.
Veľkú moc má slovenská exekutíva, ktorá má kontrolnú funkciu a aj opozícia môže vytvárať nátlak na
kompetentných za väčšiu informovanosť verejnosti: "V mimovládnom sektore tiež môže vzniknúť
opozičná aktivita, napríklad INESS, INECO, alebo Podnikateľská asociácia by mohli aktívnejšie
pristupovať k celému problému. Ja svojimi krokmi, akými bolo upozornenie Vlády a verejnosti na
nedôvodné daňové úľavy v prípade Duslo Šaľa, vyzývam Vládu Slovenska, aby čerpala financie z
fondov na rast zamestnanosti, čo sa doteraz nestalo. My všetci sa môžeme opýtať Vlády SR na to, ako
chce tento problém riešiť a kde sú v tejto chvíli nasmerované všetky financie."
Ján Rudolf, odborník na eurofondy z Ekonomickej univerzity v Bratislave, na margo korupcie a
klientelizmu pri rozdeľovaní eurofondov reagoval: "Samozrejme, väčšia transparentnosť je vždy
pozitívna. To, že je nedostatok informácií nielen o čerpaní, ale aj schvaľovacom procese a o
realizovaných projektoch je veľké negatívum. Kontrola má viacero stupňov a je nedostatočná a slabá zo
strany riadiacich orgánov a preto dochádza k tomu, že Európska komisia (EK) keď zistí také závažné
pochybenia a naši úradníci to nezistili, tak platby zastaví. Navyše aj Orgán auditu na MFSR bol spájaný
so škandálom, čo bol pre EK vážny problém."
Ako k nám "tečú" peniaze
Po nastavení podmienok, ktoré sa uskutočňujú v Bruseli majú za spôsob čerpania, teda implementáciu,
zodpovednosť jednotlivé Ministerstvá SR. Ministerstvo financií SR prepláca tzv. súhrnné žiadosti o platby
na základe certifikovania týchto platieb, ktoré samo aj vykonáva cez tzv. certifikačný orgán – CO. Tieto
súhrnné žiadosti o platbu dostanú z jednotlivých riadiacich orgánov (RO), ktoré ich vypracovávajú na
základe požiadaviek prijímateľov pomoci (žiadateľov o fondy), ktorým bol projekt schválený. Pracovníci
RO skontrolujú, či je žiadosť o platbu v poriadku po formálnej aj obsahovej stránke a či je totožná so
schváleným projektom. Taktiež RO musí skontrolovať, či verejné obstarávanie bolo realizované v súlade
so zákonom. Ako konštatuje Rudolf, v tomto procese dochádza k množstvu chýb, ktoré sú spôsobené
neodbornosťou úradníkov ale hlavne zlými projektmi, ktoré boli schválené nie na základe kvality a v
podmienkach serióznej súťaže, ale na základe politických rozhodnutí.
Ako uvádza súhrnná správa Ministerstva financií SR v monitoringu čerpania TU Štrukturálne fondy a
Kohézny fond, čo sú zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie pre roky 2007 – 2013 v bežných cenách
predstavovali výšku 11 605 653 084 eur . Čerpanie znížené o nešpecifikované nezrovnalosti bolo k
31.12.2014 vo výške 7 354 799 781 eur , čo predstavuje v priemere čerpanie vo výške 70,55 %.
Konečný termín vyčerpania týchto dvoch fondov je rok 2015.
Share on Facebook
Tweet on Twitter
Share on Google
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36. Novým členom predstavenstva Poštovej banky je Slavomír Varcholík
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 26/01/2015; Redakcia]
Poštová banka má nového člena predstavenstva, stal sa ním Slavomír Varcholík. Zodpovedný je za
oblasť financií.
Slavomír Varcholík pracuje v Poštovej banke na vedúcich pozíciách v oblasti financií od roku 2012. V
rámci svojich kompetencií zastrešuje oddelenia controllingu, reportingu, účtovníctva a dane a fakturácií. "
Vážim si prejavenú dôveru a s nadšením budem pokračovať v práci pre Poštovú banku. Zvolenie
vnímam ako výzvu a príležitosť pre svoj ďalší osobný rozvoj. Mojím cieľom bude viesť svoj tím tak, aby
sa Poštovej banke otváral potenciál pre jej rast," hovorí S. Varcholík.
Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred nástupom do Poštovej banky pracoval
desať rokovv spoločnosti Orange Slovensko na manažérskych pozíciách v oblasti financií.
Aktuálne zloženie predstavenstva Poštovej banky:
JUDr. Marek Tarda
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Oblasť podporných služieb
Ing. Daniela Pápaiová
Oblasť riadenia rizík a backoffice
Ing. Peter Krištofovič
Oblasť retailového bankovníctva, bankových služieb a marketingu
JUDr. Ján Nosko
Oblasť korporátneho bankovníctva
Ing. Slavomír Varcholík
Oblasť financií
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37. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 26/01/2015; 03/2015; s.: 8; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava
31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára 2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK,
Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava
28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v

Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015 - Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava
6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4. februára 2015 - Podnikovohospodárska
fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline
5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina)
Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015
- Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára 2015 - Prírodovedecká fakulta Február
2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava
Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta
masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17. marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno
17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19. februára 2015 - Reformovaná
teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov
12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára 2015 a 31. januára 2015 Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen
28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 - Fakulta environmentálnej a
výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava
29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (presný termín a
čas ešte nie je stanovený)
Katolícka univerzita Ružomberok
11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva 11. mája 2015 Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta 23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko

Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je možné dohodnúť sa individuálne
Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať, informácie pre verejnosť sa
budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29. januára 2015 - Právnická
fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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38. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 26/01/2015; 03/2015; s.: 9; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých fakultách Univerzity
Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež v evidencii v
univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca študijného
oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a v ústave
telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú študenti, ktorí začali
študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý prorektor Ferdinand
Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy nepoužívajú od
septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred 1. septembrom
2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka prorektorky pre
pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
JARMILA HORÁKOVÁ
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39. Od klasických indexov vysoké školy postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA Vysokú školu,
inzercia; JARMILA HORÁKOVÁ]

Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba Komárňanská Univerzita J.
Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe. "Týka sa to aj prihlášok na
štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si v
prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému AIS. "Klasické indexy u nás
prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich fakúlt Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od tradície postupne upúšťajú aj v
Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že používanie indexov je v réžii
deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny. JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Zápis hodnotenia predmetov Vysoké školy sa môžu rozhodnúť, či budú používať výkaz o štúdiu, alebo
zaznamenávať hodnotenie elektronicky. ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV TASR

Späť na obsah

40. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 26/01/2015; 03/2015; s.: 18; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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41. Školu, kde chcete študovať, si prezrite
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 9; TÉMA / INZERCIA;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta JARMILA HORÁKOVÁ
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42. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 22; inzercia; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského v Bratislave 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita v Bratislave 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita v Bratislave 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina)
- Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6.
februára 2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita v Prešove 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita vo Zvolene 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára
2015 - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola v Bratislave 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita v Ružomberku 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a
Fakulta zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická
fakulta 23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca
2015 - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. februára 2015 - Fakulta
sociálnoekonomických vzťahov 10. februára 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11.
februára 2015 - Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať prostredníctvo Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická
fakulta 29. januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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43. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 26/01/2015; 03/2015; s.: 22; inzercia; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia, napríklad, na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých fakultách Univerzity
Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež v evidencii v
univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca študijného
oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a v ústave
telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú študenti, ktorí začali

študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý prorektor Ferdinand
Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy nepoužívajú od
septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred 1. septembrom
2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka prorektorky pre
pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
JARMILA HORÁKOVÁ
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44. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických

vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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45. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ

Foto:
Zápis hodnotenia predmetov Vysoké školy sa môžu rozhodnúť, či budú používať výkaz o štúdiu, alebo
zaznamenávať hodnotenie elektronicky.
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46. Po víťazných voľbách – korábu SYRIZA a jeho kapitánovi na plavbu
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 26/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
V neoliberálnom opojení, ktoré prevláda v "hlavnoprúdových" médiách, sa Grécko v posledných rokoch
stalo smutným symbolom. Kvôli medializovaniu svojho dlhu predstavuje jedno zo stelesnení zla,
neschopnosti, neprispôsobivosti a ďalších podobných neduhov. Jeho masy, obyvateľstvo (pozor nie štát
ani jeho Západ poslúchajúce elity!) vraj svojím správaním ohrozili postup najväčšieho dobrodenia, ktoré
priniesol kapitalizmus utrhnutý z reťazí po rozpade bipolarity (a ťažko nedokázateľnom víťazstve nad
socializmom v studenej vojne) – globalizácie na spôsob Západu vedeného USA.
Ide však o pohľad síl, ktoré potrebujú pre svoje bohatstvo a moc nový typ človeka – možno ho nazvať
nepresne "homo globalicus". Požaduje sa od neho starorímske "carpe diem". Musí si však užívať veľa –
v globalizácii to znamená "bezhranične" míňať najmä peniaze. Dobrý je ale len ten, kto si na to aj
požičiava. Nesmie sa pritom dostať za rámec, ktorý sa mu vymedzí a musí cítiť, kde je hranica jeho
možností. To že, tí ktorí mu požičiavajú (čítaj nútia, aby žil tak, že si musí požičiavať, lebo keď to nerobí,
je niktoš, ktorý si nič nezaslúži, najmä nie prácu, bývanie, vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť),
ho môžu zavádzať a klamať, je len jedným zo znakov globalizácie.
Ak si si požičal veľa, nevadí, požičaj si ešte viac, len nám to nejako vráť. A tu sa začína asymetria – ak si
po určitej sume najmä bežný občan už požičať nemôže, to je v poriadku (dá sa zájsť ešte k úžerníkom),
štát to však môže urobiť. V záujme hnacieho motora kapitalizmu – dosiahnutia zisku sa môže všetko – aj
požičať štátu, ktorý finančnému sektoru sľúbi čokoľvek, čo sa od neho chce.
Jadro gréckeho problému je príliš zložité a ťažké na jednoznačný výklad či hodnotenie, nehovoriac o
riešení. Možno v ňom však vidieť akúsi dvojstupňovitosť prechádzajúcu do výrazného protirečenia, ktoré
má však príliš asymetrický charakter.
Módnym mediálno-politickým zvykom sa stalo kritizovať EÚ, biť ju hlava-nehlava. Majstrami v tom sú
pravicoví populisti (za príklad nám môže poslúžiť predseda vlády jedného susedného štátu, ktorý takmer
denno-denne brojí proti EÚ, ale NATO je preňho posvätná krava, ktorú radšej zďaleka obchádza, aby ju
nedajbože ani nevyrušil).
V záujme zachovania imaginárnej finančno-ekonomickej stability sa v kruhoch s "dobrými mravmi"
nechce vidieť ani počuť, že EÚ sa napriek tomu, že má svoje euro (a to je aj kvintesencia gréckeho
príbehu), správa príliš bojazlivo. Však ten, kto je dobrý, je spravidla aj pokorný.
Najväčšie nešťastie EÚ spočíva v tom, že po kríze, ktorá prepukla v roku 2008, sa ekonomicky ešte viac
dostala do područia finančných kruhov symbolizovaných "dvojičkami" – City v Londýne a Wall Streetom
v New Yorku a s nimi spojenými korporáciami. Zdá sa, že treba doplniť učebnice politológie o nový
zákon – čím väčšie množstvo ľudí môže byrokratická mašinéria ovplyvňovať, tým sa viac prikláňa k
(nadnárodným) korporáciám a finančným kruhom. Zdá sa, že v organizácii typu EÚ to platí ešte viac –
uvidíme, čo vykoná v rokovaniach o Transatlantickej dohode o obchode a investíciách.
Symbolom gréckeho zla/hrozby sa stala strana SYRIZA, ktorá je aj na európske pomery mladá. Zlom
nastal potom, ako začala poukazovať na to, že dlh, ktorý vznikol, nebol dlhom bežných občanov, ale
štátnej mašinérie, ktorej pritom pomáhal aj finančný sektor. Týmto spôsobom však treba riešiť aj
problémy, ktoré nastali.
Peniaze sú iste potrebné pre každého vrátane štátu a poriadok v nich musí byť. Nájdu sa však politici,
ktorí tvrdia, že kvôli nim nemožno širokým vrstvám zobrať aj dôstojnosť a odmietajú slepo prijímať
úsporné opatrenia, pri ktorých však banky a ich spojenci bohatnú. Aká to opovážlivosť, vzoprieť sa
všemocnej sile korporácií a finančných kruhov.
Víťazstvo strany SIRYZA vo voľbách sa očakávalo. Má však historický charakter – pre vzťah EÚ a
Grécka a možno aj širšie. Pre EÚ znamená v tomto momente predovšetkým vážnu výzvu. Má svoje
ideály, princípy, hodnoty... ale najmä normy. Kto či čo však bude pre moc v EÚ viac – bohatstvo, banky
a korporácie alebo ľudia, občania, ktorí úniu a jej štáty tvoria?
Vo svetle posledných udalostí v Európe, najmä ukrajinskej krízy a teroristického útoku v Paríži, sme

svedkami čoraz väčšej tolerancie k pravici, neraz radikálnej i extrémistickej (o niektoré výroky vedúcich
predstaviteľov Ukrajiny by sa vo viacerých štátoch EÚ, najmä ak by ich predniesli osoby z radikálnych
ľavicových kruhov, asi zaujímali aj orgány činné v trestnom konaní). Pomaly akoby sa strácala nádej, že
sa dá ísť inou cestou ako cez tunel, na konci ktorého nevidieť svetlo...
Už len malá časť ľudí, ktorí ešte nestratili záujem o politiku a nie sú obalamutení médiami prisluhujúcimi
korporáciám a finančnému sektoru, verí, že je aj iná cesta než cez temný tunel. Každý úspech na ceste
mimo takýchto tunelov je cenný, posmeľuje aj váhavých, tých, ktorí sa už takmer vzdali a nakoniec
možno aj tých, ktorí boli už pokorení.
Po volebnom víťazstve v každom liberálnodemokratickom systéme sa, žiaľ, v 21. storočí musí
programovo počítať s vytriezvením. Začnú sa politické, ekonomické, sociálne a ďalšie kalkulácie, útoky
porazených, ale aj nespokojných, štekanie strážnych psov demokracie – médií, ktoré potrebujú aj
peniaze atď. A vládne programy z rôznych dôvodov už nemôžu byť rovnaké ako boli volebné.
V prípade novej gréckej vlády strany SIRYZA sa iste objaví nespočítateľné množstvo komentárov,
analýz, expertíz a pod. a trochu iných, než je na to európska salónna ľavica zvyknutá. Bude mimoriadne
zaujímavé sledovať najmä to, či sa zoberie do úvahy, ako sa tento dlh vytvoril (len tak mimochodom
Grécko malo po druhej svetovej vojne mimoriadne pohnutú históriu, v ktorej bola aj občianska vojna aj
vojenský prevrat aj vydávanie mimoriadne veľkých súm na obranu aj po skončení studenej vojny a nikdy
neoplývalo bohatstvom na spôsob západnej Európy), kto sa na tom podieľal okrem Grékov, ktorí musia
vonkoncom nie neoliberálne šetriť a aké sa budú prijímať kompromisy. Totiž z toho, keby Grécko z
eurozóny odišlo alebo bolo vyhnané, by paradoxne osoh mali znovu len a len korporácie a finančný
sektor.
Aj zostavenie "jednofarebnej" vlády (nehovoriac už o koaličnej) znamená v ekonomicko-finančnej vojne,
ktorú s bežnými občanmi dlhodobo a prešpekulovane vedú na celom svete i v každom
(liberálnodemokratickom) štáte banky a korporácie, len vyhranú bitku. V tomto prípade má však nová
potenciálna grécka vláda finančne nevyjadriteľnú symbolickú najmä politickú hodnotu, ktorá nielen
mnoho naznačuje, ale môže pritiahnuť aj ďalších a stať sa medzníkom, aký ľavicovo radikálne riešenie
problémov eurozóny, EÚ ale aj celého sveta potrebuje. A malo by to byť iné ako to vidí dnes Brusel ale
aj iné, ako to, o čom uvažujú euroskeptici, často podnecovaní spoza Atlantiku.
Dobrý vietor do plachiet korábu SIRYZA, pevnú ruku pri kormidle kapitán Tsipras.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Na archívnej snímke je Alexis Tsipras. Foto: Joanna/Creative Commons

Späť na obsah

47. Po víťazných voľbách – korábu SYRIZA a jeho kapitánovi na plavbu
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 26/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
V neoliberálnom opojení, ktoré prevláda v "hlavnoprúdových" médiách, sa Grécko v posledných rokoch
stalo smutným symbolom. Kvôli medializovaniu svojho dlhu predstavuje jedno zo stelesnení zla,
neschopnosti, neprispôsobivosti a ďalších podobných neduhov. Jeho masy, obyvateľstvo (pozor nie štát
ani jeho Západ poslúchajúce elity!) vraj svojím správaním ohrozili postup najväčšieho dobrodenia, ktoré
priniesol kapitalizmus utrhnutý z reťazí po rozpade bipolarity (a ťažko nedokázateľnom víťazstve nad
socializmom v studenej vojne) – globalizácie na spôsob Západu vedeného USA.
Ide však o pohľad síl, ktoré potrebujú pre svoje bohatstvo a moc nový typ človeka – možno ho nazvať
nepresne "homo globalicus". Požaduje sa od neho starorímske "carpe diem". Musí si však užívať veľa –
v globalizácii to znamená "bezhranične" míňať najmä peniaze. Dobrý je ale len ten, kto si na to aj
požičiava. Nesmie sa pritom dostať za rámec, ktorý sa mu vymedzí a musí cítiť, kde je hranica jeho
možností. To že, tí ktorí mu požičiavajú (čítaj nútia, aby žil tak, že si musí požičiavať, lebo keď to nerobí,
je niktoš, ktorý si nič nezaslúži, najmä nie prácu, bývanie, vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť),
ho môžu zavádzať a klamať, je len jedným zo znakov globalizácie.
Ak si si požičal veľa, nevadí, požičaj si ešte viac, len nám to nejako vráť. A tu sa začína asymetria – ak si
po určitej sume najmä bežný občan už požičať nemôže, to je v poriadku (dá sa zájsť ešte k úžerníkom),
štát to však môže urobiť. V záujme hnacieho motora kapitalizmu – dosiahnutia zisku sa môže všetko – aj
požičať štátu, ktorý finančnému sektoru sľúbi čokoľvek, čo sa od neho chce.
Jadro gréckeho problému je príliš zložité a ťažké na jednoznačný výklad či hodnotenie, nehovoriac o
riešení. Možno v ňom však vidieť akúsi dvojstupňovitosť prechádzajúcu do výrazného protirečenia, ktoré

má však príliš asymetrický charakter.
Módnym mediálno-politickým zvykom sa stalo kritizovať EÚ, biť ju hlava-nehlava. Majstrami v tom sú
pravicoví populisti (za príklad nám môže poslúžiť predseda vlády jedného susedného štátu, ktorý takmer
denno-denne brojí proti EÚ, ale NATO je preňho posvätná krava, ktorú radšej zďaleka obchádza, aby ju
nedajbože ani nevyrušil).
V záujme zachovania imaginárnej finančno-ekonomickej stability sa v kruhoch s "dobrými mravmi"
nechce vidieť ani počuť, že EÚ sa napriek tomu, že má svoje euro (a to je aj kvintesencia gréckeho
príbehu), správa príliš bojazlivo. Však ten, kto je dobrý, je spravidla aj pokorný.
Najväčšie nešťastie EÚ spočíva v tom, že po kríze, ktorá prepukla v roku 2008, sa ekonomicky ešte viac
dostala do područia finančných kruhov symbolizovaných "dvojičkami" – City v Londýne a Wall Streetom
v New Yorku a s nimi spojenými korporáciami. Zdá sa, že treba doplniť učebnice politológie o nový
zákon – čím väčšie množstvo ľudí môže byrokratická mašinéria ovplyvňovať, tým sa viac prikláňa k
(nadnárodným) korporáciám a finančným kruhom. Zdá sa, že v organizácii typu EÚ to platí ešte viac –
uvidíme, čo vykoná v rokovaniach o Transatlantickej dohode o obchode a investíciách.
Symbolom gréckeho zla/hrozby sa stala strana SYRIZA, ktorá je aj na európske pomery mladá. Zlom
nastal potom, ako začala poukazovať na to, že dlh, ktorý vznikol, nebol dlhom bežných občanov, ale
štátnej mašinérie, ktorej pritom pomáhal aj finančný sektor. Týmto spôsobom však treba riešiť aj
problémy, ktoré nastali.
Peniaze sú iste potrebné pre každého vrátane štátu a poriadok v nich musí byť. Nájdu sa však politici,
ktorí tvrdia, že kvôli nim nemožno širokým vrstvám zobrať aj dôstojnosť a odmietajú slepo prijímať
úsporné opatrenia, pri ktorých však banky a ich spojenci bohatnú. Aká to opovážlivosť, vzoprieť sa
všemocnej sile korporácií a finančných kruhov.
Víťazstvo strany SIRYZA vo voľbách sa očakávalo. Má však historický charakter – pre vzťah EÚ a
Grécka a možno aj širšie. Pre EÚ znamená v tomto momente predovšetkým vážnu výzvu. Má svoje
ideály, princípy, hodnoty... ale najmä normy. Kto či čo však bude pre moc v EÚ viac – bohatstvo, banky
a korporácie alebo ľudia, občania, ktorí úniu a jej štáty tvoria?
Vo svetle posledných udalostí v Európe, najmä ukrajinskej krízy a teroristického útoku v Paríži, sme
svedkami čoraz väčšej tolerancie k pravici, neraz radikálnej i extrémistickej (o niektoré výroky vedúcich
predstaviteľov Ukrajiny by sa vo viacerých štátoch EÚ, najmä ak by ich predniesli osoby z radikálnych
ľavicových kruhov, asi zaujímali aj orgány činné v trestnom konaní). Pomaly akoby sa strácala nádej, že
sa dá ísť inou cestou ako cez tunel, na konci ktorého nevidieť svetlo...
Už len malá časť ľudí, ktorí ešte nestratili záujem o politiku a nie sú obalamutení médiami prisluhujúcimi
korporáciám a finančnému sektoru, verí, že je aj iná cesta než cez temný tunel. Každý úspech na ceste
mimo takýchto tunelov je cenný, posmeľuje aj váhavých, tých, ktorí sa už takmer vzdali a nakoniec
možno aj tých, ktorí boli už pokorení.
Po volebnom víťazstve v každom liberálnodemokratickom systéme sa, žiaľ, v 21. storočí musí
programovo počítať s vytriezvením. Začnú sa politické, ekonomické, sociálne a ďalšie kalkulácie, útoky
porazených, ale aj nespokojných, štekanie strážnych psov demokracie – médií, ktoré potrebujú aj
peniaze atď. A vládne programy z rôznych dôvodov už nemôžu byť rovnaké ako boli volebné.
V prípade novej gréckej vlády strany SIRYZA sa iste objaví nespočítateľné množstvo komentárov,
analýz, expertíz a pod. a trochu iných, než je na to európska salónna ľavica zvyknutá. Bude mimoriadne
zaujímavé sledovať najmä to, či sa zoberie do úvahy, ako sa tento dlh vytvoril (len tak mimochodom
Grécko malo po druhej svetovej vojne mimoriadne pohnutú históriu, v ktorej bola aj občianska vojna aj
vojenský prevrat aj vydávanie mimoriadne veľkých súm na obranu aj po skončení studenej vojny a nikdy
neoplývalo bohatstvom na spôsob západnej Európy), kto sa na tom podieľal okrem Grékov, ktorí musia
vonkoncom nie neoliberálne šetriť a aké sa budú prijímať kompromisy. Totiž z toho, keby Grécko z
eurozóny odišlo alebo bolo vyhnané, by paradoxne osoh mali znovu len a len korporácie a finančný
sektor.
Aj zostavenie "jednofarebnej" vlády (nehovoriac už o koaličnej) znamená v ekonomicko-finančnej vojne,
ktorú s bežnými občanmi dlhodobo a prešpekulovane vedú na celom svete i v každom
(liberálnodemokratickom) štáte banky a korporácie, len vyhranú bitku. V tomto prípade má však nová
potenciálna grécka vláda finančne nevyjadriteľnú symbolickú najmä politickú hodnotu, ktorá nielen
mnoho naznačuje, ale môže pritiahnuť aj ďalších a stať sa medzníkom, aký ľavicovo radikálne riešenie
problémov eurozóny, EÚ ale aj celého sveta potrebuje. A malo by to byť iné, ako to vidí dnes Brusel, ale
aj iné, ako to, o čom uvažujú euroskeptici, často podnecovaní spoza Atlantiku.

Dobrý vietor do plachiet korábu SIRYZA, pevnú ruku pri kormidle, kapitán Tsipras.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Na archívnej snímke je Alexis Tsipras. Foto: Joanna/Creative Commons
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48. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
ŠKOLU/INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vá mkalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
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49. Od klasických indexov postupne upúšťajú

[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; TÉMA; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Zápis hodnotenia predmetov Vysoké školy sa môžu rozhodnúť, či budú používať výkaz o štúdiu, alebo
zaznamenávať hodnotenie elektronicky. ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV TASR
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50. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Študenti sa na nich dozvedia základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a
podmienkach prijímacieho konania. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom svoje dvere
ešte len otvorí.

- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nemali stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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51. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; TÉMA; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta

- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári. ILUSTRAČNÉ
FOTO: ARCHÍV TASR
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52. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]

Klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Študenti fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z
informačného systému AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav
Baráth. Spomedzi siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia
už iba u chemikov. Od tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor
Pavel Raschman hovorí, že používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú
jednotný akademický informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ
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53. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Študenti sa na nich dozvedia základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a
podmienkach prijímacieho konania. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom svoje dvere
ešte len otvorí.
l Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta l Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a
informatiky a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18.
februára 2015 - Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie l
Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach l Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015
- Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5.
februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta
riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská Javorina) - Celouniverzitný študijný program l

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta l Univerzita sv.
Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta prírodných vied 13.
februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17. marca 2015 - Inštitút
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie l Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19. februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta l
Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára 2015
a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta l Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka
fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky l
Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí l Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nemali stanovený) l Katolícka
univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta l Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára
2015 - Na všetkých fakultách univerzity l Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015
a 18. februára 2015 - Technická fakulta 23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
6. februára 2015 a 20. marca 2015 - Fakulta biotechnológie a potravinárstva l Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických vzťahov 10. február
2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum kompetencie pre
výskum skla Vitrum Laugaricio l Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne
stanovený deň otvorených dverí, je možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce
– deň otvorených dverí nebudú mať, informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21.
januára 2015 - Pedagogická fakulta 29. januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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54. Pozrite si školu, kde chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 14; SPEKTRUM /
INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na vysokých školách a ich fakultách. Základné informácie
o možnostiach štúdia na fakultách a podmienkach prijímacieho konania sa študenti dozvedia na dňoch
otvorených dverí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.

februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - termín, je možné dohodnúť sa individuálne Fakulta
zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať, informácie pre verejnosť sa budú
podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29. januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
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55. Choďte sa pozrieť do školy, v ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Oravské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická uni- verzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta

prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
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56. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka

prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Študenti fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z
informačného systému AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav
Baráth. Spomedzi siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia
už iba u chemikov. Od tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor
Pavel Raschman hovorí, že používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú
jednotný akademický informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ
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57. Vysoké školy presviedčajú budúcich študentov aj počas dňa otvorených dverí
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 27/01/2015; 03/2015; s.: 22; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkamevámkalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) - Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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58. Za predsedníčku zvolili Šmelkovú
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 27/01/2015; 03/2015; s.: 23; VYSOKÉ
ŠKOLY / INZERCIA; Redakcia]
Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo valného
zhromaždenia Študentskej rady vysokých škol a takisto aj predsedníctvo rady.
Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo koncom minulého
roka v Spišskej Novej Vsi. Delegáti volili nové predsedníctvo valného zhromaždenia ŠRVŠ a
predsedníctvo ŠRVŠ. Valné zhromaždenie otvoril jeho podpredseda Peter Kulan a delegátov oboznámil
s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce valné
zhromaždenie. Martin Angelovič, bývalý tajomník ŠRVŠ, predstavil novým delegátom organizáciu rady.
Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií, alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ,
najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru, aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby.
Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave.
Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre
zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) – tajomník pre sociálne záležitosti, Kristína Betáková (UMB) –
tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) – tajomník pre akademické záležitosti, Marek
Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s
verejnosťou. Novým predsedom valného zhromaždenia sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude najbližšie dva roky podporovať
Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove. Zdroj - (MŠVVŠ)

Späť na obsah

59. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA
VŠ/INZERCIA; MŠVVŠ]
ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL
Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo valného
zhromaždenia Študentskej rady vysokých škol a takisto aj predsedníctvo rady.
Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo koncom minulého
roka v Spišskej Novej Vsi. Delegáti volili nové predsedníctvo valného zhromaždenia ŠRVŠ a
predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti sa tiež oboznámili s prebiehajúcimi projektmi ako AZU, NESPI,
V4+ Student Aliance alebo Bratislava európske hlavné mesto mládeže 2018. Valné zhromaždenie otvoril
jeho podpredseda Peter Kulan a delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na
uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce valné zhromaždenie. Martin Angelovič, bývalý tajomník
ŠRVŠ, predstavil novým delegátom organizáciu rady. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií,
alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru,
aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby. Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková
z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš
Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci
Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) tajomník pre sociálne
záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) –

tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek
Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou. Novým predsedom valného zhromaždenia sa stal
Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude
najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove.
Zdroj - (MŠVVŠ)
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60. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 23; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; Redakcia]
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61. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU; Redakcia]
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62. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE AKADEMICKÝ ROK
2015/2016
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 28/01/2015; 22/2015; s.: 8; Štúdium; PR-CL KP150089]
Termín podania prihlášky na štúdium pre 1. stupeň: do 31. 3. 2015
Termín podania prihlášky na štúdium pre 2. stupeň: do 15. 4. 2015
Termín konania prijímacích skúšok prel. stupeň: 15. 6. 2015 - 19. 6. 2015
Termín prijímacieho konania pre 2. stupeň: 15. 6. 2015 - 27. 8. 2015
Termín konania prijímacích skúšok pre 2. stupeň: 27. 8. 2015
Prihlášku zasielajte na adresu:
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
Tajovského 13, 04130 Košice 055/722 31 11, http://www.euke.sk
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach,
Tajovského 13, 041 30 Košice
Poplatok za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia, resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky iba v
tlačenej forme je vo výške 40,-eur.
Poplatok za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia, resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky aj v
elektronickej forme je vo výške 32,-eur.
Pri úhrade poplatku za prijímacie konanie sa pri Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v
Košiciach uvádzajú tieto údaje: názov fakulty v tvare PHF EUBA; číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF v
Košiciach - SK1781800000007000081308; názov banky - Štátna pokladnica: variabilný symbol: rodné
číslo uchádzača (bez lomítka) u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare
ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 - 020596): špecifický symbol: 1070003 Pre úhradu zo zahraničia sa použijú
nasledovné identifikačné údaje: IBAN: SK1781800000007000081308: SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA: Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava; SWIFT (pre úhradu z tretích krajín):
SUBASKBX; Banka: VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava
Študijné programy, ktoré bude fakulta otvárať v akademickom roku 2015/2016:
1. stupeň štúdia: Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia
Ekonomika a manažment podniku (Košice, Michalovce) denná Bc. 3
Obchodné podnikanie (Košice) denná Bc. 3
Ekonomika a manažment podniku (Košice, Michalovce) externá Bc. 3

2. stupeň štúdia:
Finančné riadenie podniku (Košice, Michalovce) denná Ing. 2
Finančné riadenie podniku (Košice, Michalovce) externá Ing. 2
Podmienky prijímania na 1. stupeň štúdia
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na PHF EU v Košiciach je úplné
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou pre
prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej časti. EU v
Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v
Košiciach neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na výsledky dosiahnuté v štúdiu na strednej
škole, ani na úroveň maturitnej skúšky a jej predmety a ich výsledky. Prijímacia skúška pozostáva z
písomných testov z: matematiky, základov ekonómie a ekonomiky, z jedného cudzieho jazyka podľa
výberu uchádzačov a ponuky fakulty.
Podmienky prijímania na 2. stupeň štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia PHF EU je
ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku alebo v
príbuznom študijnom odbore. O príbuznosti študijného odboru rozhodne dekan fakulty. V prípade, že
uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do druhého stupňa štúdia v študijnom
programe druhého stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej
fakulty. Uchádzač z PHF EU, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok alebo uchádzač,
ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom odbore na inej fakulte,
musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia písomnou formou. Obsah prijímacej
skúšky tvoria otázky a úlohy z "Účtovníctva" a "Ekonomiky a manažmentu podniku" v rozsahu štátnej
skúšky na bakalárskom štúdiu na PHF EU. Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, ako aj o
podmienkach prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia, nájdete v Zásadách prijímacieho konania, ktoré sú
zverejnené na stránke fakulty http://www.euke.sk (časť Štúdium Prijímacie konanie), resp. ich nájdete na
http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium (kde nájdete aj návod na vyplnenie elektronickej prihlášky na
štúdium).
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach všetkých záujemcov o štúdium pozýva na
Informačné dni. Informačné dni budú prebiehať v Košiciach 4. 2. 2015 o 13.00 v priestoroch fakulty v
Košiciach na Tajovského 13 (vchod z Moyzesovej ulice) a v Michalovciach 5. 2. 2015 o 13.00 na
Pedagogickom pracovisku v Michalovciach, Masarykova 9.
V roku 2012 sa EU v Bratislave zapojila sa do procesu medzinárodnej akreditácie AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of Business - Asociácia na podporu vysokých škôl v oblasti biznisu),
ktorá patrí medzi tri najuznávanejšie agentúry na svete, zamerané na akreditáciu vysokých škôl
pôsobiacich v oblasti ekonómie a manažmentu (business schools).
Fakulta získala ocenenia "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu" v roku 2008 "Cena za
zlepšenie výkonnosti" a 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.
PR-CL KP150089
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63. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať. Prinášame vám termíny
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 13; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015

- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
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64. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí. Niektoré fakulty ich už mali, väčšina stredoškolákom
svoje dvere ešte len otvorí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta

- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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65. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba

Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť
robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Zápis hodnotenia predmetov Vysoké školy sa môžu rozhodnúť, či budú používať výkaz o štúdiu, alebo
zaznamenávať hodnotenie elektronicky.
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66. Choďte sa pozrieť do školy, na ktorej chcete študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 18; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ponúkame vám kalendár dňa otvorených dverí na jednotlivých vysokých školách a ich fakultách.
Základné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a podmienkach prijímacieho konania
sa študenti dozvedia na dňoch otvorených dverí.
- Univerzita Komenského Bratislava 31. januára 2015 - Fakulta telesnej výchovy a športu 2. februára
2015 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin 11. februára 2015 zimný termín 3. júna 2015 letný termín
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 26. apríla 2015 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta
- Slovenská technická univerzita Bratislava 28. januára 2015 - Fakulta elektrotechniky a informatiky a
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave február 2015 - Strojnícka fakulta 18. februára 2015
- Ústav manažmentu 26. mája 2015 - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Ekonomická univerzita Bratislava 6. februára 2015 - Spoločný informačný deň pre všetky fakulty 4.
februára 2015 - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline 5. februára 2015 - Elektrotechnická fakulta 13. februára 2015 - Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. februára 2015 - Stavebná fakulta 6. februára 2015 (DP
Prievidza) 13. februára 2015 (Žilina) Fakulta riadenia a informatiky 22. januára 2015 - Fakulta
bezpečnostného inžinierstva 27. februára 2015 - Fakulta humanitných vied 9. apríla 2015 (Tatranská
Javorina) - Celouniverzitný študijný program
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 28. januára 2015 - Ústav telesnej výchovy a športu 6. februára
2015 - Prírodovedecká fakulta Február 2015 (dodatočne spresnia) - Filozofická fakulta
- Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Február 2015 - spresnia - Filozofická fakulta a Fakulta
prírodných vied 13. februára 2015 - Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied 17.
marca 2015 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- Univerzita J. Selyeho, Komárno 17. februára 2015 - Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta 19.
februára 2015 - Reformovaná teologická fakulta
- Prešovská univerzita Prešov 12. februára 2015 - Celouniverzitný deň otvorených dverí 29. januára
2015 a 31. januára 2015 - Pedagogická fakulta
- Technická univerzita Zvolen 28. januára 2015 - Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta 3. februára 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- Paneurópska vysoká škola Bratislava 29. novembra 2014 a 14. februára 2015 - Celouniverzitný deň
otvorených dverí
- Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Január 2015 - Ekonomická fakulta a Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov (presný termín a čas ešte nie je stanovený)
- Katolícka univerzita Ružomberok 11. februára 2015 - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta
zdravotníctva 11. mája 2015 - Teologická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 19. februára 2015 - Na všetkých fakultách univerzity

- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 23. januára 2015 a 18. februára 2015 - Technická fakulta
23. januára 2015 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 6. februára 2015 a 20. marca 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2. február 2015 - Fakulta sociálnoekonomických
vzťahov 10. február 2015 - Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie 11. február 2015 - Centrum
kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio
- Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta - nie je oficiálne stanovený deň otvorených dverí, je
možné dohodnúť sa individuálne Fakulta zdravotníctva a soc. práce – deň otvorených dverí nebudú mať,
informácie pre verejnosť sa budú podávať cez Facebook 21. januára 2015 - Pedagogická fakulta 29.
januára 2015 - Právnická fakulta
JARMILA HORÁKOVÁ
Foto:
Dni otvorených dverí Na väčšine vysokých škôl budú koncom januára a vo februári.
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67. Od klasických indexov postupne upúšťajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 20; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU?; JARMILA HORÁKOVÁ]
Podľa zákona o vysokých školách sa pôvodne výsledky kontroly študijnej úspešnosti na skúške museli
zapisovať do výkazu o štúdiu, čiže indexu. Dnes klasické indexy vytláčajú zápisy hodnotenia v
akademickom informačnom systéme.
Či fakulta bude používať klasický papierový index, alebo uprednostní pri študijnej agende len
elektronické spracovanie, je na jej rozhodnutí. Musí to byť zakotvené v študijnom poriadku univerzity.
Sfalšovať známku v akademickom informačnom systéme by dokázal s najväčšou pravdepodobnosťou
iba hacker. Skúšajúci, ktorí do informačného systému hodnotenie zapisujú, si musia napríklad na
bratislavskej technike z bezpečnostných dôvodov každý akademický rok meniť prístupové heslo.
Je to tradícia
Aj keď na všetkých vysokých školách je celá študijná agenda v elektronickej podobe, niektoré univerzity
zachovávajú tradíciu a ponechali študentom aj klasické papierové indexy. Tak je to na všetkých
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. "Všetci študenti používajú klasické indexy a všetko je tiež
v evidencii v univerzitnom akademickom informačnom systéme," povedala Emília Hrušovská, vedúca
študijného oddelenia rektorátu. Podobne to praktizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Košická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika klasické indexy používa na právnickej fakulte, na ostatných fakultách a
v ústave telesnej výchovy a športu sa všetko deje len elektronicky. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sa noví študenti už s papierovou podobou indexu nestretnú. "Klasické indexy nemajú
študenti, ktorí začali študovať vlani, ostatní ich budú používať do ukončenia ich štúdia," povedal prvý
prorektor Ferdinand Daňo. Na fakultách banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa klasické indexy
nepoužívajú od septembra 2010. "Výkaz o štúdiu používajú iba študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred
1. septembrom 2010, a to do ukončenia ich štúdia," napísala nám Katarína Babeľová, asistentka
prorektorky pre pedagogickú činnosť.
Len elektronická podoba
Komárňanská Univerzita J. Selyeho uprednostňuje celú študijnú agendu len v elektronickej podobe.
"Týka sa to aj prihlášok na štúdium," povedal jej prorektor Peter Csiba. Študenti fakúlt Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre si v prípade potreby môžu výkaz o štúdiu vytlačiť z informačného systému
AIS. "Klasické indexy u nás prvákov nečakajú," povedal prorektor Ladislav Baráth. Spomedzi siedmich
fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa klasické indexy držia už iba u chemikov. Od
tradície postupne upúšťajú aj v Košiciach na Technickej univerzite. Prorektor Pavel Raschman hovorí, že
používanie indexov je v réžii deviatich fakúlt pre tradíciu. Všetky využívajú jednotný akademický
informačný systém.
"Čierne" termíny sú tiež minulosťou
Akademický informačný systém skúšajúcim neumožňuje dať študentovi, ktorý kritériám na skúške
nevyhovie ani na tretí raz, ešte šancu cez takzvané čierne termíny. Osoba zodpovedná za hodnotenie
predmetu totiž musí do stanoveného termínu zapísať výsledok študijnej povinnosti do informačného
systému. Ak by sa tak nestalo, systém by sa zatvoril a skúšajúci po danom termíne už nemá možnosť

robiť akékoľvek zmeny.
JARMILA HORÁKOVÁ
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68. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 29/01/2015; 04/2015; s.: 41; Podnikanie; Redakcia]
Pavol Šajgalík Slovenská akadémia vied
Za nového predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) zvolili Pavla Šajgalíka, ktorý doteraz pôsobil na
poste podpredsedu SAV pre ekonomiku. Nahradí odvolaného Jaromíra Pastoreka. Vyštudoval na
Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UK. Profesorský titul dosiahol v roku 2004,
štrnásť rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV. Jeho vednou oblasťou je
materiálový výskum, konštrukčná keramika, keramické nanokompozity, fázová transformácia a
mikroštruktúra. Za dôležitú úlohu považuje zmeniť spôsob komunikácie vnútri akadémie a obnovu
dôvery inštitúcie.
Regina Ovesny-Straka Slovenská asociácia poisťovní
Prezidentkou Slovenskej asociácie poisťovní bude dva roky Regina Ovesny-Straka. V rokoch 1982 až
1994 pracovala v Creditanstalt Bankverein vo Viedni. Potom bola členkou predstavenstva Creditanstalt
Bratislava a po fúzii s Bank Austria predsedníčkou predstavenstva Bank Austria Creditanstalt Slovakia.
V rokoch 2001 až 2009 bola predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Slovenskej
sporiteľne a prezidentkou Slovenskej bankovej asociácie. V roku 2014 sa vrátila na Slovensko ako
podpredsedníčka predstavenstva a námestníčka generálneho riaditeľa poisťovne Kooperativa.
Matej Bošňák EY
Poradenská spoločnosť EY na Slovensku vymenovala za vedúceho partnera Mateja Bošňáka. Pozíciu
prevzal po Stanovi Jakubekovi. M. Bošnák absolvoval Žilinskú univerzitu so zameraním na kybernetiku.
Pre EY pôsobí od roku 2004 na oddelení auditu a orientuje sa predovšetkým na energetický sektor,
výrobné podniky a sektor verejných služieb. Okrem toho vedie služby finančného účtovného
poradenstva. Je lídrom súťaže EY Podnikateľ roka na Slovensku. EY začína v SR prostredníctvom
advokátskej kancelárie Ernst & Young Law poskytovať aj právne poradenstvo. Konateľom firmy sa stal
Róbert Kováčik.
Maroš Herda QBSW
Na stoličku výkonného riaditeľa v softvérovej spoločnosti QBSW si sadol Maroš Herda. Generálnym
riaditeľom a predsedom predstavenstva QBSW zostáva Martin Hrnko, ktorý je vo firme od roku 2002 a
od roku 2012 ju vedie. M. Herda je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1996 do
roku 2008 pôsobil v IBM Slovensko, najvyššie na poste obchodného riaditeľa. Následne viedol
slovenskú pobočku spoločnosti Oracle. QBSW je softvérový dom špecializujúci sa na riešenia pre
súkromný sektor i štátnu správu. Spoločnosť sa zaoberá aj vývojom mobilných aplikácií.
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69. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 12; PRÍLOHA;
MŠVVŠ]
ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL
Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo valného
zhromaždenia Študentskej rady vysokých škol a takisto aj predsedníctvo rady.
Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo koncom minulého
roka v Spišskej Novej Vsi. Delegáti volili nové predsedníctvo valného zhromaždenia ŠRVŠ a
predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti sa tiež oboznámili s prebiehajúcimi projektmi ako AZU, NESPI,
V4+ Student Aliance alebo Bratislava európske hlavné mesto mládeže 2018. Valné zhromaždenie otvoril
jeho podpredseda Peter Kulan a delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na
uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce valné zhromaždenie. Martin Angelovič, bývalý tajomník

ŠRVŠ, predstavil novým delegátom organizáciu rady. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií,
alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru,
aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby. Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková
z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš
Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci
Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) tajomník pre sociálne
záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) –
tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek
Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou. Novým predsedom valného zhromaždenia sa stal
Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude
najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove. Zdroj - (MŠVVŠ)
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70. Janu Šmelkovú zvolili za novú predsedníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 27/01/2015; 03/2015; s.: 14; VZDELÁVANIE /
INZERCIA; Redakcia]
Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo valného
zhromaždenia Študentskej rady vysokých škol a takisto aj predsedníctvo rady.
Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo koncom minulého
roka v Spišskej Novej Vsi. Delegáti volili nové predsedníctvo valného zhromaždenia ŠRVŠ a
predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti sa tiež oboznámili s prebiehajúcimi projektmi ako AZU, NESPI,
V4+ Student Aliance alebo Bratislava európske hlavné mesto mládeže 2018. Valné zhromaždenie otvoril
jeho podpredseda Peter Kulan a delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na
uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce valné zhromaždenie. Martin Angelovič, bývalý tajomník
ŠRVŠ, predstavil novým delegátom organizáciu rady. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií,
alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru,
aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby. Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková
z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš
Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci
Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) tajomník pre sociálne
záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) –
tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek
Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou. Novým predsedom valného zhromaždenia sa stal
Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude
najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove. Zdroj - (MŠVVŠ)
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71. Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 29/01/2015; Spravodajstvo; SITA]
Prezident Andrej Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl. Menovacie dekréty si v Prezidentskom
paláci prevzali Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Karol Mičieta z Univerzity
Komenského v Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení a Marek Storoška z Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Noví rektori vysokých škol, ktorých vymenoval do funkcie prezident Andrej Kiska. Na snímke zľava:
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo, rektor Univerzity Komenského v
Bratislave Karol Mičieta, rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana
Mojžišová, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Stanislav Stankoci a rektor Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM SLovakia v Prešove Marek Storoška.
Autor - SITA, Katarína Acél - Gáliková
Prezident zablahoželal rektorke a rektorom k menovaniu do funkcie a poprial im veľa úspechov pri
zvyšovaní kvality vzdelávania mladých ľudí a zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
"Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste
za najlepšími. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu aj v kvalite
vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," povedal Kiska a zároveň

spomenul aj prípad, keď sa zamestnávateľ v inzeráte rozhodol otvorene pomenovať školy, ktorých
absolventi mu nevyhovujú. "Myslím si, že nie je dôvod hnevať sa na to. Naopak, považujem to za
zaujímavý fenomén a užitočnú spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť tlaku na kvalitu vysokých škôl," dodal
Kiska.
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi.
Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať. "Želám
školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia absolventov,"
povedal prezident a dodal, že od rektorov očakáva nastavenie kvalitatívnej latky tak prísne, aby sa
nedala podliezť.
Noví rektori
Ferdinand Daňo Ekonomická univerzita v Bratislave
Karol Mičieta Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Mojžišová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stanislav Stankoci Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marek Storoška Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Zdielať článok na Facebook
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72. Prezident rozdával dekréty: Toto sú noví rektori vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/01/2015; Správy; SITA, TASR]
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v Bratislave piatich nových rektorov
vysokých škôl.
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi. "Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo
napredovať na ceste za najlepším. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu,
aj vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," skonštatoval prezident.
Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať. "Želám
školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia absolventov,"
povedal prezident. Kiska rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala
podliezť a využiť svoj vplyv tak, aby sa nedala prehliadnuť.
Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali:
Ferdinand Daňo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Karol Mičieta
Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Mojžišová
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stanislav Stankoci
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marek Storoška
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
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73. Prezident vymenoval piatich rektorov vysokých škôl

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 29/01/2015; TASR]
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval dňa 29. januára 2015 rektorov vysokých škôl. Foto:
TASR/Martin Baumann
Bratislava 29. januára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v
Bratislave piatich rektorov vysokých škôl.
Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave,
Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení, Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Marek
Storoška z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva. "Všetci vieme, že vzdelávanie na
Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste za najlepším. Zmeny v kvalite
pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu, aj vyučujúcich," skonštatoval prezident. Kiska
rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala podliezť a využiť svoj vplyv
tak, aby sa nedala prehliadnuť.
Pozrite si fotogalériu z vymenovania nových rektorov:
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74. Prezident Andrej Kiska vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 29/01/2015; Školský servis; TASR]
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
Bratislava 29. januára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v
Bratislave piatich rektorov vysokých škôl.
Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave,
Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení, Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Marek
Storoška z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva. "Všetci vieme, že vzdelávanie na
Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste za najlepším. Zmeny v kvalite
pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu, aj vyučujúcich," skonštatoval prezident. Kiska
rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala podliezť a využiť svoj vplyv
tak, aby sa nedala prehliadnuť.
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75. Prezident Andrej Kiska vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 29/01/2015; topky.sk; TASR]
Pošlite nám tip BRATISLAVA – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v
Bratislave piatich rektorov vysokých škôl.
Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave,
Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení, Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Marek
Storoška z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva. "Všetci vieme, že vzdelávanie na
Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste za najlepším. Zmeny v kvalite

pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu, aj vyučujúcich," skonštatoval prezident. Kiska
rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala podliezť a využiť svoj vplyv
tak, aby sa nedala prehliadnuť.
Mičieta, ktorý sa vyjadril za všetkých vymenovaných rektorov, poďakoval prezidentovi za to, že téma
školstva sa stala jednou z jeho priorít. Rektori chcú, aby sa pozitívne pôsobenie ich škôl odzrkadlilo aj v
ekonomickom raste, konkurencieschopnosti či v životnej úrovni a prosperite občanov. "Je našou
dôležitou nezastupiteľnou úlohou vysvetľovať význam vedy, výskumu a vzdelávania," povedal Mičieta.
Reformu vzdelávania na Slovensku pokladá za nevyhnutnú. Zároveň tvrdí, že špičkové vysoké školy a
vedecké pracoviská majú viac spolupracovať a vytvárať spoločné programy, projekty či vedecké centrá.
Zdielať článok na Facebooku
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76. Prezident Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/01/2015; Z domova; Redakcia]
Menovacie dekréty si prevzali Daňo, Mičieta, Mojžišová, Stankoci a Storoška.
BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl. Menovacie dekréty si v
Prezidentskom paláci prevzali Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Karol Mičieta z
Univerzity Komenského v Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení a Marek Storoška z Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Prezident dnes zablahoželal rektorke a rektorom k menovaniu do funkcie a poprial im veľa úspechov pri
zvyšovaní kvality vzdelávania mladých ľudí a zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
"Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste
za najlepšími. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu aj v kvalite
vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," povedal Kiska a zároveň
spomenul aj prípad, keď sa zamestnávateľ v inzeráte rozhodol otvorene pomenovať školy, ktorých
absolventi mu nevyhovujú.
"Myslím si, že nie je dôvod hnevať sa na to. Naopak, považujem to za zaujímavý fenomén a užitočnú
spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť tlaku na kvalitu vysokých škôl," dodal Kiska.
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi. Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať.
"Želám školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia
absolventov," povedal prezident a dodal, že od rektorov očakáva nastavenie kvalitatívnej latky tak
prísne, aby sa nedala podliezť.
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77. Prezident Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 29/01/2015; Slovensko; SITA]
Prezident Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl
BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska vymenoval rektorov piatich vysokých škôl. Menovacie dekréty si
v Prezidentskom paláci prevzali Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Karol Mičieta
z Univerzity Komenského v Bratislave, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení a Marek Storoška z Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Prezident Kiska vymenoval rektorov vysokých škôl. Na snímke rektorka Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciah Jana Mojžišová. Zdroj - TASR/Martin Baumann
Prezident dnes zablahoželal rektorke a rektorom k menovaniu do funkcie a poprial im veľa úspechov pri
zvyšovaní kvality vzdelávania mladých ľudí a zlepšovaní mena celého vysokého školstva.

"Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste
za najlepšími. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu aj v kvalite
vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," povedal Kiska a zároveň
spomenul aj prípad, keď sa zamestnávateľ v inzeráte rozhodol otvorene pomenovať školy, ktorých
absolventi mu nevyhovujú.
"Myslím si, že nie je dôvod hnevať sa na to. Naopak, považujem to za zaujímavý fenomén a užitočnú
spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť tlaku na kvalitu vysokých škôl," dodal Kiska.
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi. Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať.
Zdroj - SITA/ Katarína Acél Gáliková
"Želám školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia
absolventov," povedal prezident a dodal, že od rektorov očakáva nastavenie kvalitatívnej latky tak
prísne, aby sa nedala podliezť.
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78. Prezident vymenoval piatich rektorov vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 29/01/2015; TASR]
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v Bratislave piatich rektorov
vysokých škôl.
Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali:
Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave,
Stanislav Stankoci z Vysokej školy výtvarných umení,
Ferdinand Daňo z Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Marek Storoška z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
Hlava štátu vníma funkciu rektora ako výzvu pri napĺňaní zvyšovania kvality vzdelávania mladých ľudí na
Slovensku či pri zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
"Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste
za najlepším. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu, aj vyučujúcich,"
skonštatoval prezident.
Kiska rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala podliezť a využiť svoj
vplyv tak, aby sa nedala prehliadnuť.
Mičieta, ktorý sa vyjadril za všetkých vymenovaných rektorov, poďakoval prezidentovi za to, že téma
školstva sa stala jednou z jeho priorít. Rektori chcú, aby sa pozitívne pôsobenie ich škôl odzrkadlilo aj v
ekonomickom raste, konkurencieschopnosti či v životnej úrovni a prosperite občanov. "Je našou
dôležitou nezastupiteľnou úlohou vysvetľovať význam vedy, výskumu a vzdelávania," povedal Mičieta.
Reformu vzdelávania na Slovensku pokladá za nevyhnutnú. Zároveň tvrdí, že špičkové vysoké školy a
vedecké pracoviská majú viac spolupracovať a vytvárať spoločné programy, projekty či vedecké centrá.
Zdroj - TASR
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79. Kiska vymenoval nových rektorov, dúfa v lepšiu kvalitu škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 29/01/2015; Slovensko; SITA]
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska novým rektorom zablahoželal, a zároveň vyjadril svoje
želanie, aby kvalitatívnu latku nastavili tak prísne, aby sa nedala podliezť.
Zľava: Rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a prezident
SR Andrej Kiska počas slávnostného aktu vymenovania nových rektorov vysokých škôl prezidentom SR.

Bratislava, 29. január 2015. Foto: SITA/ Katarína Acél Gáliková
BRATISLAVA 29. januára (WEBNOVINY) – Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vymenoval rektorov
piatich vysokých škôl. Menovacie dekréty si v Prezidentskom paláci prevzali Ferdinand Daňo z
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Karol Mičieta z Univerzity Komenského v Bratislave, Jana
Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Stanislav Stankoci z Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave a Marek Storoška z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove.
Obrazom: Kiska vymenoval nových rektorov, chce kvalitnejšie vzdelávanie
Poprial im veľa úspechov
Prezident vo štvrtok zablahoželal rektorke a rektorom k menovaniu do funkcie a poprial im veľa
úspechov pri zvyšovaní kvality vzdelávania mladých ľudí a zlepšovaní mena celého vysokého školstva.
"Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo napredovať na ceste
za najlepšími. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu aj v kvalite
vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," povedal Kiska a zároveň
spomenul aj prípad, keď sa zamestnávateľ v inzeráte rozhodol otvorene pomenovať školy, ktorých
absolventi mu nevyhovujú.
"Myslím si, že nie je dôvod hnevať sa na to. Naopak, považujem to za zaujímavý fenomén a užitočnú
spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť tlaku na kvalitu vysokých škôl," dodal Kiska.
Očakáva, že rektori nastavia latku vysoko
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi. Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať.
"Želám školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia
absolventov," povedal prezident a dodal, že od rektorov očakáva nastavenie kvalitatívnej latky tak
prísne, aby sa nedala podliezť.
Kiska podľa Mičietu signalizuje reformy školstva
Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta vo štvrtok poďakoval vo svojom mene aj v mene ostatných
vymenovaných rektorov prezidentovi za podporu vzdelávania a za to, že téma školstva sa stala jednou z
prezidentových priorít.
Slovenskej spoločnosti tak prezident podľa Mičietu vysiela mimoriadne dôležitý signál o potrebe reformy
školstva, jeho prepojenia na prax, o význame výskumu, vedy a inovácií pre hospodárstvo a priemysel aj
o nedostatočnej podpore zo strany štátu v rámci krajín EÚ, kde nedosahujeme ani priemer vo
financovaní.
"Sme tu aj preto, aby sa vzdelávanie, veda a výskum stali prioritou Slovenska. Nie tou deklarovanou, ale
skutočnou a realizovanou," dodal Mičieta. Rektor zároveň zdôraznil, že chce, aby sa pozitívne
pôsobenie našich vysokých škôl ešte viac odzrkadlilo v ekonomickom raste, konkurencieschopnosti
Slovenska či životnej úrovni a prosperite občanov.
Rektor UK tiež pripomenul, že zrkadlo kvality vysokého školstva nastavia výsledky komplexnej
akreditácie. "Verím, že takou prvou lastovičkou je rozhodnutie ministra školstva neudeliť súhlas pre
pôsobenie dvoch nových vysokých škôl. Pokračuje však nekonečný zápas s vysvetľovaním
nevyhnutnosti dostatočného financovania vedy a najmä vedy na vysokých školách," povedal Mičieta.
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80. Ceny ropy sa naďalej prepadávajú. Aké tovary a služby zlacnejú?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 30/01/2015; K veci]
Gabriela Kajtárová, moderátorka: "Ceny ropy tento týždeň opäť klesli. Ropa Brent je pod 50 dolármi za
barel. Americká ropa je ešte lacnejšia. Na cenu čierneho zlata sú však naviazané aj ceny ďalších
energonosičov - uhlia, elektriny, zemného plynu. Logicky by teda mali zlacnieť. Nie je to však také
jednoduché. O analýzu sme preto požiadali odborníka na energetiku Petra Baláža z Ekonomickej
univerzity."

Peter Baláž, odborník na energetiku, Ekonomická univerzita, Bratislava, (telefonát): "Cena zemného
plynu sa tvorí v dvoch oblastiach. Prvá je dodávky zemného plynu hlavne z Ruska na báze
dvadsaťročných kontraktov, s potom je nový fenomén, a to je skvapalnený plyn LNG. A pokiaľ je toho
plynu teraz dosť a sú vysoké ceny evokované práve tým, že boli dlhodobé kontrakty, tak v tomto
momente sa ten dlh vlastne rozdvojiť a dneska prakticky tá miera väzby medzi cenami ropy a cenami
zemného plynu, pokiaľ ide o ten systém..., prakticky neexistuje, a prichádza k procesu, ktorý sa nazýva..
plynu, to značí prakticky k odtrhnutiu cien ropy od cien zemného plynu."
Gabriela Kajtárová: "Aby sme si to teda zjednodušili, znamená to, pri tom plyne sa zastavme, znamená
to teda, že plyn nebude zlacňovať kvôli tomu, že ten proces tvorby ceny je už oddelený od cien ropy?"
Peter Baláž: "Bude veľmi pomaly zlacňovať, pokiaľ ide o plyn, ktorý sa dováža z krajín, ktoré fungujú na
báze dlhodobých kontraktov, to značí, pokiaľ my máme dnes podpísaný dvadsaťročný a Česko, myslím,
tridsaťročný kontrakt na dodávky plynu, tak otázka ceny jeho znižovania je na báze určitého reťazca, a
tento iba veľmi pomaly nejakým spôsobom implantuje vlastne do tej konečnej ceny."
Gabriela Kajtárová: "Naša Národná banka Slovenska v jednom z komentárov odhaduje, že cena plynu
vďaka tomu, že sú nízke ceny ropy, by mohla klesnúť v apríli až o 7 percent. Je to teda iba odhad.
Stotožňujete sa možno s takýmto odhadom? Je to vôbec reálne?"
Peter Baláž: "O cene plynu na Slovensku nerozhodujú prakticky svetové trhy, ale rozhoduje ÚRSO."
Gabriela Kajtárová: "Áno, regulačný úrad."
Peter Baláž: "Regulačný úrad môže dneska nastaviť tie ceny na báze informácií, ktoré dostáva dneska
cez sieť o tom, že tá cena nejakým spôsobom sa zmení, čiže ÚRSO musí nejakým spôsobom reagovať.
V podstate materskú firmu SPP zobral do svojich rúk štát a ÚRSO sa v zásade bráni tomu, aby
znižovalo ceny, poukazujú dneska na to všetky priemyselné a podnikateľské zväzy, pretože v konečnom
dôsledku je vlastne jedným z významných dodávateľov zdrojov pre ministerstvo financií a pre štátny
rozpočet."
Gabriela Kajtárová: "ÚRSO sa bráni tomu, aby klesla cena plynu kvôli tomu, že by klesli výnosy pre
štát?"
Peter Baláž: "No samozrejme. Ono má kopu vysvetlení, že prečo na to nereaguje dneska, pretože
samozrejme má svoje vysoké prevádzkové náklady, ale podľa mňa, nepoznám ešte čísla za vlaňajší rok,
to, že regulátor dosahuje vysoké ziskové hodnoty, myslím si, že v spoločnosti, ani v ekonomike toto nie
je jeho úloha. Jeho úloha ja predovšetkým regulovať a vyrovnávať a vytvárať priestor pre to, aby
národná ekonomika bola konkurencieschopná, a aby konečne spotrebiteľ v podstate mal pocit skrátka,
že sa mu oplatí na Slovensku žiť a na Slovensku podnikať."
Gabriela Kajtárová: "Ako ceny ropy vplývajú na ceny elektrickej energie tu u nás na Slovensku?"
Peter Baláž: "Je to v princípe nepriamo. Slovensko má trošku špecifickú situáciu, pretože Slovensko
dodneska vyrába zhruba polovicu svojej elektrickej energie prostredníctvom jadrovej energie, a
Slovensko prakticky v posledných rokoch, alebo v poslednej dekáde zrušilo všetky výrobne elektrickej
energie na mazut a na rôzne iné palivá s výnimkou uhlia a s výnimkou samozrejme alternatívnych
zdrojov energie, takže tu nejaká priama participácia ropy na produkciu elektrickej energie nie je. Potom
je tu iný vzťah a to je otázka toho, že cena elektrickej energie sa v rámci strednej a východnej Európy
rieši na báze burzovej ceny, a keďže je nadbytok elektrickej energie v strednej a východnej Európe, tak
je to situácia pre menších dodávateľov, alebo alebo alternatívnych dodávateľov úplne iná ako v prípade
zemného plynu a v prípade ropy."
Gabriela Kajtárová: "Cena ropy však vplýva aj na mnoho iných komodít. Určite napríklad na potraviny."
Peter Baláž: "Tá otázka vplyvu je veľmi markantná. Tie potraviny by som zatiaľ nechal, iba by som
poukázal na fakt, že napríklad pokiaľ ide o farmakológiu, odborníci odhadujú, že vyše jednej polovice
všetkých liekov sa vyrába na báze ropy a ropných derivátov. Potom samozrejme sú plastické hmoty, a
tým pádom, všetko, čo súvisí, povedzme, s automobilovým priemyslom a s leteckým priemyslom, a
potom sú samozrejme potraviny, a tam tú tie vzťahy zasa v rámci takého určitého reťazca. Pokiaľ
pestujeme napríklad ryžu, tú ryžu dneska už sadia vo Vietname stroje, zariadenia, pokiaľ sa zberá, robia
to stroje a zariadenia, pokiaľ sa suší a pokiaľ sa, povedzme, dopravuje, všade máte prakticky stroje, kde
máte motor, a ten motor ide samozrejme buď na benzín, alebo ide na zemný plyn, alebo elektrickú
energiu."
Gabriela Kajtárová: "Takže vďaka tomu, že by mal byť lacnejší benzín, by mali vlastne lacnieť aj

potraviny."
Peter Baláž: "By som povedal, že opticky áno, ale nie je to tak celkom tak, preto tá miera ingerencie
energií na tých jednotlivých nákladových položkách, povedzme pri výrobe ja neviem chleba a pečiva, ten
podiel sa môže pohybovať niekde medzi 5 až 15 percentami podľa jednotlivých druhov a myslím si, že
ten vplyv je tam minimálny. A potom treba povedať, že je tu aj pomerne veľká neochota zo strany
producentov potravín, pretože vlastne to znižovanie cien ako takých v konečnom dôsledku vytvára určitý
by som povedal, niekedy minimálny, ale predsa iba určitý benefit preto, aby mohli nejakým spôsobom
zvyšovať svoje ziskové ambície."
Gabriela Kajtárová: "Takže spomínali ste lieky, spomínali ste umelú hmotu. Sú ešte nejaké iné tovary,
ktoré by mohli zlacnieť?"
Peter Baláž: "Môže to byť doprava ako taká. Nakoniec tá samozrejme dneska na Slovensku je lacnejšia
aj z iných dôvodov ako ekonomických, ale v konečnom dôsledku na prvý pohľad je to možnože výroba
stavebných materiálov, môže sa to samozrejme týkať aj výrobnej spotreby, povedzme, pri výrobe
hutníckych materiálov, železa, ocele, hliníku."
Gabriela Kajtárová: "Očakáva sa, že OPEC bude tlačiť na nízke ceny ropy ešte dlhšie obdobie. Môžu to
byť teda, ja neviem, mesiace, roky určite, ale čo sa stane potom, keď ten tlak prestane, a tie ceny ropy
opäť začnú rásť? To bude mať nejaký veľký bumerangový efekt, nie?"
Peter Baláž: "Tými veľkými hráčmi stále zostáva Rusko, zostáva OPEC a zostáva USA, a otázne dneska
samozrejme je to, aké budú protiopatrenia, ako sa budú adaptovať na tú novú situáciu. V konečnom
dôsledku je tu jeden základný fakt, a to je to, že nízke ceny ropy nebudú vyhovovať nikomu. Pokiaľ bola
tá cena na 100 dolároch, tá svetová ekonomika sa na to v podstate adaptovala veľmi dobre, a akonáhle
tá cena išla dneska, a to už je jedno, aké dôvody na to boli, išla dolu, tak v konečnom dôsledku vlastne
prakticky s výnimkou špekulantov, ktorí dneska špekulujú na... pozíciách, dneska, na burzách, a možno
s výnimkou konečných spotrebiteľov, hlavne tých, ktorí sú nízkych príjmových kategórií, sa vytvára taký
nejaký pocit, že toto je jedno úžasné pozitívum pre celé svetové hospodárstvo."
Gabriela Kajtárová: "Takže hovoríte, nebudú vyhovoval nikomu, to znamená, že asi nevydržia navždy.
Čo sa stane, keď začnú opäť stúpať tie ceny ropy?"
Peter Baláž: "Tam je jeden faktor, o ktorom sme ešte neraz nehovorili, a to je to, že pokiaľ bude
produkcia ropy taká, aká je dnes, a budú tie ceny nízke, ktoré dneska determinujú to, že sa prestalo
investovať a skončila, by som povedal, ... činnosť hľadania nových nálezísk a ich prípravy na ťažbu, tak
v roku 2020 prakticky bude na svete päť krajín, ktoré budú mať ešte k dispozíciu ropu. A to bude úplne
nové garde, ktoré môže samozrejme vyvolať množstvo konfliktov aj vojenských, pretože v tých krajinách,
ktoré ropu mať budú, a tie, ktoré si ju vlastne predali, alebo resp. predali a vyťažili pod cenu, a nakoniec
ešte tej ropy ani nebude, to značí, že tie benefity, ktoré čakávajú z toho, že majú vlastnú ropu, sa vlastne
takýmto spôsobom vytratia, niekde okolo roku 2020 môže z tohto dôvodu, pokiaľ tu nepríde fakt k
zásadným zmenám a nevráti sa tá cena ropy niekde k tým 100 dolárov a viac, môže prísť k obrovskej
sérii konfliktov, a potom to už bude prakticky konflikt za konfliktom iba kvôli tomu, že kto sa k rope
dostane, kto ropu bude mať, a kto tú ropu mať nebude."
Gabriela Kajtárová: "Za vysvetlenie ďakujem Petrovi Balážovi z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
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81. Prezident rozdával dekréty: Toto sú noví rektori vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/01/2015; Správy; SITA, TASR]
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes v Prezidentskom paláci v Bratislave piatich nových rektorov
vysokých škôl.
Úlohou rektorov je podľa Kisku byť na čele zmien pri zlepšovaní prípravy mladých ľudí na profesionálny
život. Ako dodal, treba byť vzorom v tom, ako má vyzerať moderné vzdelávanie a ústretový prístup k
študentovi. "Všetci vieme, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby mohlo
napredovať na ceste za najlepším. Zmeny v kvalite pripravenosti absolventov, v kvalite vedy a výskumu,
aj vyučujúcich. Zmeny v organizácii, financovaní a akreditačných procesoch," skonštatoval prezident.
Rektorom zaželal odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a mať dostatok vôle ich naprávať. "Želám
školám, aby ich ocenili nielen študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia absolventov,"
povedal prezident. Kiska rektorov taktiež povzbudil, že môžu nastaviť latku tak prísne, aby sa nedala
podliezť a využiť svoj vplyv tak, aby sa nedala prehliadnuť.

Menovacie dekréty si od prezidenta prevzali:
Ferdinand Daňo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Karol Mičieta
Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Mojžišová
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stanislav Stankoci
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marek Storoška
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
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82. O tendenciách vývoja svetovej bezpečnosti v roku 2015
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 30/01/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Po hodnotení bezpečnosti sveta v predchádzajúcom roku sa spravidla očakáva odpoveď aj na otázku,
aké budú nasledujúce mesiace. To je už ťažšie. V tomto kontexte sa zvyčajne uverejňujú rôzne scenáre.
Vychádza sa pritom akoby z myšlienok našich starých otcov, že veci sa dajú ľahko pokaziť ale ich
náprava je ťažšia a trvá dlhý čas.
Neradostné scenáre vývoja svetovej bezpečnosti
V posledných rokoch pribúdajú scenáre, ktoré neraz vyúsťujú do katastrofických až apokalyptických vízií.
Žiaľ, aj my pridávame smutné konštatovanie, ktoré prevláda v odborných kruhoch – ak rok 2014 patril
medzi najhoršie v tomto storočí, nič zásadne lepšie sa nedá očakávať ani v roku 2015.
Vývoj svetovej bezpečnosti nás ani v najmenšom neoprávňuje k optimizmu.. Viac sa poukazuje na
neistoty, nejasnosti, nevypočítateľnosť vývoja smerovania nielen v nasledujúcich mesiacoch ale aj
rokoch. Tieto závery pritom neplatia len pre časť sveta, ktorá sa označuje za rozvojový, ale aj pre bohaté
a silné "najrozvinutejšie" štáty či oblasti sveta.
Nový charakter bezpečnosti sveta
Na bezpečnosť sveta negatívne vplývajú popri vojenských hrozbách najmä hrozby nevojenského
charakteru – sociálno-ekonomické, demografické, kultúrne, informačné, environmentálne atď. Čoraz viac
sa poukazuje na hrozby z nedostatku zdrojov a informačné hrozby. K dlhodobým hrozbám patrí aj
organizovaná zločinnosť.
Tento stav je v teórii už desaťročia popisovaný, ale vládnuce elity nie sú schopné (ochotné?) riešiť
problémy. Na Západe sa nechce pripustiť potreba rešpektovania záverov, že spôsob riešenia problémov
svetovej bezpečnosti, ktorý sa začal uplatňovať po rozpade bipolarity, prestal byť účinný. Počas
deväťdesiatych rokov minulého storočia – najmä na ich konci – postupne došlo k poklesu napätia vo
svetovej bezpečnosti a znižoval sa aj počet konfliktov a kríz. V dôsledku politiky Západu vedeného USA,
ktorá nerešpektovala meniace sa podmienky vývoja sveta a bezpečnosti, však prepukli nové konflikty a
krízy. Najhoršie následky pre svetovú bezpečnosť v 21. storočí majú vojny v Afganistane, Iraku, Líbyi a
Sýrii. Ich negatívny dopad bude pokračovať aj v roku 2015.
Veľkú "bezpečnostnú" neznámu pre rok 2015 predstavuje ukrajinská kríza. Hoci časť odborníkov ju
považuje za akýsi oneskorený dôsledok rozpadu ZSSR a neprehľadnosti vývoja na Ukrajine, situácia by
nebola taká výbušná, keby by do nej zištne nezasahovali USA.
Základný dôvod neúčinnosti riešenia problémov svetovej bezpečnosti však spočíva v tom, že vychádza z
jednostrannej západnej predstavy o potrebe presadzovania neoliberálnej globalizácie (deľbe bohatstva a
moci), ktorý realizujú USA, NATO a ich ďalší spojenci. "Pax Americana" neprináša mier, ale viac starostí
ako úžitku. Nastal čas hľadania nového mieru – pre 21. storočie, ktoré už nie je a ani nebude americké.
Základné faktory vývoja svetovej bezpečnosti v roku 2015
Formovanie svetovej bezpečnosti bude naďalej podmienené štyrmi základnými faktormi. Poukazuje sa
na ne v scenároch i v bezpečnostných doktrínach a stratégiách. Nedostatočne sa však rešpektujú v
konaní a správaní politických a hospodárskych elít, ktoré majú dnes v rukách rozhodujúce mechanizmy
(páky) riešenia bezpečnostných problémov sveta.

Prvým faktorom je asymetria medzi bohatými a chudobnými, ktorá najmä v dôsledku globalizácie
narastá. Malé množstvo vlastníkov získava čoraz viac bohatstva. Podľa odhadov agentúry Oxfam
jednopercentná vrstva najbohatších môže v roku 2016 vlastniť až polovicu svetového bohatstva.
Druhý faktor súvisí s absenciou jednotného či aspoň všeobecne prijímaného názoru na riešenie
kľúčových problémov svetovej bezpečnosti. Táto nejednotnosť vládne nielen medzi jednotlivými štátmi
(ktorých je dnes v OSN 193 a Palestína a Vatikán v nej majú špecifické postavenie nečlenských štátov –
stálych pozorovateľov), ale aj medzi najvýznamnejšími aktérmi svetovej politiky a bezpečnosti, kam sa
spravidla zaraďujú USA, ČĽR, EÚ a RF.
Tretí faktor tvoria zmeny v pomere síl aktérov medzinárodnej bezpečnosti. Dochádza k nim na svetovej,
ako aj na regionálnej úrovni. Vzhľadom na rast významu ázijského priestoru sa tieto zmeny sústreďujú
na Blízkom východe, ale sú citeľné aj v regióne, kde sa nachádza Afganistan. Prejavujú sa však aj na
Ďalekom východe a v Latinskej Amerike. Čoraz nebezpečnejším sa stáva pôsobenie takých neštátnych
aktérov medzinárodnej bezpečnosti, ako sú terorizmus a organizovaný zločin. Ako ukazuje prípad
teroristickej akcie – útoku na parížsku redakciu Charlie Hebdo – protirečivú – úlohu pri ovplyvňovaní
verejnej mienky v bezpečnostnej oblasti zohrávajú aj médiá.
Za štvrtý faktor sa považuje stav medzinárodného práva. Nejde len o to, že neexistuje (univerzálny)
orgán, ktorý by vedel vynútiť od štátov a iných aktérov plnenie princípov a noriem medzinárodného
práva, lež problémy vznikajú aj v súvislosti s dvojakým metrom, ktorý sa používa pri hodnotení
ozbrojených konfliktov a bezpečnostných kríz, konania rôznych aktérov v nich, ako aj opatrení pri ich
riešení. Negatívny vplyv na túto oblasť má aj porušovanie ľudských práv, a to nielen také, ktoré kritizuje
Západ, ale aj také, ktoré súvisí s bezohľadným nasadzovaním bezpilotných lietadiel v rámci boja s
teroristami a inými subjektmi označenými za nepriateľov, v dôsledku čoho hynie veľké množstvo
nevinných civilistov. O pokračujúcej nemorálnosti politiky USA svedčí aj ich nechuť vzdať sa v činnosti
svojich tajných služieb masívneho odpočúvania a ďalšieho špehovania po celom svete.
V roku 2015 budú zrejme pokračovať všetky väčšie konflikty a krízy z predchádzajúceho roku. Do
prehľadu najnebezpečnejších regionálnych ohnísk napätí, kríz a konfliktov v tomto roku sme zaradili len
tri – Blízky východ, Afganistan s okolitými štátmi a Ukrajinu, kde je najviac ľudských obetí i iných škôd. V
posledných rokoch sa vytvorila zóna nestability, takmer súvislého územia konfliktov a kríz, ktorá sa
začína na západe severnej Afriky a cez Blízky východ, juh strednej časti Ázie, indický subkontinent
zasahuje až do juhovýchodnej Ázie. V nej môže dochádzať k eskalácii existujúcich i vzniku nových
konfliktov a kríz.
Nepokojný Blízky východ
Aj v roku 2015 zostane najvýbušnejším regiónom Blízky východ. Bez zmeny postoja Západu k riešeniu
sýrskej krízy, ktorá sa stala najhoršou katastrofou vyvolanou arabskou jarou, bude smerovať len do
slepej uličky, hroziacej narastaním počtu obetí na životoch i materiálnych škôd a pauperizáciou štátu i
regiónu.
Nejasný je postup v ďalšom boji s Islamským štátom, či už v Sýrii alebo v Iraku. Napriek vyhláseniam
"koalície" bojujúcej proti Islamskému štátu sa dosiaľ nepodarilo výraznejšie oslabiť jeho moc, ale
nevidieť ani koncepciu či stratégiu boja s ním. Odborné kruhy pochybujú o efektívnosti bombardovania a
na účinnú pozemnú operáciu "koalícia" nie je pripravená. Hrozí nebezpečenstvo rozšírenia vplyvu
Islamského štátu aj do ďalších štátov v regióne. Na bezzubosť "koalície" v boji s Islamským štátom
ukazuje aj jej neschopnosť zabrániť mu získavať financie z predaja ropy. V tomto sa opäť v novej
podobe ukazuje dvojtvárnosť Západu pri využívaní rôznych sankcií, embárg a blokád.
Jednu z mála možností účinnejšieho boja proti Islamskému štátu predstavuje zmena postoja USA a ich
spojencov k vláde B. Asáda ako aj Iránu, príp. aj bezpečnostná spolupráca s Ruskou federáciou v tomto
regióne. To však vyžaduje rešpektovať záujmy i požiadavky súčasnej sýrskej a iránskej vlády pri riešení
situácie, ktorá sa tam dlhé roky vytvárala pod tlakom Západu.
Na Blízkom východe sa vytvára nová "bezpečnostná architektúra", ktorá rúca predstavy USA o riešení
problémov v regióne, ale môže mať aj globálne súvislosti a dôsledky. Ide najmä o vzostup váhy Iránu v
súvislosti s konfliktami v Sýrii a na území obsadenom Islamským štátom, ako aj meniacu sa pozíciu
Turecka vo vzťahu k Izraelu. Turecko má však vlastnú politiku voči Sýrii, pri ktorej sa spája so Západom.
Svoju pozíciu na Blízkom východe posilňuje aj Rusko – vzťahmi so Sýriou a Iránom, ale aj s Tureckom.
K zmenám môže dôjsť aj v Saudskej Arábii v súvislosti s nástupom nového vládcu na trón. Oslabuje sa
však aj pozícia EÚ, najmä v dôsledku jej vystupovania vo vleku USA a NATO, ako aj kvôli recidívam
starého koloniálneho pôsobenia v súčasnom konaní Veľkej Británie a Francúzska v regióne.
Nebezpečenstvá negatívnych dopadov afganskej krízy na región
V Afganistane sa vytvára nová, no naďalej neprehľadná situácia, a to aj napriek siláckym vyjadreniam

USA a NATO o úspechu operácie ISAF. Predpokladá sa, že nová afganská moc nebude schopná
dlhodobo udržať pokoj a stabilitu v štáte. A "naštartovaniu" hospodárskeho rozvoja Afganistanu neveria
ani najväčší optimisti... Okrem bezpečnostnej dimenzie má tlejúca afganská kríza aj ekonomickú, najmä
finančnú dimenziu. Niektoré zdroje uvádzajú, že USA vydali v Afganistane už viac peňazí ako na
Marshallov plán. Ich prínos však nikde nevidieť.
Formálne (početne) sú ozbrojené sily a bezpečnostné zložky Afganistanu možno dostatočne veľké.
Otázky vyvoláva ich pripravenosť (schopnosť) brániť štátnu moc. A tak obavy z posilnenia vplyvu
Talibanu a jeho návratu do afganskej politiky pretrvávajú. Pôsobenie Talibanu, v oblasti ktorú v USA
začali označovať za "Afpak" (široké pohraničie Afganistanu s Pakistanom), už roky nie je len afganským
problémom. V tomto priestore okrem toho pôsobia viaceré separatistické sily, ktoré môžu viesť nielen k
jeho ďalšej destabilizácii, ale až k špecifickej "balkanizácii".
Negatívne následky afganskej krízy štátu sa môžu prejaviť aj v širšom regióne. Ohrozené môžu byť aj
stredoázijské štáty bezprostredne susediace s Afganistanom, kam sa môže z rôznych dôvodov pobrať
časť extrémistov. Ich prenikanie môže pokračovať až do hraničných oblastí Ruska a Číny, kde žije
moslimské obyvateľstvo.
Ukrajinská kríza
Ukrajinskú krízu pri všetkej jej nebezpečnosti nemožno absolutizovať. Ide však o jednu z veľkých
bezpečnostných kríz v roku 2015, ktorej eskalácia vzhľadom na jej charakter môže mať neželané
globálne (geopolitické) následky a destabilizovať veľké regióny, kde je napriek rôznym problémom
pomerne vysoká politická, ekonomická i bezpečnostná stabilita.
Okrem toho vidíme aj dva ďalšie významné dôvody, aby sa eskalácii krízy zabránilo. Po prvé, nedopustiť
nové nezmyselné ľudské obete, ktorých počet sa blíži podľa správ OSN a Svetovej zdravotníckej
organizácie už k piatim tisícom. Iné zdroje uvádzajú oveľa viac obetí. Po druhé, kríza spôsobuje veľké
ekonomické škody. Okrem priamych škôd v dôsledku bojových akcií vznikajú straty aj tým stranám, ktoré
nie sú priamo zapojené do bojov. Súvisia s dôsledkami sankcií proti RF prijatými USA, EÚ a ich
spojencami a odvetnými krokmi RF na ne. Straty sa v tomto prípade týkajú veľkých hráčov svetovej
politiky a po čase môžu mať negatívny dopad nielen na RF a EÚ, ale aj na svetovú ekonomiku.
Spôsob riešenia ukrajinskej krízy musí byť politický (diplomatický). Musí rešpektovať aj záujmy všetkých
účastníkov, ktorí boli do nej "vtiahnutí". Vytvára sa však príležitosť, že riešenie krízy sa môže stať
zlomom a naznačiť, či svitá pre svetovú bezpečnosť na lepšie časy, alebo sa bude naďalej pohybovať
akoby v tuneli (vytvorenom Západom), na ktorého koniec zatiaľ nevidieť.
Narastajúca manipulácia verejnosti a znejasňovanie informácií
V súvislosti s vývojom ukrajinskej krízy sa veľa hovorí o informačnej vojne. K jej súčastiam patrí aj
narastajúca manipulácia verejnosti najmä cestou znejasňovania a neprehľadnosti informácií o
skutočnom stave bezpečnosti sveta, ktorú uskutočňujú niektoré štáty, ale aj politické a hospodárske
kruhy (sily).
Novým prvkom v manipulácii verejnosti sa stáva nelineárna politika. Ide o mediálno-politickú stratégiu,
ktorá má šírením veľkého množstva čiastkových a protichodných informácií verejnosť udržiavať v
zmätku, rozdrobovať ju a vyvolávať v nej pocit zbytočnosti konať čokoľvek pre zmenu pomerov. V
množstve a pestrosti súčasných informácií sa témou (oblasťou) nelineárnej politiky môže stať čokoľvek.
Na ilustráciu uvedieme protesty proti "zlým" režimom a vládam, ktoré sú skorumpované (teda farebné
revolúcie), medializáciu potreby ochrany rôznych menšín s prvkami deviantnosti, ale aj spochybňovanie
európskej integrácie a i.
Cieľ pôsobenia, ktoré je založené na masívnej finančnej podpore, má oslabiť odpor voči súčasnému
spôsobu riešenia bezpečnostných i ďalších problémov sveta.
Na koniec znovu aspoň trochu optimizmu
Dôvod na optimizmus vidíme v tom, že síce prevláda jednostranný pohľad na svet. Vytvárajú ho médiá,
živené a preferované, tými, ktorí majú peniaze a hýbu pákami riešenia bezpečnostných problémov. O
záležitostiach sa však diskutuje a sú mnohé kritické názory i postoje, čo dostávajú priestor v
alternatívnych informačných zdrojoch, ktorých popularita i vplyv narastá.
Okrem toho každý zo štyroch hlavných aktérov svetovej politiky a bezpečnosti (USA, ČĽR, EÚ a RF) má
svoje špecifické problémy. Tento stav ich núti venovať zvýšenú pozornosť svojim vnútorným otázkam, čo
môže viesť k zvýšenej racionálnosti pri riešení problémov ich vonkajších vzťahov. Paradoxne za
najstabilnejšiu na tento rok, ale aj dlhšie do budúcnosti sa považuje pozícia ČĽR. V EÚ očakávame
turbulencie. Potešujúce je však, že nielen medzi bežnými občanmi sa ukazuje na potrebu vyvážených
vzťahov s USA a RF a že časť politikov a predstaviteľov hospodárskych kruhov hovorí o potrebe zmeniť
prístup k riešeniu ukrajinskej krízy i ďalších problémov, ktoré destabilizujú svet a prinášajú ťažkosti a

starosti.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Text v mierne skrátenej podobe vyšiel v Literárnom týždenníku 3 – 4/2015
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83. Minister školstva na FiF UK v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/01/2015; Tlačové správy; Filozofická fakulta UK v Bratislave]
Dňa 29. 1. 2015 navštívil Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Draxler, minister
školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý v poslednom období absolvoval pracovnú návštevu viacerých
fakúlt Univerzity Komenského a aj Ekonomickej univerzity. Na stretnutí s vedením fakulty, na ktorom
sa zúčastnil aj rektor Univerzity Komenského, profesor Karol Mičieta, sa zaujímal v prvom rade o
zahraničné granty našej fakulty v rámci 7. rámcového programu EÚ. Dekan fakulty, prof. Jaroslav Šušol,
ho informoval o dvoch v súčasnosti realizovaných projektoch, v ktorých je fakulta súčasťou konzorcia
riešiteľov, ako aj o ďalších, ktoré si fakulta v rámci aktuálnych výziev podala.
Následne sa Juraj Draxler stretol s vyše sedemdesiatimi doktorandmi študujúcimi na Filozofickej fakulte
(a na ústavoch Slovenskej akadémie vied) a v diskusii s nimi sa zaujímal o situáciu vo vzdelávaní, vede
a výskume aj v celkovom akademickom prostredí, ktoré im fakulta na ich prácu poskytuje. Doktorandi ho
upozornili na viaceré praktické problémy (napríklad uznávanie diplomov z Českej republiky). Niektorí sa
vyjadrovali pomerne kriticky, naopak iní konštatovali, že medzi úrovňou vedy a vzdelávania na našej
fakulte a zahraničnými pracoviskami, kde absolvovali študijné pobyty, nevidia zásadný rozdiel. Profesor
Mičieta konštatoval v diskusii, že nevyhnutným predpokladom zlepšenia vysokého školstva je eliminácia
vplyvu podpriemerných a priemerných vysokých škôl v procese rozdeľovania grantových prostriedkov a
diferencované vnímanie vysokých škôl na Slovensku.
Minister Draxler konštatoval, že cieľom tohto a ďalších stretnutí je získať podnety priamo od študentov a
zamestnancov fakulty, ktoré by mu umožnili pripraviť a aspoň čiastočne v priebehu najbližšieho roka
prijať systematické opatrenia na zlepšenie fungovania vysokých škôl.
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84. TENDENCIE VÝVOJA SVETOVEJ BEZPEČNOSTI 2015 FRANTIŠEK ŠKVRNDA [Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 28/01/2015; 03/2015,04/2015; s.: 4; komentáre,
zahraničie; Redakcia]
Po hodnotení bezpečnosti sveta v predchádzajúcom roku sa spravidla očakáva odpoveď aj na otázku,
aké budú nasledujúce mesiace. To je už ťažšie. V tomto kontexte sa zvyčajne uverejňujú rozličné
scenáre. Vychádza sa pritom akoby z myšlienok našich starých otcov, že veci sa dajú ľahko pokaziť, ale
ich náprava je zložitejšia a trvá dlhý čas.
Neradostné scenáre vývoja svetovej bezpečnosti
V posledných rokoch pribúdajú scenáre, ktoré neraz vyúsťujú do katastrofických až apokalyptických vízií.
Žiaľ, aj my pridávame smutné konštatovanie, ktoré prevláda v odborných kruhoch - ak rok 2014 patril
medzi najhoršie v tomto storočí, nič zásadne lepšie sa nedá očakávať ani v roku 2015. Vývoj svetovej
bezpečnosti nás ani v najmenšom neoprávňuje k optimizmu. Viac sa poukazuje na neistoty, nejasnosti,
nepredvídateľnosť smerovania nielen v nasledujúcich mesiacoch, ale aj rokoch. Tieto závery pritom
neplatia len pre časť sveta, ktorá sa označuje za rozvojový, lež i pre bohaté a silné ,,najrozvinutejšie"
štáty či oblasti sveta.
Nový charakter bezpečnosti sveta
Na bezpečnosť sveta negatívne vplývajú popri vojenských hrozbách najmä hrozby nevojenského
charakteru - sociálno-ekonomické, demografické, kultúrne, informačné, environmentálne atď. K
dlhodobým hrozbám patrí aj organizovaná zločinnosť. Žiaľ, vládnuce elity nie sú schopné (ochotné?)
riešiť vzniknuté problémy. Ukazuje sa, že spôsob riešenia týchto otázok, ktorý sa začal uplatňovať po
rozpade bipolarity, prestal byť účinný. Počas deväťdesiatych rokov minulého storočia - najmä na ich
konci - postupne došlo k poklesu napätia vo svetovej bezpečnosti a znižoval sa aj počet konfliktov a kríz.
V dôsledku politiky Západu vedeného USA, ktorá nerešpektovala meniace sa podmienky vývoja sveta a
bezpečnosti, sa však všetko obrátilo. Najhoršie následky pre svetovú bezpečnosť v 21. storočí majú

vojny v Afganistane, Iraku, Líbyi a Sýrii. Ich negatívny dosah bude pokračovať aj v roku 2015. Veľkú
,,bezpečnostnú" neznámu v roku 2015 predstavuje ukrajinská kríza. Hoci ju časť odborníkov pokladá za
akýsi oneskorený dôsledok rozpadu ZSSR a neprehľadnosti vývoja na Ukrajine, situácia by nebola taká
výbušná, keby do nej zištne nezasahovali Spojené štáty. Nelichotivá situácia vychádza z jednostrannej
západnej predstavy o potrebe ďalej presadzovať neoliberálnu globalizáciu. ,,Pax Americana" neprináša
mier, skôr viac starostí ako úžitku. Nastal čas hľadať nový mier - pre 21. storočie, ktoré už nie je ani
nebude americké.
Základné faktory vývoja svetovej bezpečnosti v roku 2015
Formovanie svetovej bezpečnosti bude naďalej podmienené štyrmi základnými faktormi. Poukazuje sa
na ne v scenároch i v bezpečnostných doktrínach a stratégiách. Nedostatočne sa však rešpektujú v
konaní a správaní politických a hospodárskych elít, ktoré majú dnes v rukách rozhodujúce mechanizmy
(páky) riešenia bezpečnostných problémov sveta. Prvým faktorom je asymetria medzi bohatými a
chudobnými, ktorá najmä v dôsledku globalizácie narastá. Malé množstvo vlastníkov získava čoraz viac
bohatstva. Podľa odhadov agentúry Oxfam jednopercentná vrstva najbohatších môže v roku 2016
vlastniť až polovicu svetového bohatstva. Druhý faktor súvisí s absenciou jednotného či aspoň
všeobecne prijímaného názoru na riešenie kľúčových problémov svetovej bezpečnosti. Táto
nejednotnosť vládne nielen medzi jednotlivými štátmi (ktorých je dnes v OSN 193, Palestína a Vatikán v
nej majú špecifické postavenie nečlenských štátov - stálych pozorovateľov), ale aj medzi
najvýznamnejšími aktérmi svetovej politiky a bezpečnosti, kam sa spravidla zaraďujú USA, ČĽR, EÚ a
RF. Tretí faktor tvoria zmeny v pomere síl aktérov medzinárodnej bezpečnosti. Dochádza k nim na
svetovej, ako aj na regionálnej úrovni. Vzhľadom na rast významu ázijského priestoru sa tieto zmeny
sústreďujú na Blízkom východe, ale citeľné sú aj v regióne Afganistanu. Prejavujú sa však aj na
Ďalekom východe a v Latinskej Amerike. Čoraz nebezpečnejším sa stáva pôsobenie takých neštátnych
aktérov medzinárodnej bezpečnosti, ako sú terorizmus a organizovaný zločin. Ako ukazuje prípad
teroristického útoku na parížsku redakciu Charlie Hebdo, špecifickú - protirečivú - úlohu pri ovplyvňovaní
verejnej mienky v bezpečnostnej oblasti zohrávajú aj médiá. Za štvrtý faktor sa pokladá stav
medzinárodného práva. Nejde len o to, že neexistuje (univerzálny) orgán, ktorý by vedel vynútiť od
štátov a iných aktérov plnenie princípov a noriem medzinárodného práva, lež problémy vznikajú aj v
súvislosti s dvojakým metrom, ktorý sa používa pri hodnotení ozbrojených konfliktov a bezpečnostných
kríz. Negatívny vplyv na túto oblasť má aj porušovanie ľudských práv, a to nielen také, ktoré kritizuje
Západ, ale aj také, ktoré súvisí s bezohľadným nasadzovaním bezpilotných lietadiel v rámci boja s
teroristami a inými subjektmi označenými za nepriateľov, v dôsledku čoho hynie veľké množstvo
nevinných civilistov. V roku 2015 budú zrejme pokračovať všetky väčšie konflikty a krízy z
predchádzajúceho roka. Do prehľadu najnebezpečnejších regionálnych ohnísk napätí, kríz a konfliktov v
tomto roku sme zaradili len tri - Blízky východ, Afganistan s okolitými štátmi a Ukrajinu, kde je najviac
ľudských obetí aj iných škôd. V posledných rokoch sa vytvorila zóna nestability, takmer súvislého územia
konfliktov a kríz, ktorá sa začína na západe severnej Afriky, pokračuje Blízkym východom, juhom
strednej časti Ázie, indickým subkontinentom a zasahuje až do juhovýchodnej Ázie.
Nepokojný Blízky východ
Aj v roku 2015 zostane naj výbušnejším regiónom Blízky východ. Bez zmeny postoja Západu k riešeniu
sýrskej krízy, ktorá sa stala najhoršou katastrofou vyvolanou arabskou jarou, bude vývoj smerovať len do
slepej uličky hroziacej narastaním počtu obetí na životoch aj materiálnych škôd a pauperizáciou štátu i
regiónu. Nejasný je postup v ďalšom boji s Islamským štátom, či už v Sýrii alebo v Iraku. Napriek
vyhláseniam ,,koalície" bojujúcej proti Islamskému štátu sa dosiaľ nepodarilo výraznejšie oslabiť jeho
moc a nevidieť ani koncepciu či stratégiu boja s ním. Odborné kruhy pochybujú o efektívnosti
bombardovania a na účinnú pozemnú operáciu ,,koalícia" nie je pripravená. Hrozí nebezpečenstvo
rozšírenia vplyvu Islamského štátu aj do ďalších štátov v regióne. Na bezzubosť v boji s Islamským
štátom ukazuje aj neschopnosť zabrániť mu získavať financie z predaja ropy. Jednu z mäla možností
účinnejšieho boja proti Islamskému štátu predstavuje zmena postoja USA a ich spojencov k vláde B.
Asáda, ako aj Iránu, prípadne bezpečnostná spolupráca s Ruskou federáciou v tomto regióne. To však
vyžaduje rešpektovať záujmy i požiadavky súčasnej sýrskej a iránskej vlády pri riešení situácie, ktorá sa
tam dlhé roky vytvárala pod tlakom Západu. Na Blízkom východe vzniká nová ,,bezpečnostná
architektúra", ktorá rúca predstavy USA o riešení problémov v regióne, ale môže mať aj globálne
súvislosti a dôsledky. Ide najmä o vzostup váhy Iránu v spojitosti s konfliktami v Sýrii a na území
obsadenom Islamským štátom, ako aj o meniacu sa pozíciu Turecka vo vzťahu k Izraelu. Turecko má
však vlastnú politiku voči Sýrii, pri ktorej sa spája so Západom. Pozíciu na Blízkom východe posilňuje aj
Rusko vzťahmi so Sýriou a Iránom, ale aj s Tureckom. K zmenám môže dôjsť v Saudskej Arábii v
súvislosti s nástupom nového vládcu na trón.
Nebezpečenstvá negatívneho vplyvu afganskej krízy na región
V Afganistane sa vytvára nová, no naďalej neprehľadná situácia, a to aj napriek siláckym vyjadreniam
USA a NATO o úspechu operácie ISAF. Predpokladá sa, že nová afganská moc nebude schopná

dlhodobo udržať pokoj a stabilitu v štáte. A ,,naštartovaniu" hospodárskeho rozvoja Afganistanu neveria
ani najväčší optimisti. Okrem bezpečnostnej dimenzie má tlejúca afganská kríza aj ekonomickú, najmä
finančnú dimenziu. Niektoré zdroje uvádzajú, že USA vydali v Afganistane už viac peňazí ako na
Marshallov plán. Ich prínos však nikde nevidieť. Formálne (početne) sú ozbrojené sily a bezpečnostné
zložky Afganistanu možno dostatočne veľké. Otázky vyvoláva ich pripravenosť (schopnosť) brániť štátnu
moc. Atak obavy z posilnenia vplyvu Talibanu a jeho návratu do afganskej politiky pretrvávajú.
Pôsobenie Talibanu v oblasti, ktorú v USA začali označovať ako ,,Afpak" (široké pohraničie Afganistanu
s Pakistanom), už roky nie je len afganským problémom. V tomto priestore účinkujú viaceré
separatistické sily, ktoré môžu viesť nielen k jeho ďalšej destabilizácii, ale až k špecifickej ,,balkanizácii".
Negatívne následky afganskej krízy sa môžu prejaviť aj v širšom regióne. Ohrozené môžu byť i
stredoázijské štáty bezprostredne susediace s Afganistanom, kam sa môže z rôznych dôvodov pobrať
časť extrémistov. Ich prenikanie môže pokračovať až do hraničných oblastí Ruska a Číny, kde žije
moslimské obyvateľstvo.
Ukrajinská kríza
Ukrajinskú krízu pri všetkej jej nebezpečnosti nemožno absolutizovať. Ide však o jednu z veľkých
bezpečnostných kríz v roku 2015, ktorej eskalácia, vzhľadom na jej charakter, môže mať neželané
globálne (geopolitické) následky a destabilizovať veľké regióny, kde je napriek rôznym problémom
pomerne vysoká politická, ekonomická i bezpečnostná stabilita. Okrem toho vidíme aj dva ďalšie
významné dôvody, aby sa eskalácii krízy zabránilo. Po prvé, nedopustiť nové nezmyselné ľudské obete,
ktorých počet sa blíži podľa správ OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie už k piatim tisícom. Iné
zdroje uvádzajú oveľa viac obetí; po druhé, kríza spôsobuje veľké ekonomické škody. Okrem priamych
škôd v dôsledku bojových akcií vznikajú straty aj tým stranám, ktoré nie sú priamo zapojené do bojov.
Súvisia s dôsledkami sankcií proti RF prijatými USA, EU a ich spojencami a odvetnými krokmi RF na ne.
Straty sa v tomto prípade týkajú veľkých hráčov svetovej politiky a po čase môžu mať negatívny dosah
nielen na RF a EÚ, ale aj na svetovú ekonomiku. Spôsob riešenia ukrajinskej krízy musí byť politický
(diplomatický). Musí rešpektovať aj záujmy všetkých účastníkov, ktorí boli do nej ,,vtiahnutí".
Narastajúca manipulácia verejnosti a znejasňovanie informácií
V súvislosti s vývojom ukrajinskej krízy sa veľa hovorí o informačnej vojne. K jej súčastiam patrí aj
narastajúca manipulácia verejnosti najmä cestou znejasňovania a neprehľadnosti informácií o
skutočnom stave bezpečnosti sveta, ktorú uskutočňujú niektoré štáty, ale aj politické a hospodárske
kruhy (sily). Novým prvkom v manipulácii verejnosti sa stáva nelineárna politika. Ide o mediálno-politickú
stratégiu, ktorá má šírením veľkého množstva čiastkových a protichodných informácií verejnosť
udržiavať v zmätku, rozdrobovať ju a vyvolávať v nej pocit zbytočnosti konať čokoľvek pre zmenu
pomerov. V množstve a pestrosti súčasných informácií sa témou (oblasťou) nelineárnej politiky môže
stať čokoľvek. Na ilustráciu uvedieme protesty proti ,,zlým" režimom a vládam, ktoré sú skorumpované
(teda farebné revolúcie), spochybňovanie európskej integrácie atď. Cieľ pôsobenia, ktoré je založené na
masívnej finančnej podpore, má oslabiť odpor proti súčasnému spôsobu riešenia bezpečnostných i
ďalších problémov sveta.
Na koniec trocha optimizmu
Dôvod na optimizmus vidíme v tom, že síce prevláda jednostranný pohľad na svet. Vytvárajú ho médiá,
živené a preferované tými, ktorí majú peniaze a hýbu pákami riešenia bezpečnostných problémov. O
záležitostiach sa však diskutuje, objavujú sa mnohé kritické názory i postoje, čo dostávajú priestor v
alternatívnych informačných zdrojoch, ktorých popularita i vplyv narastá. Okrem toho každý zo štyroch
hlavných aktérov svetovej politiky a bezpečnosti (USA, ČĽR, EÚ a RF) má svoje špecifické problémy.
Tento stav ich núti venovať zvýšenú pozornosť svojim vnútorným otázkam, čo môže viesť k zvýšenej
racionálnosti pri riešení problémov ich vonkajších vzťahov. Paradoxne za najstabilnejšiu sa považuje
pozícia ČĽR. V EÚ očakávame turbulencie. Potešujúce však je, že nielen medzi bežnými občanmi sa
poukazuje na potrebu vyvážených vzťahov s USA a RF a že časť politikov a predstaviteľov
hospodárskych kruhov hovorí o potrebe zmeniť prístup k riešeniu ukrajinskej krízy i ďalších problémov,
ktoré destabilizujú svet a prinášajú ťažkosti a starosti.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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85. Manažéri v pohybe
[Téma: Rektor EU; Trend; 08/01/2015; 01/2015; s.: 45; Podnikanie; Redakcia]
Jan Zápotočný skupina ING

Novým obchodným riaditeľom slovenskej poisťovacej časti ING sa stal Jan Zápotočný. V troch
spoločnostiach patriacich do ING Group (ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská
spoločnosť, ING Tatry-Sympatia, d.d.s.) bude zodpovedný za internú a externú distribúciu, vývoj a
riadenie všetkých produktov, marketing a starostlivosť o zákazníka. Skúsenosti so slovenským trhom
získal ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Pred nástupom do ING pracoval pre
ČEZ Prodej. Poznatky z oblasti poisťovníctva získal rozvojom obchodných tímov v spoločnosti Amcico
AIG.
Stanislav Coufal Stredoslovenská energetika
Spoločnosť SSE vedie od decembra Stanislav Coufal. Vyštudoval Ekonomicko-správnu fakultu na
Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2012 absolvoval London Business School. Pracoval na vedúcich
postoch v investičnej spoločnosti Atlantik finančné trhy v Brne a v Kyjeve. V rokoch 2001 až 2004 bol
riaditeľom treasury v Prvej česko-ruskej banke v Moskve. V rokoch 2004 až 2009 viedol v Moskve dve
dcérske spoločnosti pre americkú korporáciu Global Payments. Do SSE prichádza z pozície riaditeľa
českého prevádzkovateľa miestnych distribučných sústav a obchodníka s elektrickou energiou, firmy
Your Energy.
Ferdinand Daňo Ekonomická univerzita
Akademický senát Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zvolil nového rektora Ferdinanda Daňa .
Vo funkcii vystrieda Rudolfa Siváka. F. Daňo je od roku 2007 prorektorom EU pre vzdelávanie a
štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty EU. Je členom
Vedeckej rady Ekonomickej univerzity i vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Česku.
Chce nadviazať na prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov. Ide najmä o
proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach
unikátny.
Jarmila Gurská Shell Slovakia
Na čelo spoločnosti Shell Slovakia nastupuje Jarmila Gurská. V pozícii country chair representative
nahradí Igora Janoka. Do Shellu Slovakia nastúpila v januári 1994 ako finančná analytička. Zastávala
rôzne manažérske pozície v oblastiach obchodného plánovania, manažmentu informácií a účtovných
operácií. Od februára 2011 pôsobila ako finančná poradkyňa pre globálny marketing divízie Commercial
Fleet, ktorá prevádzkuje medzinárodné palivové karty euroShell. Je konateľkou firmy Shell Slovakia.
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a získala titul MBA na Bristolskej univerzite.
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86. Prvý program, ktorý chce podporiť rómskych stredoškolákov v ďalšom štúdiu
[Téma: Rektor EU; Obecné noviny; 07/01/2015; 01/2015,02/2015; s.: 11; ŠKOLSTVO; ts-cvek]
,,Aj ty máš šancu!," odkazuje Ekonomická univerzita rómskym stredoškolákom a v spolupráci s
Centrom pre výskum etnicity a kultúry pomôže tým, ktorí sa chcú stať jej študentmi.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spoločne predstavujú prvý program, ktorý podporí
rómskych stredoškolákov v ich ďalšom štúdiu. Podstatou ľudských práv je totiž šanca na dôstojný život,
zdôrazňujú autori projektu. ,,Cieľom programu Aj ty máš šancu! je pomôcť prekonať obrovské rozdiely v
dostupnosti vysokoškolského vzdelania pre Rómov a Nerómov," vysvetľuje Jarmila Lajčáková, senior
výskumníčka centra. Podľa výskumov Rozvojového programu OSN z roku 2010 má len 0,3 % Rómov na
Slovensku vyššie ako stredoškolské vzdelanie. Zuzana Balážová z CVEK vidí za týmto nízkym číslom
viaceré faktory - od extrémnej chudoby, v ktorej mnohé rómske rodiny žijú, až po predstavy o tom, na čo
rómske deti majú. ,,Veľa šikovných rómskych študentov si napríklad vyberá štúdium sociálnej práce,
pretože prevláda predstava, že Rómovia nechodia do škôl technického či ekonomického zamerania.
Štúdium sociálnej práce pritom ponúka len veľmi obmedzené možnosti uplatnenia sa na trhu práce,"
upozorňuje Zuzana Balážová. Ekonomická univerzita chce takto ukázať, že aj rómski stredoškoláci
majú šancu študovať bankovníctvo, financie, manažment, cestovný ruch alebo IT technológie na
prestížnej univerzite, akou EUBA určite je. ,,Univerzita je tu pre všetkých študentov. Programom, ktorý
sme pripravili, chceme podporiť rómskych stredoškolákov, ktorí majú snahu, záujem a schopnosti
študovať na našej univerzite," dodáva jej rektor profesor Rudolf Sivák. Rómski študenti, ktorí sa
zapoja do programu Aj ty máš šancu!, budú môcť využiť napríklad bezplatné prípravné kurzy, pomoc pri
hľadaní ubytovania či získavaní štipendií. Študentský parlament im v spolupráci s koordinátorkou
programu pomôže tiež pri zorientovaní sa v škole a s doučovaním. ,,Rómski študenti budú, samozrejme,
musieť splniť všetky podmienky na prijatie na univerzitu, vrátanie prijímacích skúšok. Ak uspejú, do
univerzitných lavíc zasadnú v septembri 2015," zdôrazňuje Zuzana Balážová. Iniciátori programu rátajú s

tým, že spočiatku uchádzačov o takéto univerzitné štúdium nemusí byť veľa, a vedia, že ide o dlhodobý
proces. Práve preto je najvyšší čas s ním začať. ,,Ak sa chceme v tejto krajine niekam posunúť,
potrebujeme rozširovať strednú a vyššiu vrstvu Rómov, ktorí budú ekonómami, technikmi, IT odborníkmi
alebo doktormi," vysvetľuje profesor Rudolf Sivák. Ekonomická univerzita a Centrum pre výskum
etnicity a kultúry preto veria, že časom sa k nim pripoja aj ďalšie slovenské univerzity. ,,Každý človek si
zaslúži šancu. Musíme prekonať predstavu, že Rómovia môžu vykonávať len manuálne práce. Náš
program nadväzuje na úsilie množstva iných organizácií, ktoré sa snažia o to, aby aj rómske deti získali
kvalitné predškolské, základné a stredoškolské vzdelanie," dodáva Jarmila Lajčáková. Ďalšie informácie
môžete nájdete na: http://www.cvek.sk/main. php?p=akclanok&lang=sk&lange=sk&id=316
(ts-cvek)
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87. Staň sa aj ty Veľvyslancom mladých!
[Téma: Rektor EU; zenskyweb.sk; 08/01/2015; Redakcia]
Šudenti pozor! Uzávierka prihlášok Veľvyslanectvo mladých 2015 je do 31. januára 2015. Už len necelý
mesiac zostáva na prihlásenie sa do jedinečného projektu Veľvyslanectvo mladých 2015. Prihlásiť sa
môže každý študent strednej školy, ktorý chce riešiť skvalitnenie života mládeže vo svojom meste.
Okrem čestného titulu na víťaza čaká aj množstvo atraktívnych cien.
Ako sa prihlásiť?
Študenti stredných škôl zasielajú svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Slovenka do
31. 1. 2015 .
Kedy je potrebné poslať projekt?
Hotový projekt zašlú v slovenskom jazyku a jednom cudzom (anglický alebo nemecký jazyk)do 27. 2.
2015 na adresu redakcie týždenníka Slovenka.
Na čo sa zamerať so súťažným projektom?
Na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste. Na všetko, čo vo vybraných
mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou,
rekonštrukciou,projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť
akoverejnoprospešné pre študentov stredných škôl.
Kto je porota posudzujúca jednotlivé projekty?
Členovia poroty:
J.E. Theodore Sedgwick - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov Amerických na
Slovensku
J.E. Dr. Josef Wuketich - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Rakúsko na Slovensku
J.E. Dr. Jakša Muljačić – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec republiky Chorvátsko na Slovensku
J.E. Šani Dermaku –mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku
J.E. Andrew Garth – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku
Steluţa Arhire - Charged'AffairesRumunskej republiky na Slovensku
Prof. Ing. Rudolf Sivák Phd. - rektor Ekonomickej Univerzity
Mgr. Martina Slabejová PhD - obchodná riaditeľka Microsoft a.s.
JUDr. Katarína Bieliková -riaditeľka Slovakia Finance, a.s.
Ing. Elena Kohútiková, PhD. - zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky
Mgr. Mária Miková – šéfredaktorka týždenníka Slovenka
Mag. Martin Volek, MBA –riaditeľ organizácie Jazykové pobyty
PhDr. Elvíra Chadimová – generálna riaditeľka organizácie Top Centrum podnikateliek
JUDr. Ladislav Dianiška – Bank Vontobel Zürich
JUDr. Ing. Vlastimil Vicen – prorektor pre bezpečnosť a ochranu VŠEMVS
Ing. Inge Murgašová – personálna riaditeľka spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s.
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88. Nominácie 18. ročníka Krištáľového krídla sú už známe!
[Téma: Rektor EU; omediach.com; 13/01/2015; Tlačové správy; Nad]

Veľká porota Krištáľového krídla, ktorú predstavuje desať predsedov porôt jednotlivých kategórií, sa
stretla v piatok 12. decembra 2014. Predsedovia odborných porôt informovali predsedu Veľkej poroty,
predsedu predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriela Csollára, laureáta Krištáľového krídla,
o priebehu a výbere nominácií z návrhov verejnosti. Následne Veľká porota odsúhlasila tri finálové
nominácie, ktoré odhlasovali odborné poroty.
Jednotlivé poroty zasadali počas prvých dvoch decembrových týždňov vždy za prítomnosti autorky
Krištáľového krídla Ing. Márie Vaškovičovej, aby z množstva návrhov verejnosti vybrali tri nominácie v
každej kategórii. Následne o týchto nomináciách tajne hlasovali. Zapečatené obálky odovzdali Ing.
Gabrielovi Csollárovi a Ing. Márii Vaškovičovej práve na zasadnutí Veľkej poroty 12. decembra.
Konštatovali, že vo všetkých kategóriách bol dodržaný štatút Krištáľového krídla. Nikto z porotcov a
organizátorov nevie, aké bodovanie udelili jednotliví odborní porotcovia. Mená laureátov sa dozvieme na
veľkolepom galavečere už 1. februára 2015 na Jednotke RTVS o 21.10. Zatiaľ sú všetky obálky až do
slávnostného galavečera uložené v trezore u predsedu Veľkej poroty. Otvoria sa až 1. februára krátko
pred galavečerom.
Finálové nominácie sú:
Architektúra
Ing. arch. Štefan Polakovič
za originálnu rekonštrukciu panelového domu v Rimavskej Sobote a Loft v centre Bratislavy riešený ako
otvorený priestor.
Ing. arch. Ján Kukuľa
je hlavným autorom dostavby múzea moderného umenia Danubiana, najväčšieho výstavného priestoru
svojho druhu v strednej Európe.
Ing. arch. Peter Jurkovič
za rodinný dom v Čunove, ktorého prínosom je úspornosť z priestorového aj technologického hľadiska.
Nadväzuje na korene slovenskej ľudovej architektúry, pričom ich kombinuje so súčasnými
prevádzkovými a estetickými požiadavkami.
Divadlo a audiovizuálne umenie
Jozef Vajda
do postavy Žovkina v divadelnej hre Bál vniesol premyslené prvky, aby jej dal všetko, čo má v sebe
jednoduchý dedinský chlap. V dramatizácii Littelovho románu Láskavé bohyne vytvoril sugestívnu štúdiu
človeka, ktorého rozdrví na prach ideológia, ktorej verí. Je expresívny, zúfalý, zlostný, prázdny. (obe v
roku 2014 v Činohre SND).
Martin Štrba
filmový kameraman za režisérsky debut celovečerného dokumentárneho filmu vlna vs. breh (2014). Pre
Štrbov debut je príznačná energia, hravosť a nespútaná imaginácia, ktorá je vo výsledku divácky veľmi
príťažlivá.
PhDr. Mgr. art. Mariana Čengel-Solčanská
za scenár a réžiu rodinnej slovenskej rozprávky Láska na vlásku. Má klasický model schémy zámeny
postáv, ktoré vyvolávajú zápletky jednoduchého scenára a pomalšieho rytmu. Upútajú kostýmy,
kombinácia klasického a novodobého jazyka, dialógy postáv, kamera a strih.
Filantropia
Ivana Foltýnová
ako mamička onkologicky chorého synčeka založila občianske združenie Deťom z lásky. Zaoberá sa
adresnou pomocou priamo konkrétnym rodinám postihnutým touto ranou osudu.
MUDr. Jozef Šóth, CSc.
popri svojej profesii neurológa sa systematicky venuje dobrovoľnej pomoci deťom a dospelým s
autizmom. Je spoluzakladateľom Komunitného centra Drahuškovo, ktoré je jedinečným zariadením tohto
druhu na Slovensku pre dospelých ľudí s autizmom a súčasne pomáha aj mladým dospelým z detských
domovov.
Mgr. Peter Káčer
postihnutý mozgovou obrnou sa sám rozhodol pomôcť ľuďom s týmto handicapom. Prešiel na
invalidnom bicykli celé Slovensko a vyzbieral finančné prostriedky pre 12 ľudí na liečbu a rehabilitačné
cvičenia v Piešťanoch.
Hospodárstvo

Ing. Jozef Barcaj
z termálneho kúpaliska Podhájska vytvoril v ťažkej ekonomickej situácii reprezentatívne a prosperujúce
relaxačné stredisko nielen cestovného ruchu, ale aj zdravia.
Ing. Vladimír Šrámek
vybudoval nábytkársku spoločnosť Decodom s viac ako 1200 zamestnancami. Vďaka odborným
opatreniam, motivácii zamestnancov a pokrokovej obchodnej stratégii sa stal jedným z najdôležitejších
zamestnávateľov v regióne.
PhDr. Eduard Šebo
prosperujúca spoločnosť pod jeho vedením obhospodaruje vyše 800 hektárov pôdy, obnovuje, buduje
nové vinohrady a vytvára podmienky pre zachovanie úspešného slovenského vinárstva.
Hudba
Juraj Valčuha
mladý slovenský dirigent je nominovaný za reprezentáciu Slovenska v zahraničí s osobitným
prihliadnutím na jeho úspešné vystúpenia so špičkovými svetovými orchestrami v USA, Japonsku a v
Európe.
Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD.
zakladateľka a dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý už viac ako 3 desaťročia pôsobí
ako významné hudobné teleso a reprezentuje Slovensko v zahraničí. Spolupracuje s poprednými
slovenskými aj zahraničnými dirigentmi a hudobníkmi. Pod jej vedením zbor zožal úspechy na svetových
festivaloch v Moskve, USA a mnohých ďalších.
Terézia Kružliaková
sólistka Opery Slovenského národného divadla, reprezentuje Slovensko na divadelných doskách celého
sveta. Je nominovaná za postavu Sesta v opere Wolfganga Amadea Mozarta La clemenza di Tito.
Medicína a veda
Ing. Ján Baláž, PhD.
za konštrukciu systému pristávacieho modulu vesmírnej sondy Rosetta, ktorá ako prvý človekom
zostrojený objekt v dejinách uskutočnila pristátie na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Úspešné
pristátie modulu na kométe sa zaradilo medzi najvýznamnejšie historické míľniky svetového výskumu
kozmu.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
autor podstatnej monografie Chirurgická liečba pre Crohnovu chorobu. Ako hlavný editor a spoluautor
pripravil encyklopedické dielo Princípy chirurgie III, ktoré sumarizuje chirurgické poznatky a skúsenosti s
využitím najnovších výskumov a posúva hranicu nášho medicínskeho poznania na svetovú úroveň.
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
najväčší úspech zaznamenali jeho operácie mozgových nádorov a porušených cievnych štruktúr hlboko
v mozgu. Z jeho iniciatívy sa realizujú aj neurochirurgické zákroky pacientov pri vedomí. Vďaka tejto
technike dokážu sledovať funkcie nervových štruktúr a znížiť riziko ich poškodenia.
Publicistika a literatúra
Branislav Jobus
za knihu Ja nič, ja muzikant. Je autorom detských kníh, ktoré sa stali úspešnými bestsellermi. Vychádza
z jednoduchej premisy: deti sa chcú pri čítaní smiať a zabávať.
Oľga Baková
ukázala svoje profesionálne kvality, keď prinášala autentické spravodajstvo pre RTVS z východnej
Ukrajiny z najnebezpečnejších zón, s nepriestrelnou vestou a prilbou. Priniesla desiatky reportáží a
živých vstupov, výpovede bežných ľudí, vojakov, politikov, aj fundované analýzy diania. Jej reportáže
dosahovali úroveň svetových médií.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
za rozsiahlu monografiu popredného predstaviteľa medzivojnovej architektúry na Slovensku Friedricha
Weinwurma. Interpretuje dielo architekta a osvetľuje dosiaľ neznáme skutočnosti súvisiace s jeho
prácou.
Rock Pop Jazz

Andreas Varady fenomenálny gitarista slovenského pôvodu si napriek svojmu mladému veku už zahral
na rovnakom pódiu ako Bono z U2, Stevie Wonder, či Jennifer Hudson. Jeden z velikánov populárnej
hudby, producent slávneho Thrilleru Michaela Jacksona Quincy Jones o Andreasovi povedal: "Je jedným
z najtalentovanejších ľudí tejto planéty, ktorý hudbu vracia na miesto, kam patrí."
Korben Dallas najvýraznejšia a najúspešnejšia slovenská skupina posledných rokov. V ich hudbe sa
snúbi mladosť, muzikálnosť a inteligencia. Tento rok nechýbali na žiadnom z veľkých hudobných
festivalov na Slovensku a v Česku. Ich hudobná novinka Banská Bystrica bola najočakávanejším
slovenským albumom tohto roka.
Radovan Tariška jeden z najvýraznejších talentovaných slovenských hudobníkov s nezameniteľným
štýlom. Jeho výnimočný hudobný počin CD Folklor to jazz prezentuje veľmi zaujímavú a exkluzívnu fúziu
slovenského folklóru s americkým jazzom. Najznámejšie slovenské ľudové piesne sú aranžérsky
obohatené o jazzovú harmóniu a rytmus s prvkami latino hudby a hrajú ich s ním aj hudobníci z USA.
Šport
Anastasia Kuzminová
ako prvá biatlonistka v histórii obhájila na XXII. zimných olympijských hrách v Soči zlato v individuálnych
pretekoch. Rozdielom triedy zdolala svoje súperky a stala sa tak slovenským unikátom – držiteľkou
dvoch zlatých olympijských medailí zo zimných olympijských hier.
Dominika Cibulková
na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open dosiahla najväčší individuálny úspech
slovenského ženského tenisu v histórii, keď sa prebojovala až do finále. Do posledných chvíľ bojovala o
účasť na záverečnom turnaji najlepších ôsmich hráčok sezóny v Singapure a len tesne tento cieľ minula.
Marián Gáborík
prežil sezónu, v ktorej si siahol až na dno. Zo štvrtého útoku v klube Los Angeles Kings sa postupne
prepracoval až na najlepšieho strelca playoff NHL a na konci sezóny zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár,
najvýznamnejšiu hokejovú trofej na svete.
Výtvarné umenie
akad. soch. Vít Bojňanský
pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici vytvoril plastiku sv. Petra a
Pavla, patrónov mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Plastika je vstupnou bránou do tejto
mestskej časti Bratislavy.
Zuzana Mináčová
je dvornou fotografkou Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, kde aj tento rok rozšírila svoju
kolekciu fotografií popredných osobností svetovej kinematografie. V roku 2014 usporiadala svoju
najväčšiu retrospektívnu výstavu, čím symbolicky zavŕšila 20-ročnú životnú etapu pôsobenia v Prahe.
doc. Ing. Štefan Klein akad. soch.
za zostrojenie prvého lietajúceho automobilu na svete, tzv. AeroMobilu a jeho prezentáciu. So svojím
tímom roky pracoval na prevedení svojho sna do reality. Po mnohých výskumoch a skúškach napokon
tento rok svoj AeroMobil prezentoval a Slovensko získalo vďaka projektu celosvetovú pozornosť.
Mimoriadna cena
Zo všetkých platných zaslaných návrhov Veľká porota rozhodla o mimoriadnej cene pre tieto osobnosti:
Anton Srholec
významná postava slovenského spoločenského a kultúrneho života. Kňaz Anton Srholec bol už počas
totality symbolom veľkej duchovnej sily a nezlomnosti. Prevádzkuje na vlastné náklady a z darov
zariadenie pre bezdomovcov RESOTY v Podunajských Biskupiciach.
Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.
najvýznamnejšia slovenská šľachtiteľka skvelých odrôd vína, akými sú Devín, Dunaj, Hron, Rudava, Váh
a ďalšie. Počas svojej kariéry vyšľachtila 24 uznaných nových odrôd viniča. Jej celoživotná práca slúži
ďalším generáciám a posúva slovenské vinárstvo medzi svetovú špičku.
Autorka a producentka Krištáľového krídla: Mária Vaškovičová
Predseda Veľkej poroty: Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, laureát

Krištáľového krídla
Predsedovia jednotlivých odborných porôt a členovia Veľkej poroty za rok 2014:
Architektúra: Ľubica Vitková, dekanka Fakulty architektúry STU
Divadlo a audiovizuálne umenie: Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS
Filantropia: Mirjana Hron Sikimič, poverená riadením vydavateľstva SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
Hospodárstvo: Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Hudba: Marián Turner, riaditeľ Lúčnice
Medicína a veda: Silvia Pastoreková, vedúca Oddelenia molekulárnej medicíny Virologického ústavu
SAV, laureátka Krištáľového krídla
Publicistika a literatúra: Kamil Peteraj, spisovateľ, básnik, hudobný textár a laureát Krištáľového krídla
Rock, Pop, Jazz: Peter Lipa, osobnosť slovenského džezu, hudobný producent, spevák, skladateľ a
laureát Krištáľového krídla
Šport: Marián Zima, riaditeľ spoločnosti ŠPORT PRESS
Výtvarné umenie: Kristína Schreiberová, umelecká fotografka
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89. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; Pravda; 21/01/2015; 16/2015; s.: 9; KAM na vysokú školu; Redakcia]
- univerzita, ktorá pripravuje absolventov pre organizácie a inštitúcie hospodárskej praxe a nie pre úrady
práce
rektor Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák. PhD.
ZÁKLADNÉ ÍNFORMÁCIE:
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Tel.-.+4212 6729 5111
Fax:+4212 6729 5101
email: komunikacia@euba.sk
web: www.euba.sk
facebook.com/ekonomicka. univerzita
Termín podania prihlášky:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2015
2. stupeň štúdia do 15. apríla 2015
3. stupeň štúdia do 10.júna 2015
Poplatky za prijímacie konanie:
32 EUR pri podaní prihlášky aj v elektronickej forme a následnom poslaní vytlačenej prihlášky
40 EUR pri podaní prihlášky len v tlačenej forme
60 EUR na študijný program Ekonómia a právo (v tlačenej, resp. elektronickej podobe)
Spôsob podania prihlášky: v tlačenej forme, elektronicky
Termín prijímacích skúšok:
1. stupeň štúdia Bc. 15.-19.6.2015
2. stupeň Štúdia Ing./Mgr. - FPM a PHF 25.-27.8.2015, ostatné fakulty 22.6. - 3.7.2015

3. stupeň štúdia jún - júl 2015
Formy štúdia: denné, externé
Stupne štúdia:
bakalársky, inžiniersky,
doktorandský
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Štatistické údaje o umiestnení absolventov
dokumentujú, že absolventi sa veľmi dobre ulatňujú na trhu práce v SR a EÚ.
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia môžu študenti
študovať 3 celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku).
EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v
bakalárskom študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo
Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný
študijný program International Finance
Univerzita ponúka štúdium na 1, stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programme Ekonómia a
právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni
štúdia v študijnom programme Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku. Novinkou je tiež
možnosť získať dvojité diplomy (študijný program Mendzinárodný manažment v anglickom jazyku) v
spolupráci s univerzitou v Štrasburgu a študijný program Medzinárodné financie v spolupráci s
univerzitou v Bangkoku.
EU v Bratislave vysiela ročne približne 350 svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne
rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú
veľmi dobré uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a
prehľady priemerných miezd absolventov. Na EU v Bratislave v súčasnosti realizuje akreditačná komisia
z USA unikátny projekt medzinárodnej akreditácie univerzity.
Organizačnou zložkou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka
medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin
University, Ohio USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European
Executive MBA na prestížnej ESCP Európe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp.
Turíne.
BBS EU v Bratislave otvorí ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a Univerzity tretieho veku.
Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností
a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych
požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs.
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 10 000
Počet absolventov: viac ako 80 000
Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80

Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 300
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 93% (štatistika ÚPSVaR 2012)
Priemerná mzda absolventa: 967 EUR (štatistika MŠVVaŠ SR)
Študijné programy 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DĹŽKA ŠTÚDIA 1
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3,2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3.2/2,3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3,2/2,3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNlCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2,3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3,3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3,2/3
účtovníctvo a auditorstvo D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
Štatistické metódy v ekonómii D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3,3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/F 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3,3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA so sídlom v Košiciach
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3,3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY AINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3,2
CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH

MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D 2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D 2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
www.euba.sk
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