Ekonomická Univerzita
Dátum exportu: 26.05.2011 02:05

1. Ekonomická univerzita Bratislava vypísala tender za 2,4 mil.
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/02/2011; SITA]

2. Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala IT tender za 2,4 milióna eur
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 01/02/2011; SITA]

3. Kto je považovaný za organizátora protestov v Egypte, hovorí vedúci Katedry
medzinárodných vzťahov EU František Škvrnda
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Miroslav Škrha]

4. Či môže v súvislosti so situáciou v Egypte vzniknúť vojenský konflikt za účasti
iných štátov hovorí František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných
vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Bárdošová]

5. O situácii v Egypte hovorí František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných
vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Miroslav Škrha]

6. Ako sa môže skončiť konflikt v Egypte a kto prevezme vládu hovorí František
Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Bárdošová]

7. Zoznam vysokých škôl - Verejné vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/02/2011; s.: 19,20,21,22,24,25,26; užitočná pravda;
Redakcia]

8. Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala tender za 2,4 mil. eur
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 02/02/2011; SITA]

9. pavol varga povedie predaj dellu na slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; inet.sk; 01/02/2011; Redakcia]

10. Školu si vyberajte aj podľa uplatnenia
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/02/2011; s.: 27; užitočná pravda; TASR]

11. Ktoré univerzity vyrábajú najviac nezamestnaných?
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 03/02/2011; s.: 17; SERVIS; ľub]

12. Najviac absolventov bez práce mala VŠ v Prešove
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 02/02/2011; Domov; Stanislava Harkotová]

13. Keď to školy nevedia samy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 03/02/2011; 05/2011; s.: 16,17; EKONOMIKA V SR; Pavel Sibyla]

14. Študenti pozor! Ktoré univerzity vyrábajú najviac nezamestnaných?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 03/02/2011; Nový Čas, ľub]

15. Prehľad programov verejných vysokých škôl na Slovensku na akademický rok
2011/2012
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/02/2011; s.: 8,9,10; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; HN, ÚIPŠ,
MŠVVŠ SR, vysoké školy]

16. SLOVAK AID: Pedagógovia učili ukrajinských kolegov o VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 05/02/2011; SITA]

17. Podjavorina má sedem nových osobností
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/02/2011; Trenčín - Spravodajstvo; Martin Šimovec]

18. Absolventov vysokých škôl bez práce je viac
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; 07/02/2011; 05/2011; s.: 4;
Spravodajstvo; JANA ARPÁŠOVÁ LAZÁNIOVÁ]

19. O budúcom uplatnení veľa stredoškolákov nepremýšla
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 07/02/2011; 05/2011; s.: 3; Spravodajstvo;
Ministerstvo školstva]

20. Srbskí umelci sa predstavia vo Dvorane MK SR
[Téma: Ekonomická univerzita; kino.server.sk; 08/02/2011; Webnoviny.sk]

21. Srbskí umelci sa predstavia vo Dvorane MK SR
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 08/02/2011; WBN/PR]

22. V rebríčku vedie Univerzita Komenského

[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 08/02/2011; 05/2011; s.: 17; Vzdelávanie;
ZUZANA PETKOVÁ]

23. Chystáte sa na vysokú školu? Zvoľte tú najlepšiu
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 09/02/2011; s.: 16,17; VZDELÁVANIE; ZUZANA
BANKOVICHOVÁ]

24. Britská Canterbury Christ Church University láka Slovákov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 10/02/2011; SITA]

25. ŠKOLSTVO: Britská Canterbury Christ Church University láka Slovákov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 10/02/2011; SITA]

26. Z Turecka s bronzom, ale aj s chorobou
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 12/02/2011; 35/2011; s.: 30; Lyžovanie; IGOR GRESSNER]

27. PROGNÓZA: ako ďalej s vedou, vzdelávaním a inováciami
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/02/2011; s.: 10,11,12,13; Vysoké školy; Vladimír Bačišin]

28. Kvantita valcuje KVALITU
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/02/2011; s.: 18,19; Vysoké školy; sc]

29. Najlepší psi finančných trhoch
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 16/02/2011; 02/2011; s.: 20,21; Kapitálové trhy; Miroslav
Kmeťko]

30. Univerzity sú svet plný prekážok
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 18/02/2011; s.: 3; Bratislava; Daša Račková]

31. Univerzity sú plné prekážok
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/02/2011; Bratislava; Daša Račková]

32. Podnikateľom roka je Tomáš Bel z EXIsportu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/02/2011; ePROFIT; Radovan Žuffa]

33. Zmeňte sa z manažéra na lídra: Brian Tracy vystúpi 2. marca
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 22/02/2011; Redakcia]

34. Prehľad poplatkov pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri súbežnom
štúdiu
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/02/2011; s.: 19; Servis; redakcia]

35. Nenahrádzajú úlohu štátu, len pomáhajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 67; SAVOIR VIVRE; d]

36. Tóthová pochovala manžela
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 24/02/2011; s.: 4; AKTUÁLNE; šb]

37. S prihláškou sa už treba poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/02/2011; s.: 8; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; Tomáš Nejedlý]

38. S prihláškou sa treba už poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Tomáš Nejedlý]

39. Riziko pod kontrolou
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 70; SAVOIR VIVRE; md]

40. TREND Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]

41. Vláda nemá ako zastaviť rast cien
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Martin Geško]

42. Kvalita ako cesta z krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 72,73; DISKUSIA; Michal Leščišin]

43. Rana pre političku Tóthovú: Muža († 75) pochovala tesne pred zlatou svadbou!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 24/02/2011; Čas.sk]

44. S prihláškou sa treba už poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Tomáš Nejedlý]

45. Zdrvená Tóthová: Manžel mi zomrel tesne pred zlatou svadbou!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 24/02/2011; vrr]

46. Ako u nás funguje prenájom?
; Reality; Z domova; Ľubomír Straka]

47. Podnikateľom roka je Tomáš Bel z EXIsportu
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1. Ekonomická univerzita Bratislava vypísala tender za 2,4 mil.
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/02/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Tender je súčasťou projektu Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a samotnou univerzitou.
BRATISLAVA 1. februára (WEBNOVINY) - Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala tender na
vybudovanie informačnej a komunikačnej infraštruktúry v hodnote 2,4 mil. eur bez dane z pridanej
hodnoty. Ako vyplýva z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie tender je súčasťou projektu Virt modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je financovaný zo
štrukturálnych fondov Európskej únie a samotnou univerzitou. Predmetom zákazky je dodávka,
inštalácia a montáž serverov, databázového a informačného systému podniku, dátového analytického
systému, diskových polí, zálohovacej mechaniky, servisného notebooku, počítača, dataprojektorov a
tlačiarní. Záujemcovia o účasť v tendri môžu svoje ponuky predkladať do 16. marca tohto roku.
Ekonomická univerzita v Bratislave vznikla v roku 1940 a v súčasnosti zabezpečuje na všetkých
stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných
programoch. V akademickom roku 2009/2010 poskytovala univerzita výučbu v 18 študijných programoch
na bakalárskom stupni štúdia, v 22 študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia a v 19
študijných programoch na doktorandskom stupni štúdia.
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2. Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala IT tender za 2,4 milióna eur
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 01/02/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala tender na vybudovanie informačnej a komunikačnej
infraštruktúry v hodnote 2,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako vyplýva z vestníka Úradu pre
verejné obstarávanie tender je súčasťou projektu Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a
samotnou univerzitou.
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a montáž serverov, databázového a informačného systému
podniku, dátového analytického systému, diskových polí, zálohovacej mechaniky, servisného notebooku,
počítača, dataprojektorov a tlačiarní. Záujemcovia o účasť v tendri môžu svoje ponuky predkladať do 16.
marca tohto roku.
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3. Kto je považovaný za organizátora protestov v Egypte, hovorí vedúci Katedry
medzinárodných vzťahov EU František Škvrnda
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Miroslav Škrha]
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Napätie v Egypte sa každým dňom stupňuje vďaka
tvrdohlavosti prezidenta Mubaraka, ktorý naďalej odmieta odstúpiť. Opozícia dnes vyzvala
demonštrantov, aby sa napriek zákazu vrátili do centra Káhiry. Kto je považovaný za organizátora
protestov, na to sme sa opýtali Františka Škvrndu, vedúceho katedry medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave."
František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU: "Je to hnutie, ktoré vzniklo vo vnútri
tejto spoločnosti a nemá nejaké širšie medzinárodné napojenie a už vôbec nie na Západ. Je možné
vyčleniť tam také tri prúdy. Prvý by som nazval nejaký občiansky, ktorý chce, aby sa zlepšili sociálne-ekonomické podmienky a došlo aj k tým politickým slobodám. Druhá je skupina ľudí, ktorí do určitej
miery chcú asi zmeniť podmienky, ale nechcú, aby sa zásadným spôsobom zmenili pomery v
spoločnosti a tretí prúd by sme mohli označiť zatiaľ taký nevýrazný, ktorý je spojený s určitými
moslimskými hnutiami."
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Dodajme, že Slovensko vyšle po svojich občanov v Egypte
vládny špeciál. Potvrdil to po dnešnom rokovaní vlády minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda."
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4. Či môže v súvislosti so situáciou v Egypte vzniknúť vojenský konflikt za účasti
iných štátov hovorí František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných
vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Bárdošová]
Jana Bárdošová, moderátorka Rádia VIVA: "Situácia v Egypte sa vyostruje. Centrum hlavného mesta sa
dnes otriasalo po tom, čo sa do seba pustili prívrženci a odporcovia egyptskej vlády. O tom, či môže
vzniknúť vojenský konflikt za účasti iných štátov, sme sa porozprávali s vedúcim Katedry
medzinárodných politických vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave Františkom Škvrndom."
František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU: "Osobne ja si nemyslím, že by boli
veci, ktoré by mali tento konflikt rozšíriť mimo krajinu alebo maximálne môže dôjsť skutočne k rastu
napätia na Blízkom východe, hlavne vo vzťahu k Izraelu. Nie sú žiadne argument k tomu, aby sme mohli
hovoriť o možnom vzniku svetového alebo nejakého širšieho regionálneho konfliktu. Je tam jeden
moment, ktorý všetky krajiny chcú, aby zostala stabilita v Egypte, a to je Suezský prieplav."
Jana Bárdošová, moderátorka Rádia VIVA: "Doplňme, že Suezský prieplav je jedným z najdôležitejších
miest pre prepravu ropy do Európy. V prípade, že by bol zablokovaný, lode vezúce ropu by museli
oboplávať celú Afriku, čím by cena čierneho zlata stúpla."
-END
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5. O situácii v Egypte hovorí František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných
vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Miroslav Škrha]
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Napätie v Egypte sa každým dňom stupňuje vďaka
tvrdohlavosti prezidenta Mubaraka, ktorý naďalej odmieta odstúpiť. Pripomeňme, že Mubarak bol
zástancom politiky Spojených štátov. USA sa však od neho odvrátili a odkázali mu, že by sa mal funkcie
vzdať. Prečo vlastne takýto stav nastal, o tom sme sa porozprávali s vedúcim Katedry medzinárodných
politických vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave Františkom Škvrndom."
František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU: "Je možné vidieť také dve základné
príčiny, ktoré sú s tým spojené. Prvá je sociálno-ekonomická situácia v Egypte, ktorá nie je dobrá a
druhá vec je, že za príčinu zrejme tej sociálno-ekonomickej situácie sa považuje režim, ktorý je do
značnej miery napojený na Západ. Toto viedlo k tomu, že sa za určitých podmienok za hluku okolností
došlo až k tomu štádiu, že skutočne masy žiadajú zmenu na čele štátu, ktorá by mala zlepšiť aj životné
podmienky."
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Ďalšiu analýzu príčin a dôsledkov demonštrácií v Egypte
prinesieme už v nasledujúcich správach."
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6. Ako sa môže skončiť konflikt v Egypte a kto prevezme vládu hovorí František
Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Bárdošová]
Jana Bárdošová, moderátorka Rádia VIVA: "V centre Káhiry sa dnes pobili odporcovia s prívržencami
egyptskej vlády. Na námestí Tahrír obsadenej odporcami prezidenta vtrhlo niekoľko tisíc stúpencov
Husního Mubaraka. Nastal chaos a tlačenica, v ktorej sa zranili desiatky ľudí. Vojaci a policajti sa vraj iba
prizerali. Atmosféra v krajine je stále veľmi hustá, pretože prezident vytrvalo odmieta výzvy na
odstúpenie. Ako sa môže tento konflikt skončiť a kto prevezme vládu, o tom sme sa porozprávali s
vedúcim Katedry medzinárodných politických vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Františkom Škvrndom."
František Škvrnda, vedúci Katedry medzinárodných vzťahov EU: "Je možné predpokladať také tri
scenáre. Prvý skutočne pokojné zmeny, ktoré krajinu dostanú do lepšej situácie. Po druhé, bude
prehlbovanie komplikácií sociálno-ekonomických a politických a v dôsledku toho by mohol nastať ten
tretí variant, skutočne tam dôjde k nástupu nových síl, ktoré sa zatiaľ nesformovali a ktoré môžu byť aj
moslimsky orientované, ale nemusia byť výrazne fundamentalistické."

Späť na obsah

7. Zoznam vysokých škôl - Verejné vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/02/2011; s.: 19,20,21,22,24,25,26; užitočná pravda;
Redakcia]
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16, www.uniba.sk
- Lekárska fakulta prihlášky na oba odbory do: 28.2. poplatok: na oba odbory 70 eur študijný odbor:
zubné lekárstvo prijimačky: 20. a 21.6. náhradný termín: 22.6. študijný odbor: všeobecné lekárstvo
prijimačky: 13. až 17.6. náhradný termín: 22.6.
- Právnická fakulta študijný odbor: právo prihláška do: 28.2. prijimačky: 13. až 17.6. poplatok: 40 eur
- Prírodovedecká fakulta prihláška do: 28.2. prijimačky: 22.6. poplatok za prihlášku: 40 eur za jeden
študijný program; 25 eur za každý ďalší; elektronická prihláška: 25 eur za každý študijný program
študijné odbory: aplikovaná geológia; geológia; geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia;
biochémia,- chémia; biológia; systematická biológia a ekológia; environmentalistika; učiteľstvo
predmetov chémia a fyzika; učiteľstvo predmetov biológia a matematika; učiteľstvo predmetov geografia
a informatika; učiteľstvo predmetov chémia a informatika; učiteľstvo predmetov chémia a matematika;
učiteľstvo predmetov geológia a matematika; učiteľstvo predmetov geografia a matematika; učiteľstvo
predmetov environmentalistika a chémia; učiteľstvo predmetov chémia a biológia; geografia a
demografia; geografia v štátnej správe a samospráve; geografia, geoinformatika a kartografia; geografia
a geoekológia pre plánovanie krajiny; učiteľstvo predmetov biológia a geografia; učiteľstvo predmetov
environmentalistika a biológia,učiteľstvo predmetov geológia a chémia
- Pedagogická fakulta prihlášky do: 4. marca prijimačky: 1. až 10.6. poplatok: 60 eur, pri výbere dvoch št.
programov 120 eur a pri troch-180 eur jednopredmetové študijné programy: franc. jazyk a kultúra; špan.
jazyk a kultúra; učiteľstvo NJ a literatúry; liečebná pedagogika; učiteľstvo hudob. umenia; učiteľstvo výtv.
umenia; sociálna práca; učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre školské kluby; sociálna pedagogika a
vychovávateľstvo; špeciálna pedagogika
kombinované študijné programy: učiteľstvo AJ a literatúry a NJ a literatúry; učiteľstvo AJ a literatúry a
histórie; učiteľstvo výchovy k občianstvu a AJ a literatúry; učiteľstvo AJ a literatúry a pedagogiky;
učiteľstvo AJ a literatúry a biológie,- učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie; učiteľstvo histórie a
hudob. umenia; učiteľstvo histórie a pedagogiky; učiteľstvo histórie a výtv. umenia; učiteľstvo histórie a
biológie; učiteľstvo výchovy k občianstvu a špan. jazyka a literatúry; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a
FJ a literatúry,učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a AJ a literatúry; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a
histórie; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a hudobného umenia; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a NJ
a literatúry; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a pedagogiky; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a
výtvarného umenia; učiteľstvo špan. jazyka a literatúry a biológie,- učiteľstvo FJ a literatúry a AJ a
literatúry; učiteľstvo FJ a literatúry a histórie; učiteľstvo výchovy k občianstvu a FJ a literatúry; učiteľstvo
FJ a literatúry a hudob. umenia; učiteľstvo FJ a literatúry a NJ a literatúry; učiteľstvo FJ a literatúry a
pedagogiky; učiteľstvo FJ a literatúry a výtv. umenia; učiteľstvo FJ a literatúry a biológie; učiteľstvo
hudob. a výtvarného umenia; učiteľstvo NJ a literatúry a histórie; učiteľstvo výchovy k občianstvu a NJ a
literatúry; učiteľstvo NJ a literatúry a hudob. umenia; učiteľstvo NJ a literatúry a pedagogiky; učiteľstvo
NJ a literatúry a výtv. umenia; učiteľstvo NJ a literatúry a biológie; učiteľstvo výchovy k občianstvu a
pedagogiky; učiteľstvo pedagogiky a hudob. umenia; učiteľstvo pedagogiky a výtv. umenia; učiteľstvo
pedagogiky a biológie; učiteľstvo psychológie a AJ a literatúry; učiteľstvo psychológie a biológie,učiteľstvo psychológie a FJ a literatúry; učiteľstvo psychológie a histórie; učiteľstvo psychológie a NJ a
literatúry; učiteľstvo psychológie a pedagogikyučiteľstvo psychológie a slov. jazyka a literatúry; učiteľstvo
psychológie a špan. jazyka a literatúry; učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu; učiteľstvo SJ a
literatúry a AJ a literatúry; učiteľstvo SJ a literatúry a histórie; učiteľstvo SJ a literatúry a výchovy k
občianstvu; učiteľstvo SJ a literatúry a FJ a literatúry; učiteľstvo SJ a literatúry a hudobného umenia;
učiteľstvo SJ a literatúry a učiteľstvo NJ a literatúry; učiteľstvo SJ a literatúry a pedagogikyučiteľstvo SJ a
literatúry a špan. jazyka a literatúry; učiteľstvo SJ a literatúry a výtv. umenia; učiteľstvo výchovy k
občianstvu a výtv. umenia; učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia; učiteľstvo výtv. umenia
a biológie; učiteľstvo hudob. umenia a biológie spojené bakalárske a magisterské štúdium: logopédia
- Farmaceutická fakulta študijný odbor: zdravotnícke a diagnostické pomôcky prihlášky do: 30. júna
prijimačky: 7. júla poplatok: 50 eur študijný odbor: farmácia prihlášky: 28.2. prijimačky: 13.6., náhradný
termín: 21. júna poplatok: 50 eur
* Fakulta telesnej výchovy a športu prihlášky do: 28. februára prijimačky: 26. až 29. apríla druhá časť
prijímacej skúšky: máj, jún - týka sa uchádzačov o študijné programy: športový manažment, učiteľstvo

telesnej výchovy a biológie, učiteľstvo telesnej výchovy a geografie poplatok: 40 eur za prvý študijný
program, 10 eur za každý ďalší, pri uvedení dvoch uhradí 50 eur, keď uvedie tri - 60 eur študijné odbory:
športový manažment; učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia; šport a zdravie; šport a zdravie a
učiteľstvo telesnej výchovy; trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy; trénerstvo
- Jesseniova lekárska fakulta, Martin Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin prihlášky do: 28.2. prijimačky:
13. až 17.6. náhradný termín: 20.6. poplatok: 60 eur študijné odbory: všeobecné lekárstvo;
ošetrovateľstvo; pôrodná asistencia; verejné zdravotníctvo
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky prihlášky do: 28.2. prijimačky: 13. až 17.6. poplatok za
prijímacie konanie: 33 eur študijné odbory: matematika,biomedicínska fyzika; informatika; učiteľstvo
predmetov matematika a informatika; učiteľstvo predmetov informatika a biológia; učiteľstvo predmetov
fyzika a informatika; učiteľstvo predmetov matematika a fyzika; učiteľstvo predmetov deskriptívna
geometria a matematika; učiteľstvo predmetov matematika a telesná výchova; poistná matematika;
aplikovaná informatika; obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika,fyzika,- ekonomická a
finančná matematika; manažérska matematika
- Evanjelická bohoslovecká fakulta
prihlášky do: do 31. marca pre júnové pohovory; do 31. júla pre septembrové pohovory poplatok: 35 eur
študijné programy: učiteľstvo evan. náboženstva v kombinácii so: SJ a literatúrou alebo AJ a literatúrou
alebo NJ a literatúrou alebo franc. jazykom a literatúrou; evanjelická teológia so zameraním na sociálnu
pomoc
- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Teologické inštitúty-N: Teologický inštitút,
Samova 14, 950 50 Nitra B: Teologický inštitút, Banská 28, 97632Badín prihlášky do: 31. marca
prijimačky: 14. a 15. júna poplatok: 45 eur ročné školné v externej forme štúdia: 550 eur študijné
programy: katolícka teológia (kandidáti kňažstva); katolícka teológia (laici); nábožensko-kultúrne štúdiá;
riadenie cirkevných a neziskových organizácií; učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy
- Fakulta managementu prihlášky do: 31. marca prijimačky: jún poplatok: 40 eur študijné programy:
manažment; medzinárodný manažment; manažérska informatika
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied prihlášky do: 28 2 študijné odbory: aplikovaná ekonómia;
sociálna antropológia; sociálna a pracovná psychológia; európske štúdiá
- Filozofická fakulta prihlášky do: 28.2 prijimačky: 13. až 17.6. poplatok za skúšku: 39 eur študijné
odbory: andragogika; anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (kombinačný); archeológia: archívnictvo;
bulharský jazyk a kultúra v kombinácii (kombinačný); dejiny umenia; estetika; etnológia; filozofia; fínsky
jazyk a kultúra (v kombinácii) (kombinačný); francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (kombinačný);
história; informačné štúdiá; japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia; kulturológia; maďarský jazyk a
kultúra v kombinácii (kombinačný); marketingová komunikácia; muzeológia a kultúrne dedičstvo;
muzikológia; nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (kombinačný); pedagogika; politológia; psychológia;
religionistika; ruské a východoeurópske štúdiá; SJ a kultúra v kombinácii (kombinačný); SJ a literatúra;
sociológia; španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo anglického jazyka a
literatúry v kombinácii (kombinačný); učiteľstvo filozofie v kombinácii (kombinačný); učiteľstvo histórie v
kombinácii (kombinačný); učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii (kombinačný);
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (kombinačný); učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
(kombinačný); žurnalistika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5,812 43 Bratislava 1 www.stuba.sk Stavebná fakulta prihlášky do: 31. marca poplatok: 20 eur
študijné odbory: geodézia a kartografia,- inžinierske konštrukcie a dopravné stavby; inžinierstvo
životného prostredia; matematicko-počítačové modelovanie; pozemné stavby a architektúra; stavebné
inžinierstvo; technológie a manažérstvo stavieb; vodné stavby a vodné hospodárstvo Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie prihlášky do: 30.4. poplatok: 20 eur študijné odbory: automatizácia,
informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve; chémia, medicínska chémia a chemické
materiály; biotechnológia a potravinárska technológia; riadenie technologických procesov v chémii a
potravinárstve; chemické inžinierstvo,- výživa, kozmetika a ochrana zdravia Strojnícka fakulta prihlášky
do: 28.2. poplatok: 30 eur, na študijný program automatizácia a inform. strojov a procesov 25 eur
študijné odbory: aplikovaná mechanika a mechatronika; automatizácia a informatizácia strojov a
procesov; automobily, lode a spaľovacie motory; energetické strojárstvo; procesná a environmentálna
technika; strojárske technológie a materiály; výrobné systémy a manažérstvo kvality Fakulta
elektrotechniky a informatiky prihlášky do: 30.4. prijímačky: nie sú poplatok: 35 eur, elektronicky: 20 eur
študijné odbory: aplikovaná informatika; automobilová elektronika; elektronika; elektrotechnika;
priemyselná informatika; telekomunikácie Fakulta informatiky a informačných technológií prihlášky do:

31. marca poplatok: 20 eur - elektronické podanie prihlášky, 50 eur písomné študijné programy:
informatika; počítačové a komunikačné systémy a siete Materiálovotechnologická fakulta. Trnava
prihlášky do: 31.3. poplatok: 30 eur študijné odbory: výrobné technológie; počítačová podpora výrobných
technológií; kvalita produkcie; personálna práca v priemyselnom podniku; učiteľstvo praktických
predmetov v technických odboroch; materiálové inžinierstvo; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle,výrobné zariadenia a systémy; priemyselné
manažérstvo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,852 35 Bratislava, euba.sk poplatok: 35 eur - tlačená podoba, 25 eur elektronicky prihlášky do: 28.2. prijímačky: 13. až 17.6. Obchodná fakulta detašované pracovisko
Topolčany študijné odbory: zahraničnoobchodné podnikanie; podnikanie v obchode a cestovnom ruchu
Obchodná fakulta Detašované pracovisko. Nové Zámky študijné odbory: podnikanie v obchode a
cestovnom ruchu; zahraničnoobchodné podnikanie Obchodná fakulta Detašované pracovisko.
Topolčany študijný odbor: podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Fakulta podnikového manažmentu
študijný odbor: finančný manažment; ekonomika a manažment podniku Národohospodárska fakulta
študijné odbory: poisťovníctvo; ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Národohospodárska fakulta
- Detašované pracovisko, Martin študijné odbory: financie, bankovníctvo a investovanie
Národohospodárska fakulta - Detašované pracovisko. Šurany študijný odbor: verejná správa a
regionálny rozvoj; financie, bankovníctvo a investovanie; národné hospodárstvo; ľudské zdroje a
sociálny manažment Národohospodárska fakulta - Detašované pracovisko. Trstená študijný odbor:
ľudské zdroje a sociálny manažment Fakulta hospodárskej informatiky - Detašované pracovisko.
Žarnovica študijný odbor: účtovníctvo Fakulta hospodárskej informatiky - Detašované pracovisko.
Puchov študijný odbor: účtovníctvo; manažérske rozhodovanie a informačné technológie; hospodárska
informatika a účtovníctvo; hospodárska informatika Fakulta hospodárskej informatiky - Detašované
pracovisko. Senica študijný odbor: manažérske rozhodovanie a informačné technológie; účtovníctvo
Podnikovohospodárska fakulta. Košice študijný odbor: obchodné podnikanie; ekonomika a manažment
podniku Podnikovohospodárska fakulta. KošicePedagogické pracovisko. Michalovce študijný odbor:
ekonomika a manažment podniku Fakulta medzinárodných vzťahov študijný odbor: medzinárodné
ekonomické vzťahy
¦ Fakulta aplikovaných jazykov študijný odbor: cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Slovenská poľnohospodárska, univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2,949 76 Nitra, www.spu.sk Fakulta agrobíoiógie a potravinových zdrojov prihlášky do:
15.4. prijímačky: 13. a 14.6. poplatok: 33 eur študijné odbory: všeobecné poľnohospodárstvo; výživa
ľudí; manažment živočíšnej výroby; hipológia; udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; špeciálne
chovateľstvo; manažment rastlinnej výroby Fakulta ekonomiky a manažmentu prihlášky do: 15 3
prijímačky: 7. až 10.6. poplatok: 35 eur študijné odbory: účtovníctvo; medzinárodné podnikanie s
agrárnymi komoditami; ekonomika a manažment agrosektora; manažment podniku; ekonomika podniku;
obchodné podnikanie; kvantitatívne metódy v ekonómii Technická fakulta prihlášky: 15.4.2011
prijímačky: 6. a 7.6. poplatok: 33 eur študijné odbory: informačné a riadiace systémy vo výrobnej
technike; manažérstvo kvality produkcie; poľnohospodárska technika; poľnohospodárska technika a
komerčné činnosti; prevádzka dopravných a manipulačných strojov; prevádzková bezpečnosť techniky;
technika pre agroenvironment; technika pre obnoviteľné zdroje energie; technika spracovania
poľnohospodárskych produktov; výrobná technika Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
prihlášky do: 28.2. prijímačky: 14. a 15.4. poplatok: 40 eur študijné odbory: biotechnika parkových a
krajinných úprav; krajinné inžinierstvo; pozemkové úpravy a geografické informačné systémy; záhradná
a krajinná architektúra; záhradníctvo; zakladanie a údržba športových plôch Fakulta biotechnológie a
potravinárstva prihlášky do: 15.4. prijímačky: 13. a 14.6. poplatky: 33 eur študijné odbory:
agrobiotechnológie; agropotravinárstvo; aplikovaná biológia; bezpečnosť a kontrola potravín Fakulta
európskych štúdií a regionálneho rozvoja prihlášky do: 31.3. prijímačky: 8. až 10.6. poplatok: 35 eur
študijné odbory: environmentálne manažérstvo; európske rozvojové programy,manažment rozvoja
vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu; regionálny rozvoj
Technická univerzita vo Zvolene
UI.T.G.Masaryka24,96053 Zvolen, www.tuzvo.sk prihlášky do: 31.3. prijímačky: 15.6. poplatok: 25 eur
študijný program: manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov Lesnícka fakulta prihlášky na
všetky fakulty okrem fak. envir. a výr. techniky do: 31.3., FEaVT - do 30.4. prijímačky: 14.6. poplatok: 33
eur študijné odbory: aplikovaná zoológia a poľovníctvo; lesníctvo Drevárska fakulta prijímačky: 23. a
24.6. poplatok: 29 eur študijné odbory: drevárske technológie; konštrukcia drevených stavieb a nábytku;
manažment drevárskej a nábytkárskej výroby; ochrana osôb a majetku pred požiarom; podnikový
manažment v drevospracujúcom priemysle,prevádzka strojov a zariadení; technológie spracovania
biomasy,- výroba nábytku Fakulta ekológie a environmentalistiky prijímačky: 14.6. poplatok: 25 eur
študijné odbory: ekológia a ochrana biodiverzity,ekológia a využívanie krajiny,environmentálne

inžinierstvo; environmentálny manažment Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poplatok: 25 eur
študijné odbory: dopravná a manipulačná technika; ekotechnika; priemyselné inžinierstvo; výrobná
technika
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, www.uvlf.sk
prihlášky do: 15. 3. prijímačky: 6. až 13. 6. poplatok: písomná prihláška 40 eur, elektronická - 30 eur
študijný program: bezpečnosť krmív a potravín; kynológia; farmácia; hygiena potravín; všeobecné
veterinárske lekárstvo
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice, www.tuke.sk
- Fakulta baníctva. ekológie, riadenia a geotechnológií prihlášky do: 31.5. poplatok: 25 eur študijné
odbory: baníctvo a geotechnika; dopravná logistika podniku; geodézia a kataster nehnuteľností; geológia
a regionálny rozvoj; geoturizmus; informatizácia procesov získavania a spracovania
surovín,manažérstvo procesov; manažérstvo zemských zdrojov; mineralurgia a environmentálne
technológie; priemyselná logistika; riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín;
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle; úprava a spracovanie surovín, využívanie
alternatívnych zdrojov energie; záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
- Hutnícka fakulta prihláškydo:31.5.2011 prijímačky: 21. až 24.6. poplatok: 20 eur študijné odbory:
hutníctvo; integrované systémy riadenia,kovové a nekovové materiály; materiály pre automobilový
priemysel; priemyselná keramika; spracovanie a recyklácia odpadov,- tepelná energetika a plynárenstvo
- Strojnícka fakulta prihlášky do: 31 5 poplatok: 25 eur študijné odbory: automobilová výroba;
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; environmentálne manažérstvo; kvalita produkcie; mechatronika;
počítačová podpora strojárskej výroby; priemyselné inžinierstvo; protetika a ortotika; riadenie a
diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky; technika ochrany životného prostredia; všeobecné
strojárstvo
- Fakulta elektrotechniky a informatiky prihlášky do: 30 4. poplatky: 25 eur, 20 eur ak je podaná
elektronicky prijímačky: zatriedením podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky na strednej
škole študijné odbory: aplikovaná informatika; automatizácia mechatronických systémov; automobilová
elektronika; elektroenergetika; elektronika; elektrotechnické inžinierstvo; fyzikálne inžinierstvo
moderných materiálov; hospodárska informatika; informatika; inteligentné systémy; inžinierstvo riadenia
priemyslu; kybernetika; počítačové modelovanie; priemyselná elektrotechnika; telekomunikácie
- Letecká fakulta prihlášky do: 31.5. prijímačky: nevykonáva sa poplatok: 25 eur, odbor profesionálny
pilot - 35 eur študijné odbory: avionické systémy; pracovník riadenia letovej prevádzky; prevádzka letísk;
prevádzka lietadiel; profesionálny pilot; riadenie leteckej dopravy; senzorika
- Stavebná fakulta prihlášky do: 31.5 2011 poplatky: 24 eur na prvé tri študijné odbory, 20 eur na štvrtý
študijné odbory: environmentálne inžinierstvo stavieb; inžinierske konštrukcie a dopravné stavby;
pozemné stavby budovy a prostredie
- Ekonomická fakulta prihlášky do: 28. 2. prijímačky: 14.6. poplatok: 35 eur študijné odbory: financie,
bankovníctvo a investovanie; verejná správa a regionálny rozvoj
- Fakulta výrobných technológií; Prešov prihlášky do: 30.4. poplatok: 70 C študijné odbory: počítačová
podpora výrobných technológií; počítačová podpora výrobných technológií; prevádzka priemyselných
technológií; riadenie výroby,- výrobné technológie
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina, www.uniza.sk
- Fakulta špeciálneho inžinierstva prihlášky do: 30.4. prijímačky: 7. a 8.6. poplatok: 20 eur študijné
odbory: bezpečnostný manažment; krízový manažment; záchranné služby
- Stavebná fakulta prihlášky do: 30.4. prijímačky: 22.6. poplatok: 20 eur študijné odbory: geodézia a
kartografia; pozemné staviteľstvo; staviteľstvo; technológia a manažment stavieb; dopravné stroje a
zariadenia; technika prostredia
- Strojnícka fakulta prihlášky do: 29.4. prijímačky: 16.6. podanie dodatočnej prihlášky do: 17.8. poplatok:
20 eur študijné odbory: dopravné stroje a zariadenia; priemyselné inžinierstvo; strojárske technológie;
technika prostredia; vozidlá a motory
- Elektrotechnická fakulta
- Detašované pracovisko, Liptovský Mikuláš prihlášky do: 29.4. prijímačky: 14. 6. poplatok: 20 eur
študijný odbor: digitálne technológie; telekomunikácie; elektrotechnika; biomedicínske inžinierstvo;
multimediálne technológie; automatizácia; prihlášky do: 31.3. prijímačky: 9.6. študijné odbory:
informatika; počítačové inžinierstvo; manažment
- Fakulta humanitných vied prihlášky do: 31. 3 prijímačky: 22. až 24. 6. poplatok: 30 eur študijné odbory:

matemat. modelovanie; mediamatika a kult. dedičstvo; misijná práca s deťmi a mládežou; sociálna
pedagogika; učiteľstvo hudob. umenia; učiteľstvo AJ a literatúry a matematiky; učiteľstvo matemat. a
hudob. umenia; mediamatika a kultúrne dedičstvo; učiteľstvo AJ a literatúry a hudob. umenia,- učiteľstvo
matematiky a výchovy k občianstvu; učiteľstvo AJ a literatúry a výchovy k občianstvu; učiteľstvo
matemat. a nábož. výchovy; učiteľstvo AJ a literatúry a nábož. výchovy; učiteľstvo hudob. umenia
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov prihlášky do: 31.3. poplatok: 20 eur študijné odbory:
cestná doprava; ekonomika a manažment podniku,elektronický obchod a manažment; letecká doprava;
poštové technológie a služby; profesionálny pilot; vodná doprava; zasielateľstvo a logistika; železničná
doprava
- Fakulta riadenia a informatiky prihlášky do: 31.3. prijímačky: 9.6. študijné odbory: informatika;
manažment; počítačové inžinierstvo
Zoznam vysokých škôl - Verejné vysoké školy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2,04180 Košice, www.upjs.sk
Lekárska fakulta prihlášky na všetky odbory do: 28.2. prijímačky: 16.6. študijné odbory: fyzioterapia,
ošetrovateľstvo; verejné zdravotníctvo prijímačky: 15.6. poplatok: 30 eur na jeden študijný program; 25
eur pri podaní elektronickej prihlášky študijný odbor: zubné lekárstvo prijímačky: 13. a 14.6. poplatok: 30
eur na jeden študijný program; 25 eur pri podaní elektronickej prihlášky študijný odbor: všeobecné
lekárstvo
Právnická fakulta prihlášky do: 31.3. poplatok: 30 eur študijný odbor: právo
Fakulta verejnej správy prihlášky do: 31 1 prijímačky: 13. a 14.6. študijné odbory: európska verejná
správa; verejná správa
Filozofická fakulta prihlášky do: 31.3. poplatok: 30 eur študijné odbory: AJ pre európske inštitúcie a
ekonomiku; aplikovaná etika,- aplikovaná etika - britské a americké štúdiá; aplikovaná etika - NJ a
literatúra; britské a americké štúdiá; britské a americké štúdiá
- biológia; britské a americké štúdiá - chémia; britské a americké štúdiá - filozofia; britské a americké
štúdiá fyzika; britské a americké štúdiá - geografia; britské a americké štúdiá - informatika; britské a
americké štúdiá matematika; britské a americké štúdiá - NJ a literatúra; filozofia; história; história
aplikovaná etika; história biológia; história - britské a americké štúdiá; história chémia; história - filozofia;
história - fyzika; história geografia; história - informatika; história - matematika; história
- NJ a literatúra; história slovenský jazyk a literatúra; latinský jazyk a literatúra aplikovaná etika; latinský
jazyka literatúra - britské a americké štúdiá; latinský jazyk a literatúra - filozofia; latinský jazyk a literatúra
- história; latinský jazyk a literatúra NJ a literatúra; latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra;
masmediálne štúdiá; NJ a literatúra - filozofia; NJ a literatúra - fyzika; NJ a literatúra - geografia; NJ a
literatúra - informatika; NJ a literatúra - matematika; NJ a literatúra- chémia; politológia; psychológia;
rodové štúdiá a kultúry; slovenský jazyk a literatúra - biológia; slovenský jazyk a literatúra - britské a
americké štúdiá; slovenský jazyk a literatúra - chémia; slovenský jazyk a literatúra
- filozofia; slovenský jazyk a literatúra - fyzika; slovenský jazyk a literatúra - geografia; slovenský jazyk a
literatúra informatika; slovenský jazyk a literatúra - matematika; slovenský jazyk a literatúra - NJ a
literatúra; sociálna práca
Prírodovedecká fakulta prihlášky do: 31.3. zaslanie vysvedčenia do: 9.6. poplatok: 30 eur študijné
programy: biológia; biológia - chémia; biológia geografia; biológia - informatika; biológia - psychológia;
chémia; chémia - geografia; chémia
- informatika; ekonomická a finančná matematika; environmentálna chémia; fyzika; fyzika biológia,fyzika - chémia; fyzika geografia; fyzika - informatika; geografia - filozofia; geografia
- informatika; geografia psychológia; informatika; matematika; matematika
- biológia; matematika chémia; matematika - filozofia; matematika - fyzika; matematika
- geografia; matematika informatika; matematika psychológia; štruktúra krajiny a jej transformácia;
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23,918 43 Trnava, www.truni.sk
Filozofická fakulta prihlášky do: 28. 2. prijímačky: 1. až 30.6. poplatok: 33 eur študijné odbory: dejiny a
teória umenia; etika; filozofia; história; klasická archeológia; klasické jazyky; politológia; psychológia
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce prihlášky do: 28.2. prijímačky: 30.6. poplatok: 40 eur študijné
odbory: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve; ošetrovateľstvo; sociálna práca; sociálna
práca v zdravotníctve; verejné zdravotníctvo
Teologická fakulta, Bratislava prihlášky do: 31.3. prijímačky: 22.6. poplatok: 33 eur študijné odbory:
formácia a vedenie spoločenstiev; kresťanská filozofia,- základy kresťanskej filozofie a katolíckej

teológie; náuka o rodine
Právnická fakulta prihlášky do: 28.2. prijímačky: 13. až 17.6. poplatok: 60 eur, ak je prihláška podaná
elektronicky - 58 eur študijný odbor: právo
Pedagogická fakulta prihlášky do: 28 2. poplatok: 33 eur študijné programy: animácia výtvarného
umenia; predškolská a elementárna pedagogika; sociálna pedagogika a vychovávateľstvo; učiteľstvo
anglického jazyka a literatúry (v kombinácii); učiteľstvo biológie (v kombinácii); učiteľstvo informatiky (v
kombinácii); učiteľstvo matematiky (v kombinácii); učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v
kombinácii); učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov; učiteľstvo slovenského
jazyka a literatúry (v kombinácii)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12,974 01 Banská Bystrica, www.umb.sk
Pedagogická fakulta prihlášky do: 28.2. prijímačky: 6. až 17.6. poplatok: 35 eur študijné odbory:
andragogika,
evanjelikálna teológia a misia; psychológia; sociálna a misijná práca; sociálna práca; pedagogika;
predškolská a elementárna pedagogika; učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (kombinačný);
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
(kombinačný); učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo výtvarného umenia
Ekonomická fakulta prihlášky do: 28.2. prijímačky: 6. až 9.6. poplatok: 40 eur študijné odbory: cestovný
ruch; ekonomika a manažment podniku; financie, bankovníctvo a investovanie; regionálny rozvoj a
verejná správa; verejná ekonomika a služby
Fakulta humanitných vied prihlášky do: 28.2 študijné programy: AJ a kultúra,- AJ a kultúra (v
kombinácii); franc. jazyk a kultúra; maď. jazyk a kultúra,NJ a kultúra (v kombinácii); poľský jazyk a
kultúra,- ruský jazyk a kultúra; SJ a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom); špan. jazyk a kultúra (v
kombinácii); taliansky jazyk a kultúra; učiteľstvo histórie (v kombinácii); šport; prekladateľstvo a
tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra; prekladateľstvo a tlmočníctvo ruskýjazyk a kultúra; NJ a kultúra
- poľský jazyk a kultúra; AJ a kultúra - špan. jazyk a kultúra; európske kultúrne štúdiá; SJ a literatúra; SJ
a literatúra AJ a kultúra; SJ a literatúra
- madárský jazyk a kultúra; muzeológia; história,- aplikovaná etika; sociálna filozofia; AJ a kultúra poľský jazyk a kultúra; špan. jazyk a kultúra - ruskýjazyk a kultúra; AJ a kultúra - franc. jazyk a kultúra;
NJ a kultúra špan. jazyk a kultúra,- NJ a kultúra
- maďarský jazyk a kultúra; franc. jazyk a kultúra - ruskýjazyk a kultúra; AJ a kultúra - ruský jazyk a
kultúra; AJ a kultúra
- NJ a kultúra; AJ a kultúra maďarský jazyk a kultúra;
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov prihlášky do: 15.3. prijímačky: 6. až 10.6. poplatok:
60 eur študijné programy: politológia; verejná politika a verejná správa; európske štúdiá; medzinárodné
vzťahy
Fakulta prírodných vied prihlášky do: 11 3 prijímačky: 6. a 7.6. poplatok: 35 eur študijné programy:
aplikovaná geológia; aplikovaná informatika; environmentálna chémia,environmentálne manažérstvo;
geografia a krajinná ekológia; kultúra a bezpečnosť práce; matematika; systémová ekológia; učiteľstvo
praktickej prípravy; učiteľstvo biológie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo chémie (v kombinácii)
(kombinačný); učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (kombinačný),- učiteľstvo geografie (v kombinácii)
(kombinačný); učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
(kombinačný)
Právnická fakulta prihlášky do: 28.2. prijímačky: 20. až 22.6. poplatok: 60 eur študijný program: právo
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku č.1,949 74 Nitra, www.ukf.sk
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva prihlášky do: 28.2. prijímačky: 13. až 15.6. poplatok: 30 eur, po
podaní prihlášky elektronicky - 25 eur študijné odbory: ošetrovateľstvo; psychológia,rómsky jazyk a
kultúra; sociálna práca; sociálne a misijné služby v rómskych komunitách; urgentná zdravotná
starostlivosť
Fakulta stredoeurópskych štúdií prihlášky do: 28.2. prijímačky: 13. až 15.6. poplatok: 30 eur študijné
odbory: hungarológia,madársko-slovenský bilingválny mediátor,- maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

(kombinačný); predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským,stredoeurópska areálová kultúra; učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (kombinačný);
ugrofínske štúdiá
Fakulta prírodných vied prihlášky do: 28. februára prijímačky: 13. až 15. júna poplatok za prijímacie
konanie: za papierovú prihlášku
- 30 eur, za elektronickú prihlášku
-25eur študijné programy: aplikovaná informatika; biológia; environmentalistika; fyzika materiálov;
geografia v regionálnom rozvoji; chémia životného prostredia; matematické a informačné metódy v
ekonómii; počítačové modelovanie v prírodných vedách; sociálna geografia; štatistika; technická
mineralógia gemológia; učiteľstvo predmetov
- sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium (podrobné info na stránke univerzity)
Filozofická fakulta prihlášky do: 28. februára prijímačky: 13. až 18. júna poplatok za prijímacie konanie:
za papierovú prihlášku - 30 eur, za elektronickú prihlášku - 25 eur študijné programy: archeológia;
editorstvo a vydavateľská prax,- estetika; etika; etnológia,- európske štúdiá; filozofia,história;
kulturológia; kulturológia
- riadenie kultúry a turizmu; kulturológia - blízkovýchodné štúdiá; marketingová komunikácia a reklama;
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka; misijná práca; muzeológia,politológia; slovenský jazyk a literatúra,sociológia; taliansky jazyk a kultúra; žurnalistika; prekladateľstvo
a tlmočníctvo; Učiteľstvo predmetov študijné programy sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v
kombinácii predmetov
Pedagogická fakulta prihlášky do: 28. februára prijímačky: 13. až 15. júna poplatok za prijímacie
konanie: za papierovú prihlášku - 30 eur, za elektronickú prihlášku - 25 eur študijné programy: AJ a
kultúra; andragogika; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; integratívne štúdiá hudby; pedagogika;
predškolská a elementárna pedagogika; učiteľstvo anglického jazyka a literatúry; učiteľstvo technickej
výchovy; učiteľstvo hudobného umenia; učiteľstvo hudobnodramatického umenia; učiteľstvo predmetov v
kombinácii programy sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Bližšie info na:
www.ukf.sk
Prešovská univerzita v Prešove
Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov, www.unipo.sk
Pravoslávna bohoslovecká fakulta prihlášky do: 31.3. prijímačky: 17.6. poplatok: 34 eur študijný odbor:
charitatívna a sociálna služba
Filozofická fakulta prihlášky do: 28. 2. prijímačky: 13. až 15.6. poplatok: 34 eur študijné odbory:
andragogika; AJ a kultúra (v kombinácii) (kombinačný); anglistika a amerikanistika; archívnictvo; dejiny
relígií; estetika; etika,etika - estetika; etika - soc. práca; filozofia; franc. jazyk a kultúra; franc. jazyk a
kultúra (v kombinácii) (kombinačný); história; masmediálne štúdiá; NJ a kultúra (v kombinácii)
(kombinačný); politológia; psychológia; ruský jazyk a kultúra; ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
(kombinačný); SJ a literatúra; sociálna práca; špan. jazyka kultúra (v kombinácii) (kombinačný);
učiteľstvo AJ a literatúry (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) (kombinačný);
učiteľstvo estetiky (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (kombinačný);
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo franc. jazyka a literatúry (v kombinácii)
(kombinačný); učiteľstvo NJ a a literatúry (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo ruského jazyka a
literatúry (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo SJ a literatúry (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo
ukraj. jazyka a literatúry (v kombinácii) (kombinačný)
Gréckokatolícka teologická fakulta prihlášky do: 31.3. forma prijímacej skúšky: bez prijímacích
pohovorov poplatok: 34 eur študijné odbory: animácia voľnočasových aktivít; katechetika; religionistika;
katolícka teológia
Fakulta humanitných a prírodných vied prihlášky do: 31.3. prijímačky: 1. až 30.6. poplatok: 34 eur
Študijné odbory: angličtina v medzin. obchodnej a kultúrnej praxi; biológia; ekológia; geografia v region,
rozvoji; jazykovokomunikačné štúdiá; knižničné a informačné štúdiá; učiteľstvo AJ a literatúry; učiteľstvo
biológie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo fyziky (v
kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo geografie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo hudob. umenia (v
kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo praktickej
prípravy; učiteľstvo technickej výchovy (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo výtvarného umenia;
vychovávateľstvo
Fakulta zdravotníckych odborov prihlášky do: 31,3. prijímačky: 20. až 22.6. poplatok: 34 eur študijné
odbory: dentálna hygiena; fyzioterapia; ošetrovateľstvo; pôrodná asistencia; urgentná zdravotná
starostlivosť

Fakulta manažmentu prihlášky do: 31.3. poplatok: 34 eur študijný program: manažment
Fakulta športu prihlášky do: 31.3. prijímačky: 20. až 25.6. poplatok: 34 eur študijné odbory: trénerstvo;
učiteľstvo telesnej výchovy; učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (kombinačný)
Fakulta humanitných a prírodných vied prihlášky do: 31.3. prijímačky (ak sa robia): 1. až 30. 6. poplatok:
34 eur študijné odbory: angličtina v medzinárodnej obchodnej a kultúrnej praxi; biológia; ekológia;
geografia v regionálnom rozvoji; jazykovo-komunikačné štúdiá; knižničné a informačné štúdiá; učiteľstvo
anglického jazyka a literatúry; učiteľstvo biológie (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo ekológie (v
kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo geografie (v
kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo
pedagogiky (v kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo praktickej prípravy; učiteľstvo technickej výchovy (v
kombinácii) (kombinačný); učiteľstvo výtvarného umenia; vychovávateľstvo
Pedagogická fakulta prihlášky do: 28. 2. prijímačky: 20. až 24.6. poplatok: 34 eur študijné odbory:
pedagogika mentálne postihnutých; predškolská a elementárna pedagogika; predškolská a elementárna
pedagogika ä pedagogika psychosociálne narušených; predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín; učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy mentálne postihnutých
Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, www.ucm.sk
Filozofická fakulta prihláška do: 31.3. poplatok za externé štúdium: 800 eur prijímačky: 26.4. až 7.5.
poplatok: 40 eur, elektronicky: 35 eur študijné programy: NJ v odb. komunikácii; ruský jazyk v odb.
komunikácii; AJ v odb. komunikácii; SJ a literatúra; psychológia; etnológia; politológia; história; filozofia;
NJ v odbornej komunikácii; AJ a kultúra v odb. komunikácii; učiteľstvo akadem. predmetov; učiteľstvo SJ
a literatúry a NJ a literatúry; učiteľstvo SJ a literatúry a AJ a literatúry; učiteľstvo AJ a literatúry a NJ a
literatúry; systematická filozofia,- sociálna psychológia a psychológia práce; NJ a kultúra v odbornej
komunikácii
- Fakulta masmediálnej komunikácie prihláška do: 31.3 prijímačky: 21. a 22. 6. poplatok: 40 eur,
elektronicky: 35 eur poplatok za externé štúdium: 800 eur študijné programy: masmediálna komunikácia;
marketingová komunikácia
Fakulta prírodných vied prihláška do: 15.4., druhé kolo 15.8. poplatok: 35 eur, elektronicky: 30 eur
prijímačky: jún, júl študijné programy: biotechnológie; chémia a aplikovaná chémia,environmentálna
chémia a remediačné technológie,aplikovaná chémia a biotechnológie; aplikovaná analytická a
bioanalytická chémia
Inštitút fyzioterapie. balneológie a liečebnej rehabilitácie prihláška do: 31.3. poplatok: 35 eur,
elektronicky: 30 eur poplatok za externé štúdium: 800 eur prijímačky: 14. až 17.6. študijný program:
fyzioterapia
- Inštitút sociálnych a politických vied prihláška do: 31.3. poplatok: 35 eur, elektronicky: 30 eur poplatok
za externé štúdium: 700 eur prijímačky: 13.6. študijný program: verejná správa
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 1, 911 01 Trenčín, www.tnuni.sk
- Fakulta špeciálnej techniky prihlášky do: 31. marca, 2. kolo do 1. augusta prijímačky: 23. júna, 2. kolo
do 15. augusta poplatok: 25 eur externé štúdium za akad. rok: 600 eur študijný program: servis a opravy
automobilov; špeciálna strojárska technika
Fakulta priemyselných technológií. Puchov prihlášky do: 20. júna, 2. kolo do 20. augusta prijímačky: jún,
2. kolo august poplatok: 17 eur študijné programy: environment. a chemické technológie; materiálová
technológia prihlášky do: 28. februára talentové skúšky: 25. marca poplatok: 17 eur študijný program:
textilná technológia a návrhárstvo
- Fakulta sociálnoekonomických vzťahov prihlášky do: 15. apríla prijímačky: jún poplatok: 33,20 eur
poplatok za externé štúdium: 660 eur študijný program: verejná správa
- Fakulta zdravotníctva a ošetrovateľstva prihlášky do: 31. marca, 2. kolo júl prijímačky: jún, 2. kolo
august poplatok: 40 eur študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve; fyzioterapia;
ošetrovateľstvo
- Celouniverzitné pracovisko prihlášky do: 31. mája prijímačky: jún poplatok: 40 eur poplatok za externé
štúdium: 600 eur študijný program: politológia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku č. 60, 034 01 Ružomberok, www.ku.sk, www.studiumnaku.sk
- Fakulta zdravotníctva prihlášky do: 30. apríla poplatok za prijímaciu skúšku: 40 eur študijné programy:
ošetrovateľstvo; pôrodná asistencia; urgentná zdravotná starostlivosť; verejné zdravotníctvo
- Filozofická fakulta prihlášky do: 31.3. prijímačky: 3.5. poplatok: 30 eur, elektronické podanie 25 eur
študijné programy: AJ pre komerčnú prax; filozofia; história; jazyk a kultúra Slovenska; NJ a kultúra;
politológia; psychológia; religionistika; učiteľstvo AJ a literatúry v kombinácii; učiteľstvo filozofie (v
kombinácii); učiteľstvo histórie (v kombinácii); učiteľstvo NJ a literatúry (v kombinácii); učiteľstvo SJ a
literatúry (v kombinácii); žurnalistika
- Pedagogická fakulta prihlášky do: 5.3. poplatok: 39 eur ročné školné pri externej forme štúdia: 850 eur
študijné programy: jednopredmetové: učiteľstvo hudob. umenia a cirkevná hudba; učiteľstvo hudob.
umenia a hra na klávesové nástroje; učiteľstvo hudob. umenia a spev; učiteľstvo výtv. umenia;
informatiky; náboženskej výchovy dvojpredmetové: učiteľstvo informatiky; matematiky; biológie;
geografie; chémie; fyziky; hudob. umenia; nábož. výchovy; výtv. umenia kombinácie s Filozof, fakultou:
učiteľstvo SJ a literatúry; NJ a literatúry; AJ a literatúry; histórie; filozofie neučiteľské študijné programy:
predškolská a element, pedagogika; predšk. a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených
skupín; špeciálna pedagogika a pedagogika ment. postihnutých; sociálna práca; manažment
- Teologická fakulta Košice poplatok za prijímaciu skúšku: 35 eur prihlášky do: 31.3. prijímačky: 15. 6. až
22. 6. študijné programy: náuka o rodine; soc. filozofia; sociálna práca; učiteľstvo filozofie (v kombinácii);
učiteľstvo náboženskej výchovy
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno, www.ujs.sk
- Ekonomická fakulta prihlášky do: 31.3. poplatky: 50 eur - papierová forma, 25 eur - ak je prihláška
podaná elektronicky študijný odbor: ekonomika a manažment podniku
- Pedagogická fakulta prihlášky do: 31.3. prijímačky: 20. až 24.6. poplatky: 50 eur študijné odbory:
učiteľstvo akad. predmetov; učiteľstvo umelecko-výchovných a vých. predmetov; učiteľstvo predškolská
elementárna pedagogika
- Reformovaná teologická fakulta prihlášky do: 31.3. prijímačky: 20. až 24.6. poplatok: 50 eur, pri
elektronickom podaní: 25 eur študijný program: misiológia a diakonia,- teológia
ZDROJ - PORTALVS.SK, INTERNETOVÉ STRÁNKY
VYSOKÝCH ŠKÔL PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA INTERNETOVYCH STRÁNKACH
JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Zoznam vysokých škôl - štátne vysoké školy
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská č. 1, 83517 Bratislava, akademiapz.sk prihlášky do: 31. marca poplatok: 9 eur na bakalárske
a magisterské štúdium prijímačky: sa uskutočnia na základe vyhodnotenia priemerného prospechu
podľa koncoročného vysvedčenia vjednotlivých ročníkoch strednej školy a priemeru maturitnej skúšky
študijné programy: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku; bezpečnostnoprávne služby vo
verenej správe
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, www.aos.sk je bezfakultná, štúdium je určené pre
absolventov civilných stredných škôl zakončených maturitou. Títo sa dňom nástupu na akadémiu stávajú
profesionálnymi vojakmi v štátnej prípravnej službe. prihlášky do: 28. februára poplatok: bez poplatku
prijímačky: pozostávajú z psychodiagnostického vyšetrenia, lekárskej prehliadky a preskúšania telesnej
zdatnosti (prebieha v termíne február až apríl 2011) a písomného testu z matematiky a anglického
jazyka (14. až 16. júna) študijné programy: manažment vojenskej organizácie; elektronické systémy;
počítačové systémy, siete a služby; zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava, www.szu.sk
/ Fakulta ošetrovatefstva a zdravotníckych odborných štúdií prihlášky do: 28. februára prijímačky: 13. až
17. júna poplatok: 50 eur študijné programy: ošetrovateľstvo; pôrodná asistencia; fyzioterapia;
rádiologická technika; urgentná zdravotná starostlivosť; sociálna práca Fakulta verejného zdravotníctva
prihlášky do: 28. februára prijímačky: 14. júna poplatok: 50 eur Študijné programy: verejné zdravotníctvo
- Lekárska fakulta prihlášky: do 28. februára prijímačky: 13. júna poplatok: 50 eur študijné programy:
všeobecné lekárstvo
- Fakulta zdravotníctva SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21,974 05 Banská

Bystrica prihlášky: do 28. februára prijímačky: 20. a 21. júna poplatok: 50 eur študijné programy:
ošetrovateľstvo; fyzioterapia; urgentná zdravotná starostlivosť PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA
INTERNETOVYCH STRÄNKACH JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH SKOL
Zoznam vysokých škôl -Súkromné vysoké školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1,080 01 Prešov, www.ismpo.sk
prihlášky do: 30.6.
prijímačky: 1 až 4.7; uchádzači o štúdium sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo
strednej školy
študijné programy: medzinárodné podnikanie v obchode a službách; sociálne služby a poradenstvo;
hospodárska a podnikateľská etika; magisterský študijný program - etika vzťahov s verejnosťou a
obchodný protokol
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11,909 01 Skalica, www.sevs.sk
prihlášky do: 31.5.
poplatky: bakalárske štúdium: 1400 eur; magisterské štúdium: 2 000 eur
prijímačky: bez pohovorov
študijné programy: životné prostredie; medzinárodné vzťahy
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64,91101 Trenčín, www.vsm.sk
prihlášky do: 30. apríla
poplatok za prihlášku: 25 eur
prijímačky: bez prijímačiek
poplatky a školné: výška a druhy poplatkov sú špecifické pre každý študijný program www.
vsm.sk/sk/studenti/udaje-o-ucte a http://www.vsm.sk/sk/studenti/ skolne-a-poplatky
študijné programy: podnikový alebo znalostný manažment; americký B.S.B.A. (Bachelor of Science in
Business Administration); magisterský program Mgr., ako aj americký program M.B.A (Master of
Business Administration); tzv. "duálny program", vďaka ktorému môžete získať americký aj slovenský
titul súčasne za približne rovnaký čas
Paneurópska vysoká škola
(predtým Bratislavská vysoká škola práva) Tomášikova 20,82102 Bratislava, www.uninova.sk
- Fakulta práva
prihlášky: do 30.4.
prijímačky: 20. až 24.6., náhradný termín: 5. až 9.9.
poplatok: 16,60 eur
výška školného: 1. až 3. ročník (Bc): 2 200 eur,4. až 5. ročník: 2300eur
študijný odbor: právo
- Fakulta ekonómie a podnikania

prihlášky do: 30.4
poplatok: 16,60 C
školné: 2 000 eur
študijné odbory a programy: ekonomika a manažment podniku; medzinárodné podnikanie
- Fakulta informatiky BVŠP
prihlášky do: 30.4.
poplatok: 16,60 eur
školné: 2 000 eur
študijný odbor: aplik. informatika
- Fakulta masmédií
prihlášky do: 30.4.
prijímačky: 21. až 23.6.
poplatok: 16,60 eur
školné: 1. až 3. ročník (Bc): 2 200 eur,1. a 2. ročník (Mgr.): 2 300 eur, politológia -1200 eur
študijné odbory a programy: mediálna komunikácia; dizajn médií; politológia
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Karloveská 64,84104, Bratislava, www.vsemvs.sk
prihlášky do: 31. marca
prijímačky: bez pohovorov
študijné programy: manažment malého a stredného podnikania v regiónoch; verejná správa
Vysoká škola v Sládkovičove
Fučíkova 269,925 21 Sládkovičovo, www.vssladkovicovo.sk
- Fakulta práva J. Jesenského
prihlášky do: 30.4.
poplatok: 35 eur
študijný program: právo
- Fakulta sociálnych štúdií
prihlášky do: 29.4.
poplatok za skúšku: 35 eur
štud. program: sociálna práca
- Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
prihlášky do: 29.4.
poplatok za skúšku: 35 eur
študijné programy: verejná

politika a verejná správa
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20,018 41 Dubnica nad Váhom, www.dti.sk
prihlášky do: 31.3.
náhradný termín: 18.6.
poplatky: školné na semester 290 eur
poplatok: bez poplatku
študijný program: učiteľstvo praktickej prípravy
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
Grösslingová 53,81109 Bratislava, www.bisla.sk
poplatok za prijímaciu skúšku: 500 eur
prihlášky do: 31.3.
študijný program: liberálne štúdiá
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17,040 01 Košice, www.vsbm.sk
študijný program: riadenie bezpečnostných systémov
poplatok: 20 eur
prihlášky do: 31.5.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
Palackého č. 1, P. O. Box 104,810 00 Bratislava, www.vssvalzbety.sk
Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
študijný program: ošetrovateľstvo
poplatok za prijímaciu skúšku: 980 eur.
PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH JEDNOTLIVÝCH ŠKÔL
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8. Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala tender za 2,4 mil. eur
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 02/02/2011; SITA]
Ekonomická univerzita v Bratislave vypísala tender na vybudovanie informačnej a komunikačnej
infraštruktúry v hodnote 2,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako vyplýva z vestníka Úradu pre
verejné obstarávanie, tender je súčasťou projektu Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a
samotnou univerzitou. Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a montáž serverov, databázového a
informačného systému podniku, dátového analytického systému, diskových polí, zálohovacej mechaniky,
servisného notebooku, počítača, dataprojektorov a tlačiarní. Záujemcovia o účasť v tendri môžu svoje
ponuky predkladať do 16. marca tohto roka.
Ekonomická univerzita v Bratislave vznikla v roku 1940 a v súčasnosti zabezpečuje na všetkých
stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných
programoch. V akademickom roku 2009/2010 poskytovala univerzita výučbu v 18 študijných programoch

na bakalárskom stupni štúdia, v 22 študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia a v 19
študijných programoch na doktorandskom stupni štúdia.
ZDROJ - SITA
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9. pavol varga povedie predaj dellu na slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; inet.sk; 01/02/2011; Redakcia]
Novým generálnym riaditeľom DELL Slovensko zodpovedným za predaj je od februára Pavol Varga.
Súčasný riaditeľ DELL Rakúsko na tejto pozícii nahradí Miroslava Řezníčka, ktorý po takmer piatich
rokoch odchádza z rodinných dôvodov. Pavol Varga bude súčasne zastávať pozíciu riaditeľa spoločnosti
pre Slovensko aj Rakúsko. Táto zmena neovplyvní vedenie Európskeho obchodného centra, ktoré od
decembra riadi dvojica manažérov – Silvia Jeleníkova a Stephen Caulfield
Pavol Varga, ktorý pôsobí v spoločnosti DELL od roku 2003, sa vo významnej miere podieľal na rozvoji
Európskeho obchodného centra v Bratislave. Svoje prvé roky venoval obchodu ako Team Leader a
neskôr ako Sales Manager. Jeho ďalšie pôsobenie v spoločnosti bolo späté s personalistikou. Z pozície
riaditeľa ľudských zdrojov pre Slovensko a Rakúsko zodpovedal za všetky funkcie personálneho
manažmentu
Pred svojím pôsobením v spoločnosti DELL Pavol Varga pracoval pre spoločnosť IBM v Dubline. Pavol
Varga vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na ekonomickej
škole INSEAD vo Francúzsku získal titul MBA. Plynule hovorí nemecky, anglicky, ovláda aj francúzsky a
ruský jazyk.
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10. Školu si vyberajte aj podľa uplatnenia
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 03/02/2011; s.: 27; užitočná pravda; TASR]
Uľahčiť záujemcom o štúdium na vysokej škole rozhodovanie chce aj ministerstvo školstva. Pripravilo
pre nich prehľad uplatnenia absolventov na trhu práce. Vychádzať by mali z takzvanej absolventskej
miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl. Tá vyjadruje podiel počtu nezamestnaných
absolventov školy k 30. septembru 2009 k počtu absolventov príslušnej vysokej školy v rokoch 2008 a
2009. Štatistiku môžu podľa ministerstva ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory. Jedným z nich je napríklad
vek absolventov či počet externých študentov, keďže štatistika zatiaľ pokrýva iba absolventov denného
štúdia mladších ako 26 rokov. Na štatistiku vplýva navyše aj regionálny aspekt. Vysoké školy
nachádzajúce sa v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti totiž môžu vykazovať vyššiu
nezamestnanosť svojich absolventov. Dokument pripravovalo ministerstvo z podkladov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a Ústavu informácií a prognóz v školstve.
TASR
Desať najlepších vysokých škôl na Slovensku
- 1. Univerzita Komenského v Bratislave
- 2. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
- 3. Trnavská univerzita
- 4. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- 5. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- 6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
- 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- 8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- 9. Ekonomická univerzita v Bratislave
- 10. Technická univerzita Zvolen
ZDROJ - ARRA - AKADEMICKÁ RANKINGOVÁ A RATINGOVÁ AGENTÚRA
Rebríček desiatich vysokých škôl podľa počtu prihlášok v roku 2010 na dennú a externú formu štúdia
vysoká škola
1. Univerzita Komenského v Bratislave 26372
2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 655

3. Slovenská technická univerzita v Bratislave 10 365
4. Technická univerzita v Košiciach 10108
5. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 9131
6. Žilinská univerzita v Žiline 8766
7. Prešovská univerzita v Prešove 8645
8. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 617
9. Ekonomická univerzita v Bratislave 7529
10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6524
ZDROJ - ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA
Rebríček desiatich študijných programov podľa počtu prihlášok na dennú a externú formu štúdia v roku
2010
1. Právo ______ počet prihlášok 7713
2. Sociálna práca 7364
3. Manažment 5211
4. Všeobecné lekárstvo 4305
5, Ekonomika a manažment podniku 4196
6. Psychológia 3 908
7. Predškolská a elementárna pedagogika 2 938
8. Ošetrovateľstvo 2 642
9. Financie, bankovníctvo a investovanie 2428
10. Učiteľstvo praktickej prípravy 2372
ZDROJ; ÚSTAV INFORMÁCII A PROGNÓZ ŠKOLSTVA
Poradie škôl podľa absolventskej miery nezamestnanosti
vysoká škola nezamestnaní absolventi (k 30.9.2009) %
1. Vysoká škola medzin. podnik. ISM v Prešove 26.0
2. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 12,5
3. Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitre 11.3
4. Bratislavská medzin. škola liberálnych štúdií v Bratislave 11.1
5. Univerzita J. Selyeho v Komárne 10.9
6. Prešovská univerzita v Prešove 10.7
7. Technická univerzita vo Zvolene 10.5
8. Katolícka univerzita v Ružomberku 10.1
9. Technická univerzita v Košiciach 9.2
10. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 8.6
11. Trnavská univerzita v Trnave 8.5
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8.3
13., 14. Žilinská univerzita v Žiline 8.2
13., 14. Univerzita K. Filozofa v Nitre 8.2
15., 16. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 7.8
15., 16. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7.8
17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7.4
18. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 7.3
19. VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach 7.0
20. Univerzita veterinárneho lekárstva a farm. v Košiciach 6.8
21. Ekonomická univerzita v Bratislave 6.4
22 .Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave 5.6
23. VŠ ekon. a manaž. verejnej správy v Bratislave 5.1
24. Univerzita Komenského v Bratislave 4.7
25. Vysoká škola v Sládkovičove 4.2
26. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3.9
27. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2.5
28. Akadémia umení v Banskej Bystrici 1.9
29., 30. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 0.6
29., 30. Akadémia ozbr, síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši 0.6
32. VŠ výtvarných umení v Bratislave 0.3
VŠ zdrav, a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave -
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11. Ktoré univerzity vyrábajú najviac nezamestnaných?

[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 03/02/2011; s.: 17; SERVIS; ľub]
BRATISLAVA - Vyberáte si vysokú školu? Pomôžeme vám. Ministerstvo školstva zverejnilo rebríček škôl
a odborov podľa toho, koľko ich absolventov si našlo prácu. Práve uplatnenie v praxi by malo byť pri
výbere školy jedným z rozhodujúcich kritérií.
Štatistika zoradila školy podľa absolventskej miery nezamestnanosti. Tá sa počíta ako podiel počtu
nezamestnaných absolventov školy k 30. septembru 2009 a počtu absolventov v rokoch 2008 a 2009.
"Výsledky tejto štatistiky však môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba zohľadniť. Jedným z
nich je napríklad vek absolventov či počet externých študentov VŠ, keďže štatistika zatiaľ pokrýva iba
absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov," upozorňuje hovorkyňa rezortu školstva Miriam
Žiaková.
(ľub, foto anc)
VYSOKÉ ŠKOLY PODĽA NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV
Škola nezam. absolventov v %*
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 26,0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12,5
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11,3
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave 11,1
Univerzita J. Selyeho v Komárne 10,9
Prešovská univerzita v Prešove 10,7
Technická univerzita vo Zvolene 10,5
Katolícka univerzita v Ružomberku 10,1
Technická univerzita v Košiciach 9,2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8,6
Trnavská univerzita v Trnave 8,5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8,3
Žilinská univerzita v Žiline 8,2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8,2
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 7,8
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7,8
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7,4
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 7,3
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 7,0
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 6,8
Ekonomická univerzita v Bratislave 6,4
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave 5,6
Vysoká škola ekonómie a manžovania ver. správy v Bratislave 5,1
Univerzita Komenského v Bratislave 4,7
Vysoká škola v Sládkovičove 4,2
Slovenská technická univerzita v Bratislave 3,9
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,5
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1,9
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 0,6
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši 0,6
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,3
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12. Najviac absolventov bez práce mala VŠ v Prešove
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 02/02/2011; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti mala v roku 2009 Vysoká škola
medzinárodného podnikanie ISM v Prešove. Z jej sto absolventov sa v roku 2009 zamestnalo 26, čo
predstavuje 26-percentný podiel jej absolventov bez práce.
Na druhom mieste čo do počtu nezamestnaných študentov mala Univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne. Z 2 505 absolventov sa na úradoch práce hlásilo 312, čo predstavuje 12,5-percentný podiel
absolventskej nezamestnanosti tejto univerzity.
Tretiu najvyššiu nezamestnanosť evidovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zo 4 209
absolventov sa k nezamestnanosti hlásilo 475 absolventov.

Vyplýva to zo štatistík rezortu školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý si spolu s úradmi práce v
jednotlivých regiónoch posvietil na absolventskú mieru nezamestnanosti podľa skupín študijných
odborov a vysokých škôl.
Polovica absolventov VŠ nerobí to, čo vyštudovala
Umelci a policajti
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) v uplynulom období avizoval, že v rámci jeho plánov ako
skvalitniť vysoké školstvo na Slovensku, bude dbať na informovanosť o úspechoch či neúspechoch
jednotlivých škôl.
Jednou z vecí, o ktoré by sa mali podľa neho uchádzači o štúdium zaujímať, je i to, nakoľko úspešní sú
absolventi na trhu práce.
Z analýzy, ktorú rezort vypracoval, napríklad vyplýva, že najviac úspešní čo do uchádzania sa o
zamestnanie, boli v roku 2009 umelci i policajti a vojaci.
Najnižšiu mieru absolventskej nezamestnanosti zaznamenala Vysoká škola výtvarných umení (0,3
percenta), Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (0,6 percenta), rovnako tak Akadémia
policajného zboru v Bratislave.
Akadémia umení v Banskej Bystrici evidovala 1,9-percentnú absolventskú nezamestnanosť, Vysoká
škola múzických umení v hlavnom meste zasa 2,5-percentnú nezamestnanosť absolventov.
Väčšina 7 až 9 percent
Dobré výsledky v tomto smere vykazuje aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zo 7 906
absolventov sa ako nezamestnaní v roku 2009 evidovali 314 z nich, čo predstavuje 3,9-percentný podiel
absolventskej nezamestnanosti.
Z univerzít s veľkým počtom študentov mala relatívne pozitívnu bilanciu aj Univerzita Komenského (4,7
percenta), Ekonomická univerzita v Bratislava (6,4 percenta) a Univerzita veterinárneho lekárstva v
Košiciach (6,8 percenta).
Väčšina slovenkých univerzít a vysokých škôl dosahuje absolventskú nezamestnanosť v intervale od 7
do 9 percent.
Desaťpercentnú absolventskú nezamestnanosť prekročili v roku 2009 Katolícka univerzita v
Ružomberku (10,1 percenta), Technická univerzita vo Zvolene (10,5 percenta), Prešovská univerzita
(10,7), Univerzita J. Selyeho v Komárne (10,9), Bratislavská vysoká škola liberálnych štúdií (11,1).
Svoju úlohu má aj región
Rezort v analýze upozornil, že na dané výsledky môžu vplývať rôzne vedľajšie faktory. Jedným z nich
môže byť napríklad vek absolventov či počet externých študentov vysokej školy, keďže štatistika zatiaľ
pokrýva iba absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov.
"Svoju úlohu zohráva aj regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s vyššou
mierou nezamestnanosti, môžu vykazovať vyššiu nezamestnanosť svojich absolventov," skonštatovala
správa ministerstva školstva.
Infobox:
Minister vs. kvalita VŠ:
Nekvalitné vysoké školy z trhu odídu
Jurzyca: Externisti by mali študovať dlhšie. Kvôli kvalite
Školstvo je bližšie k odoberaniu pochybných titulov
Jurzyca chce motivovať: Nehláste sa na nekvalitné VŠ
Kvalita vyštudovanej školy sa možno prejaví na plate
Popis foto: Odchádzajú zo školy rovno do zamestnania?

Popis foto: Ilustračné foto
Stanislava Harkotová
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13. Keď to školy nevedia samy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 03/02/2011; 05/2011; s.: 16,17; EKONOMIKA V SR; Pavel Sibyla]
Firmy sa pri zvyšovaní úrovne ekonomického vzdelávania na slovenských školách nespoliehajú len na
štát
02.02.2011 / Pavel Sibyla
Slovenské firmy, ktoré hľadajú do svojich radov ekonómov a ľudí zbehlých vo finančníctve, si relatívne
nemajú na čo sťažovať. V roku 2009 úspešne ukončilo druhý stupeň vysokoškolského štúdia na
niektorej slovenskej fakulte ekonomického zamerania 11,7 tisíca študentov, čo je takmer pätina všetkých
absolventov v spomenutom roku. Pri takom počte by sa dal očakávať dostatok kvalitného
doktorandského "materiálu", ktorý by slovenskú ekonomickú vedu dostal do povedomia doma aj v
zahraničí. Čo však firmy môžu robiť, ak realita nenapĺňa očakávania a štát dlhodobo nie je schopný
zvýšiť úroveň ekonomického vzdelávania?
Stážou ku kvalite
Jeden príklad na vytvorenie predstavy o aktivite mladých slovenských ekonómov na medzinárodnom
fóre: z päťdesiatky poslucháčov, ktorí v rokoch 2002 - 2007 absolvovali doktorandské štúdium na
Národohospodárskej fakulte bratislavskej Ekonomickej univerzity (EU), publikovali v karentovaných
časopisoch piati. Vysoké požiadavky škola nemá ani na svojich pedagógov a na zisk profesorského
titulu na EU stačia ašpirantovi dve citácie.
Aj keď neradno generalizovať, spoločnosti, ktoré absorbujú najviac absolventov ekonomických fakúlt,
tvrdia v zhode s expertmi na školstvo, že kvalita ani výsledky ekonomického vzdelávania nie sú na
vysokej úrovni. Tatra banka situáciu rieši aj trainee programom, no ani na ten neprijíma každého
záujemcu. "Prax našich HR generalistov z oddelenia ľudských zdrojov ukazuje, že na vyhľadanie
jedného talentovaného stážistu potrebuje personalista uskutočniť úvodný pohovor so 17 uchádzačmi,"
tvrdí hovorca banky Boris Gandel.
Na základe niekoľkoročných skúseností už vie banka odhadnúť, po absolventovi ktorej školy sa jej oplatí
siahnuť. Pri obsadzovaní IT profesií hovorí o dobrej skúsenosti s poslucháčmi Fakulty elektrotechniky a
informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU).
Talentovaných risk manažérov nachádza na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského (UK). No meno vydavateľa vysokoškolského diplomu neberú v Tatra banke za jedinú
bernú mincu pri výbere stážistov. "Kľúčové sú pre nás skúsenosti, ktoré študenti získajú v
mimoškolských aktivitách. Či už počas zahraničného pobytu, pri stážach v spoločnostiach alebo pri
odborných študentských brigádach," vysvetľuje B. Gandel.
Aj keď Tatra banka nie je jediná banka s trainee programom, počet stážistov, ktorých sú slovenské
finančné domy schopné umiestniť, nemôže zásadne ovplyvniť kvalitu škôl, ktoré títo "učni" navštevujú.
Pre firmy to znamená jediné: svoju pozornosť aj peniaze musia nasmerovať na samotný proces
vzdelávania.
Prídu vzácni hostia
Na slovenské pomery s výnimočným projektom prišla v roku 2009 prostredníctvom svojej nadácie
Všeobecná úverová banka (VÚB). Vysoké školy poskytujúce ekonomické vzdelávanie vyzvala na
vypracovanie výskumného projektu, v rámci ktorého k nim prišla na hosťovanie vybraná vedecká
kapacita. Výnimočnosť projektu spočíva v jeho časovom zameraní. "To, že hosťujúci profesor strávi na
vysokej škole celý semester, dáva študentom, doktorandom a učiteľom možnosť maximálne profitovať z
metód, ktoré sú používané na zahraničných univerzitách pri vedeckej práci," myslí si Elena Kohútiková,
zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. Prínosom je podľa nej aj skutočnosť, že prednášky, konzultácie
aj samotný výskum sú vedené v anglickom jazyku a študenti školy zapojení do projektu sa zdokonalia aj
v cudzom jazyku.
Vďaka tomuto projektu a dvom grantom od banky spolu za 99-tisíc eur tak v zimnom semestri tohto roku
bude na Fakulte manažmentu UK pôsobiť profesorka Joan Winnová z Denverskej univerzity a na
Fakulte ekonomiky a manažmentu nitrianskej Poľnohospodárskej univerzity ekonóm Marian Rizov z
britskej Middlesex University.
Aj napriek tomu, že pred dvomi rokmi aj vlani podali projekt len štyri vysoké školy, E. Kohútiková nie je
sklamaná. Dúfa, že v budúcnosti sa o grant pobije viac škôl. "Vysoké školy musia mať už nadviazanú
spoluprácu s niektorou zo zahraničných univerzít a byť svojou prácou a výsledkami zaujímavé pre
hosťujúceho profesora. Konkrétny profesor či profesorka si tiež musia vytvoriť priestor na to, aby mohli
plnohodnotne pôsobiť fakticky štyri až päť mesiacov na univerzite na Slovensku. A to nie je také

jednoduché," vysvetľuje E. Kohútiková menší záujem škôl o grant.
iný svet
Študenti, ktorí mali možnosť hosťujúceho profesora zažiť na vlastnej koži, projekt oceňujú. "Napriek
tomu, že som o ňom už čo-to počul, ani vo sne mi nenapadlo, že budem mať takého skvelého
vedúceho," hovorí Juraj Hledík, poslucháč Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, o profesorovi
Alešovi Černom z londýnskej Cass Business School, ktorý na fakulte vďaka grantu z VÚB vyučoval v
zimnom semestri 2010 finančnú matematiku.
J. Hledík profesora kontaktoval ešte pred jeho nástupom na hosťovanie kvôli svojej diplomovej práci, v
ktorej sa venuje optimálnemu spravovaniu portfólia derivátov s prihliadnutím na mieru ich vzájomnej
podobnosti. "Snažím sa definovať, čo to znamená, že deriváty sú podobné a nejakým spôsobom ukázať,
že táto miera podobnosti je dostatočná na to, aby sme boli schopní obmedziť prípadné riziko," vysvetľuje
J. Hledík.
Okrem práce na diplomovke navštevoval J. Hledík aj prednášky hosťa z Británie. "Jeho výklad pôsobil
dojmom skúseného profesora, ktorý si je presne vedomý toho, čo chce študentov naučiť," spomína
študent.
Polročné pôsobenie na Slovensku si pochvaľuje aj samotný A. Černý. Ponuku na stážovanie prijal aj
preto, že si chcel overiť, či je tunajšia úroveň výskumu v jeho odbore na takej úrovni, aby to pre neho bol
dôvod na návrat na Slovensko. Okrem pochvalných rečí o úrovni bratislavského "matfyzu", Slovák s
českým menom nešetrí superlatívmi ani pri rozprávaní o študentoch. "Bol by som vďačný, keby som mal
rovnakých aj v Londýne," hovorí A. Černý. Jediný rozdiel medzi slovenskými a britskými poslucháčmi
vidí v motivácii, s akou pristupujú k štúdiu. Podľa neho majú študenti v Londýne väčší "drive", snažia sa
o čosi viac ako Slováci.
Nobelisti na Slovensku
Nedostatok dravosti u slovenských študentov je možné pozorovať na prednáškach držiteľov Nobelovej
ceny na pôde Ekonomickej univerzity. Hoci by sa tomu všetci potešili, spomenutí nobelisti nie sú z
radov pedagógov školy a prednášky sú jednorazovou záležitosťou. Ľudia ako Robert Mundell, Edward
Prescott či Edmund Phelps prednášali študentom EU vďaka programu Osobnosti osobne, ktorý realizuje
Nadácia Tatra banky v spolupráci s organizáciou Virtual Scientefic Laboratories. Aula univerzity sa pri
týchto menách vždy zaplní, o čosi horšie to už je, keď príde rad na otázky z publika. O slovo sa väčšinou
prihlásia ľudia mimo univerzity a nobelisti možno majú pocit, že stovky prítomných študentov sa
prednášky zúčastňujú v rámci predmetu "zakríknutosť".
Napriek tomu sú vystúpenia svetových ekonómov pre slovenských študentov určite zážitkom, o ktorom
ich rovesníci z iných odborov môžu len snívať. Niekedy sa však nedá ubrániť dojmu, že zo strany ich
organizátora ide viac o marketingovú akciu ako CSR projekt. Milada Halová, CSR manažérka banky,
hovorí, že podujatia prirodzene priťahujú záujem médií. No neuskutočnili by sa, keby ľudia v nadácii a
manažmente banky neboli presvedčení o ich užitočnosti pre študentov. "Chceme študentom a
profesorom, ako aj odbornej verejnosti umožniť konfrontovať svoje vedomosti s výnimočnými
osobnosťami," vysvetľuje M. Halová. No súčasne dodáva, že banka neskrýva záujem pôsobiť na
vysokých školách aj ako silná zamestnávateľská značka.
Obvinenia, že by banka uprednostňovala krátkodobé marketingové zisky pred dlhodobými,
nákladnejšími projektmi, vyvracia okrem iných aj program Študenti do sveta. V rámci neho Nadácia
Tatra banky v minulom roku už po tretíkrát udelila desiatky grantov slovenským študentom túžiacim
aspoň jeden semester získavať vedomosti na niektorej z najlepších univerzít sveta. Aj vďaka tomu tak v
tomto roku bude jeden Slovák pracovať na svojom projekte na bostonskom MIT a piati na univerzite v
Oxforde.
Grant v sumách od 900 do 4 000 eur nie je obmedzený len na poslucháčov ekonomických odborov.
Medzi podporenými projektmi študentov tak možno nájsť aj päťtýždňový terénny výskum na Blízkom
východe v rámci práce na diplomovke o zlyhaní izraelsko-palestínskych rokovaní v Camp Davide v roku
2000 či komparatívny výskum (Európa verzus Ázia) rodových stereotypov v literatúre pre deti a mládež
na univerzite v taiwanskom Tchaj-peji.
? 2011 TREND Holding, spol. s r.o.
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14. Študenti pozor! Ktoré univerzity vyrábajú najviac nezamestnaných?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 03/02/2011; Nový Čas, ľub]
Dnes 06:00 - Vyberáte si vysokú školu? Pomôžeme vám. Ministerstvo školstva zverejnilo rebríček škôl a
odborov podľa toho, koľko ich absolventov si našlo prácu.
Práve uplatnenie v praxi by malo byť pri výbere školy jedným z rozhodujúcich kritérií. Štatistika zoradila
školy podľa absolventskej miery nezamestnanosti. Tá sa počíta ako podiel počtu nezamestnaných
absolventov školy k 30. septembru 2009 a počtu absolventov v rokoch 2008 a 2009.

"Výsledky tejto štatisti ky však môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba zohľadniť. Jedným z
nich je napríklad vek absolventov či počet externých študentov VŠ, keďže štatistika zatiaľ pokrýva iba
absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov," upozorňuje hovorkyňa rezortu školstva Miriam
Žiaková.
Poradie vysokých škôl poľa absolventskej miery nezamestnanosti
POR. VYSOKÁ ŠKOLA Nezamestnaní absolventi (k 30. 9. 2009)
%
1. VYSOKÁ ŠKOLA MEDZIN.PODNIK. ISM v Prešove 26,0
2. TRENČIANSKA UNIVERZITA A. Dubčeka v Trenčíne 12,5
3. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPOD. UNIVERZITA v Nitre 11,3
4. BRAT. MEDZIN. ŠK. LIBERÁL. ŠTÚDIÍ v Bratislave 11,1
5. UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne 10,9
6. PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove 10,7
7. TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene 10,5
8. KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku 10,1
9. TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach 9,2
10. UNIVERZITA P.J. Šafárika v Košiciach 8,6
11. TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave 8,5
12. UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave 8,3
13., 14. ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline 8,2
13., 14. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre 8,2
15., 16. STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Skalici 7,8
15., 16. SLOVENSKÁ ZDRAVOTN. UNIVERZITA v Bratislave 7,8
17. UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici 7,4
18. VYSOKÁ ŠKOLA manažmentu v Trenčíne 7,3
19. VŠ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA v Košiciach 7,0
20. UN. VETERIN. LEKÁRSTVA A FARM. v Košiciach 6,8
21. EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave 6,4
22. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA práva v Bratislave 5,6
23. VŠ EKON. A MANAŽ. VEREJ. SPRÁVY v Bratislave 5,1
24. UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave 4,7
25. VYSOKÁ ŠKOLA v Sládkovičove 4,2
26. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave 3,9
27. VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ v Bratislave 2,5
28. AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici 1,9
29., 30. AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave 0,6
29., 30. AK. OZBR. SÍL GEN. M.R.ŠTEFÁNIKA v L. Mikuláši 0,6
32. VŠ VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave 0,3

VŠ ZDRAV. A SOC. PR. SV. ALŽBETY v Bratislave _
AUTOR - Nový Čas, ľub

Späť na obsah

15. Prehľad programov verejných vysokých škôl na Slovensku na akademický rok
2011/2012
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/02/2011; s.: 8,9,10; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; HN, ÚIPŠ,
MŠVVŠ SR, vysoké školy]
Univerzita/fakulta/program Plánovaný počet prijatých uchádzačov Šanca na prijatie na fakultu (v%)
Uplatniteľnosť na trhu práce (% nezamestnaných) Poplatok za prihlášku (v EUR)
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 0 %
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 20 63 6,2 25/35
financie, bankovníctvo a investovanie 220 63 6,2 25/35
ľudské zdroje a sociálny manažment 40 63 6,2 25/35
národné hospodárstvo 80 63 6,2 25/35
poisťovníctvo 30 63 6,2 25/35

verejná správa a regionálny rozvoj 40 63 9,7 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 5 %
podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 230 51 6,2 25/35
podnikanie v obchode a cestovnom ruchu (DP Nové Zámky) 40 100 6,2 25/35
zahraničnoobchodné podnikanie 120 51 6,2 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 0 %
hospodárska informatika 200 69 6,2 25/35
Univerzita/fakulta/program Plánovaný počet prijatých uchádzačov Šanca na prijatie na fakultu (v%)
Uplatniteľnosť na trhu práce (% nezamestnaných) Poplatok za prihlášku (v EUR)
manažérske rozhodovanie a informačné technológie 150 69 6,2 25/35
účtovníctvo 150 69 6,2 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 13 %
ekonomika a manažment podniku 400 54 6,2 25/35
finančný manažment 130 54 6,2 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 4 %
medzinárodné ekonomické vzťahy 100 56 6,2 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 15 %
ekonomika a manažment podniku 200 69 6,2 25/35
ekonomika a manažment podniku (DP Michalovce) 40 80 6,2 25/35
obchodné podnikanie 60 69 6,2 25/35
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 20 %
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 40 82 9,7 25/35
Univerzita/fakulta/program Plánovaný počet prijatých uchádzačov Šanca na prijatie na fakultu (v%)
Uplatniteľnosť na trhu práce (% nezamestnaných) za prihlášku (v EUR)
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 6 %
manažment 125 34 11,6 34
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Termín na podanie prihlášky: do 15. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 0 %
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 20 23 10,3 35
international business with agricultural commodities 20 23 10,3 35
kvantitatívne metódy v ekonómii 20 23 10,3 35
ekonomika a manažment agrosektoru 20 23 10,3 35
manažment podniku 80 23 10,3 35
ekonomika podniku 80 23 10,3 35
obchodné podnikanie 40 23 10,3 35
účtovníctvo 40 23 10,3 35
Technická fakulta
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 29 %
manažérstvo kvality produkcie 40 99 5,8 33
prevádzková bezpečnosť techniky 40 99 5,8 33
poľnohospodárska technika 40 99 5,8 33
poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 40 99 5,8 33
technika spracovania poľnohospodárskych produktov 40 99 5,8 33
technika pre agroenvironment 40 99 5,8 33
prevádzka dopravných a manipulačných strojov 40 99 5,8 33
technika pre obnoviteľné zdroje energie 40 99 5,8 33
výrobná technika 40 99 5,8 33
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 40 99 5,8 33
SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Stavebná fakulta
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 28 %
geodézia a kartografia n/a 85 2,7 20
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby n/a 85 2,7 20
inžinierstvo životného prostredia n/a 85 2,7 20
matematicko-počítačové modelovanie n/a 85 2,7 20
pozemné stavby a architektúra n/a 85 2,7 20
technológie a manažérstvo stavieb n/a 85 2,7 20

vodné stavby a vodné hospodárstvo n/a 85 2,7 20
stavebné inžinierstvo v anglickom jazyku n/a 85 2,7 20
Strojnícka fakulta
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 43 %
automobily, lode a spaľovacie motory n/a 94 7,6 30
mechatronika n/a 94 7,6 30
procesné strojníctvo n/a 94 7,6 30
strojárska výroba a manažérstvo kvality n/a 94 7,6 30
energetické strojárstvo n/a 94 7,6 30
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 38 %
aplikovaná informatika n/a 95 2,4 20
automobilová elektronika n/a 95 4,6 20
elektronika n/a 95 4,6 20
elektrotechnika n/a 95 4,6 20
priemyselná informatika n/a 95 2,4 20
telekomunikácie n/a 95 4,6 20
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 51 %
automatizácia, inform. a manažment v chémii a potravinárstve n/a 94 2,9 20
chemické inžinierstvo n/a 94 2,9 20
chemické technológie n/a 94 2,9 20
technológia polymérnych materiálov n/a 94 2,9 20
plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov n/a 94 2,9 20
chémia a medicínska chémia n/a 94 2,9 20
potravinárstvo n/a 94 2,0 20
biotechnológia n/a 94 2,9 20
výživa, kozmetika a ochrana zdravia n/a 94 2,9 20
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 37 %
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle n/a 66 2,4 30
materiálové inžinierstvo, technické materiály n/a 66 7,6 30
výrobné zariadenia a systémy n/a 66 7,6 30
počítačová podpora výrobných technológií n/a 66 2,4 30
výrobné technológie n/a 66 7,6 30
priemyselné manažérstvo n/a 66 3,9 30
personálna práca v priemyselnom podniku n/a 66 3,9 30
kvalita produkcie n/a 66 7,6 30
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci n/a 66 3,9 30
učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch n/a 66 2,2 30
Fakulta informatiky a informačných technológií
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 32 %
informatika n/a 63 2,4 50
počítačové systémy a siete n/a 63 2,4 50
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 25 %
baníctvo a geotechnika 30 46 7,8 20/25
dopravná lostistika podniku 30 46 7,8 20/25
geodézia a kataster nehnuteľností 30 46 7,8 20/25
geológia a regionálny rozvoj 30 46 7,8 20/25
geoturizmus 30 46 7,8 20/25
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 30 46 7,8 20/25
manažérstvo procesov 30 46 7,8 20/25
manažérstvo zemských zdrojov 30 46 7,8 20/25
mineralurgia a environmentálne technoloógie 30 46 7,8 20/25
priemyselná logistika 30 46 7,8 20/25
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 30 46 7,8 20/25
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 30 46 7,8 20/25
úprava a spracovanie surovín 30 46 7,8 20/25
využívanie alternatívnych zdrojov energie 30 46 7,8 20/25
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 30 46 7,8 20/25
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 70 %
hutníctvo 90 100 7,5 20/25
kovové a nekovové materiály 60 100 7,5 20/25
tepelná energetika a plynárenstvo 60 100 7,5 20/25

priemyselná keramika 60 100 7,5 20/25
integrované systémy riadenia 60 100 7,5 20/25
spracovanie a recyklácia odpadov 60 100 7,5 20/25
materiály pre automobilový priemysel 60 100 7,5 20/25
Strojnícka fakulta
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 44 %
automobilová výroba 100 99 11,0 20/25
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 50 99 11,0 20/25
environmentálne manažérstvo 25 99 11,0 20/25
kvalita produkcie 50 99 11,0 20/25
mechatronika 50 99 11,0 20/25
počítačová podpora strojárskej výroby 100 99 11,0 20/25
riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky 50 99 11,0 20/25
priemyselné inžinierstvo 100 99 11,0 20/25
protetika a ortotika 30 99 11,0 20/25
technika ochrany životného prostredia 50 11,0 20/25
všeobecné strojárstvo 200 99 11,0 20/25
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 32 %
aplikovaná informatika 50 100 6,3 20/25
automobilová elektronika 50 100 12,3 20/25
automatizácia mechatronických systémov 50 100 12,3 20/25
elektroenergetika 50 100 12,3 20/25
elektronika 50 100 12,3 20/25
elektrotechnické inžinierstvo 50 100 12,3 20/25
fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 50 100 12,3 20/25
hospodárska informatika 100 100 6,3 20/25
informatika 350 100 6,3 20/25
inteligentné systémy 50 100 6,3 20/25
inžinierstvo riadenia priemyslu 50 100 12,3 20/25
kybernetika 70 100 6,3 20/25
počítačové modelovanie 50 100 6,3 20/25
priemyselná elektrotechnika 50 100 12,3 20/25
telekomunikácie 100 100 12,3 20/25
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 54 %
pozemné stavby - budovy a prostredie 180 100 6,0 20/25
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 35 100 6,0 20/25
environmentálne inžinierstvo stavieb 35 100 6,0 20/25
technológia a manažment v stavebníctve 45 100 6,0 20/25
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 35 %
výrobné technológie 60 100 9,2 20/25
počítačová podpora výrobných technológií 60 100 9,2 20/25
prevádzka priemyselných technológií 90 100 9,2 20/25
riadenie (manažment) výroby 60 100 9,2 20/25
navrhovanie technických zariadení 60 100 9,2 20/25
recyklačná technika 30 100 9,2 20/25
monitoring a diagnostika technických zariadení 60 100 9,2 20/25
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 3 %
financie, bankovníctvo a investovanie 160 45 10,2 30/35
verejná správa a regionálny rozvoj 40 45 10,2 30/35
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 30 %
riadenie leteckej dopravy 100 65 9,2 20/25
profesionálny pilot 10 65 9,2 20/25
pracovník riadenia letovej prevádzky 15 65 9,2 20/25
prevádzka letísk 60 65 9,2 20/25
prevádzka lietadiel 60 65 9,2 20/25
avionické systémy 40 65 9,2 20/25
senzorika 20 65 9,2 20/25
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
celouniverzitný program
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 17 %
manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov 60 57 6,7 25

Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 0 %
lesníctvo 170 99 6,6 33
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 100 99 6,6 33
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 30 %
konštrukcia drevených stavieb a nábytku 50 55 7,6 39
výroba nábytku 50 55 7,6 39
drevárske technológie 50 55 7,6 39
manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 50 55 6,7 39
ochrana osôb a majetku pred požiarom 100 55 7,1 39
podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 100 55 6,7 39
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 35 %
ekológia a využívanie krajiny 65 79 10,5 25
ekológia a ochrana biodiverzity 65 79 10,5 25
environmentálne inžinierstvo 40 79 10,5 25
environmentálny manažment 30 79 10,5 25
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 50 %
dopravná a manipulačná technika 60 100 10,5 25
výrobná technika 60 100 10,5 25
priemyselné inžinierstvo 70 100 10,5 25
ekotechnika 60 100 10,5 25
UNIVERZITA J. SELYEHO V KOMÁRNE
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 30 %
podnikové hospodárstvo a manažment 275 100 14,2 25/50
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Sito v 1. ročníku: 0 %
zdravotnícke a diagnostické pomôcky Termín na podanie prihlášky: do 30. júna 2011 40 41 7,0 50
farmácia Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 230 41 2,3 50
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 25 % matematika 50 76 0,6 33
ekonomická a finančná matematika 65 76 0,6 33
manažérska matematika 70 76 0,6 33
poistná matematika 60 76 0,6 33
informatika 100 76 0,6 33
aplikovaná informatika 300 76 0,6 33
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 7 %
manažment 220 47 5,4 40
medzinárodný manažment 80 47 5,4 40
manažérska informatika 50 47 5,4 40
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 11 %
aplikovaná ekonómia 120 25 5,4 50
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 11 %
aplikovaná informatika 40 91 7,4 25/30
matematické a informačné metódy v ekonómii 20 91 7,4 25/30
počítačové modelovanie v prírodných vedách 20 91 7,4 25/30
štatistika 20 91 7,4 25/30
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Termín na podanie prihlášky: do 28. februára 2011 Sito v 1. ročníku: 0 %
cestovný ruch 60 28 7,6 37/40
ekonomika a manažment podniku 80 28 7,6 37/40
ekonomika a manažment podniku (DP Poprad) 40 28 7,6 37/40
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku 30 28 7,6 37/40
financie, bankovníctvo a investovanie 60 28 7,6 37/40
regionálny rozvoj a verejná správa 30 28 7,6 37/40
verejná ekonomika a služby 30 28 7,6 37/40
UNIVERZITA CYRILA A METODA V TRNAVE

Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 43 %
biotechnológie n/a 86 13,9 35
chémia a aplikovaná chémia n/a 86 18,2 35
environmentálna chémia a remediačné technológie n/a 86 18,2 35
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Termín na podanie prihlášky: do 15. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 17 %
kynológia 40 75 6,8 30/40
bezpečnosť krmív a potravín 40 75 6,8 30/40
všeobecné veterinárske lekárstvo - 6-ročné štúdium 150 75 6,8 30/40
hygiena potravín - 6-ročné štúdium 60 75 6,8 30/40
farmácia - 5-ročné štúdium 150 75 6,8 30/40
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Termín na podanie prihlášky: do 29. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 26 %
cestná doprava 40 50 8,8 20
železničná doprava 40 50 8,8 20
letecká doprava 40 50 8,8 20
profesionálny pilot 40 50 8,8 20
vodná doprava 40 50 8,8 20
poštové technológie a služby 40 50 8,8 20
zasielateľstvo a logistika 40 50 8,8 20
ekonomika a manažment podniku 40 50 9,9 20
elektronický obchod a manažment 40 50 9,9 20
Termín na podanie prihlášky: do 29. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 28 %
automatizácia 60 79 6,2 20
biomedicínske inžinierstvo 40 79 6,2 20
digitálne technológie (DP Liptovský Mikuláš) 80 90 6,2 20
elektrotechnika 120 79 6,2 20
multimediálne technológie 40 79 6,2 20
telekomunikácie 100 79 6,2 20
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 29 %
informatika 260 68 6,7 20/30
manažment 80 68 9,9 20/30
počítačové inžinierstvo 60 68 6,7 20/30
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 17 %
bezpečnostný manažment 70 52 9,7 20
krízový manažment 70 52 9,7 20
záchranné služby 70 52 9,7 20
Termín na podanie prihlášky: do 29. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 4 %
stráž prírody 15 49 0,0 20
Termín na podanie prihlášky: do 29. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 53 %
dopravné stroje a zariadenia 100 100 6,4 20
vozidlá a motory 100 100 6,4 20
technika prostredia 100 100 6,4 20
strojárske technológie 100 100 6,4 20
priemyselné inžinierstvo 100 100 6,4 20
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 37 %
geodézia a kartografia 70 91 2,8 20
pozemné staviteľstvo 70 91 2,8 20
staviteľstvo 70 91 2,8 20
technológia a manažment stavieb 70 91 2,8 20
Prehľad programov súkromných vysokých škôl na Slovensku na akademický rok 2011/2012
Univerzita/fakulta/program Plánovaný počet prijatých uchádzačov Šanca na prijatie na fakultu (v%)
Uplatniteľnosť na trhu práce (% nezamestnaných) Poplatok za prihlášku Školné za rok (v EUR)
PANEUROPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 13 %
ekonomika a manažment podnikania 100 95 2,2 16,6 2000
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 50 %
aplikovaná informatika 50 93 nemá absolventov 16,6 2000

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Termín na podanie prihlášky: do 31. mája 2011 Sito v 1. ročníku: 18 %
riadenie bezpečnostných systémov 300 70 7,0 20 790
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
Termín na podanie prihlášky: do 31. marca 2011 Sito v 1. ročníku: 78 %
manažment malého a stredného podnikania v regiónoch 100 100 5,1 30 1400
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE
Termín na podanie prihlášky: do 30. apríla 2011 Sito v 1. ročníku: 24 %
podnikový manažment 130 83 7,3 25 2050 až 2300
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE
Termín na podanie prihlášky: do 30. júna 2011 Sito v 1. ročníku: 18 %
medzinárodné podnikanie v obchode a službách 120 96 26,0 40 1360*
hospodárska a podnikateľská etika 80 96 26,0 40 850
Poznámky: V prehľade sú uvedené len technické a ekonomické programy v dennej forme bakalárskeho
stupňa štúdia, ktoré ponúkajú verejné a súkromné vysoké školy na akademický rok 2011/2012. Ďalšie
programy zverejníme v nasledujúcich dňoch. Šanca na prijatie = počet prihlásených uchádzačov/počet
uchádzačov, ktorých škola prijala v prijímacom konaní v akademickom roku 2009/2010 Sito v prvom
ročníku = počet študentov, ktorí sa zapísali do 1. ročníka bakalárskeho stupňa denného štúdia v roku
2009 a v októbri 2010 už v štúdiu nepokračujú. Zohľadňuje aj študentky, ktoré odišli materskú
dovolenku, či študentov, ktorí prerušili štúdium. Pri školách, ktoré uviedli vyšší počet študentov
zapísaných do 2. ročníka ako ich bolo pri zápise do 1. ročníka, je uvedená nula percent. Uplatniteľnosť
na trhu práce = podiel počtu nezamestnaných absolventov školy evidovaných v mieste trvalého bydliska
k 30. septembru 2009 a počtu absolventov tejto vysokej školy v rokoch 2008 a 2009. Približne odráža,
aký podiel študentov, ktorí ukončili štúdium v predchádzajúcich dvoch rokoch, je nezamestnaných.
Štatistika pokrýva len absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov. V niektorých prípadoch môže
byť pri programe uvedená uplatniteľnosť absolventov za celú školu, nie za konkrétny program. Údaj o
poplatku za prihlášku: elektronická/papierová n/a - údaje nie sú dostupné
Zdroj: HN, ÚIPŠ, MŠVVŠ SR, vysoké školy
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16. SLOVAK AID: Pedagógovia učili ukrajinských kolegov o VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 05/02/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Tri cesty ukrajinských univerzitných pedagógov na Slovensko sa počas minulého roka konali vďaka
projektu Akadémie Istropolitana Nova zo Svätého Jura s názvom Vysoké školy ako zdroj posilňovania
občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine, ktorý podporili z prostriedkov Slovak Aid.
BRATISLAVA 5. februára (WEBNOVINY) - Ukrajinskí vysokoškolskí pedagógovia sa prišli vzdelávať na
Slovensko, dozvedeli sa, ako funguje slovenské vysoké školstvo. Tri cesty sa počas minulého roka
konali vďaka projektu Akadémie Istropolitana Nova zo Svätého Jura s názvom Vysoké školy ako zdroj
posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine, ktorý podporili z prostriedkov Slovak Aid. Do
projektu sa zapojili tri slovenské univerzity - Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická
univerzita v Bratislave a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Agentúru SITA o tom informovala
Lucia Bizoňová z Akadémie Istropolitana Nova.
Tri študijné cesty sa konali minulý rok v máji, septembri a októbri. Pedagógovia, ktorí sa na nich
zúčastnili, pôsobia na Ľvovskej národnej univerzite a univerzitách z okolitých regiónov. Celkovo sa na
Slovensku vzdelávalo 45 ukrajinských pedagógov z fakúlt či katedier medzinárodných vzťahov a
diplomatických služieb, jazykov, pedagogiky, médií a informácií, psychológie, knihovníctva, filozofie,
práva, histórie, manažmentu a obchodu ako aj teológie. Ukrajinskí pedagógovia si so svojimi
slovenskými kolegami vymenili informácie o autonómii a manažmente univerzít, o uplatňovaní
Bolonského procesu v oboch krajinách a o vplyve členstva Slovenska v EÚ na vysoké školstvo, prípadne
o projektových možnostiach. "Naviac je to výborná príležitosť na nadväzovanie bilaterálnych vzťahov či
už osobných, pracovných alebo inštitucionálnych, ako aj na dohodnutie konkrétnej budúcej spolupráce a
spoločných projektov," tvrdí Bizoňová.
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17. Podjavorina má sedem nových osobností
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/02/2011; Trenčín - Spravodajstvo; Martin Šimovec]

Významným podjavorinským rodákom patril 23. január. Siedmi z nich si odniesli ocenenie Významná
osobnosť Podjavoriny.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Na pravidelnom stretnutí podjavorinských rodákov oceňovali osobnosti,
ktoré zviditeľnili región na Slovensku i za hranicami. Podujatie sa koná každoročne od roku 1997. Titul
významná osobnosť Podjavoriny získala Daniela Arbetová, divadelníčka a recitátorka, ktorá od roku
1961 pracovala v ochotníckom divadle a stvárnila desiatky dramatických postáv. Je aj recitátorkou a
dlhoročnou účastníčkou festivalu umeleckého prednesu žien Vansovej Lomnička. Ako víťazka krajského
kola v Trenčíne už šesťkrát úspešne reprezentovala Nové Mesto v celoslovenskom kole. V roku 2009 a
2010 získala najvyššie ocenenie, keď sa umiestnila v zlatom pásme a získala titul laureát.
Pavol Kamenský, protifašistický bojovník a lekár získal cenu za aktívnu účasť v protifašistickom odboji
počas 2. svetovej vojny. Dnes 96-ročný rodený Novomešťan po vypuknutí SNP bojoval v radoch
partizánov. Bol členom partizánskej skupiny Jana Žižku. Po potlačení povstania sa stal vojakom
Československej zahraničnej armády. V roku 1946 bol vyznamenaný medailou za zásluhy 1. stupňa. Od
roku 1968 žije vo Švédsku, kde pôsobil ako uznávaný pediater a primár veľkej detskej kliniky.
Milan Kubík, evanjelický farár a senior väčšinu svojho života prežil v Starej Turej, kde v tamojšom
cirkevnom zbore pôsobil v rokoch 1957-2004 celých 47 rokov. Má veľký podiel na vytváraní pokojného
konfesionálne tolerantného spolunažívania všetkých občanov mesta bez ohľadu na príslušnosť k
cirkevnému spoločenstvu. Významná bola aj jeho spolupráca s mestom na ekumenickom poli.
Jozef Kunc, konštruktér strojov získal cenu za výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti strojárstva. V roku
1946 začal pracovať vo Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie v Novom Meste. Pod jeho
vedením bolo vyvinutých viac ako dvadsať typov rozličných strojov. K najvýznamnejším patria
elektroerozívne hĺbiace stroje, elektrochemické brúsky, presné súradnicové stroje na obrábanie
miniatúrnych súčiastok a elektroerozívna drôtová píla s číslicovým riadením. Je autorom a spoluatorom
dvoch stoviek vynálezov patentovaných doma i v zahraničí.
Ľudmila Lipková, dlhoročná pedagogička a ekonómka. V roku 2001 sa stala prvou a doteraz jedinou
dekankou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rodáčka z
Moravského Lieskového sa venuje svetovej ekonomike. Je autorkou a spoluatorkou viacerých publikácií
a učebných vysokoškolských textov a monografií. V roku 2004 ju menovali za vysokoškolskú profesorku
v odbore medzinárodné vzťahy.
Dušan Macejka, hudobný pedagóg a dlhoročný kronikár mesta. Mestskú kroniku vedie a píše od 1.
januára 1999 a zachytáva komplexný obraz o živote mesta. Celý svoj život zasvätil zároveň výchove
mladých hudobníkov. V rokoch 1959-2003 pôsobil v Ľudovej škole umenia v Novom Meste, kde učil hru
na akordeón a key board. Ešte donedávna pokračoval v pedagogickej činnosti v ZUŠ v Čachticiach.
Ľudovít Zámečník, konštruktér, vývojový pracovník a projektant v oblasti atypických sušiarenských
zariadení bývalého novomestského podniku Vzduchotechnika. Podieľal sa na vzniku viacstupňového
dezintegrátora na sušenie pastovitých materiálov vo Veľkých Bierovciach, na vzniku sušiacej linky na
elektrické motory v Novom Meste nad Váhom a na vzniku sušiacich liniek pre automobilový priemysel vo
firmách v Kočovciach, Bánovciaciach nad Bebravou a v USA. Jeho zásluhou vzniklo aj odsírovacie
zariadenie pre spaľovňu odpadov v Prahe.
Titul kvalitný produkt Podjavoriny získala Vlastivedná monografia Nového Mesta nad Váhom. Ďakovné
listy dostali Vladimír Brezinský, Emil Janovic (bývalý dlhoročný dopisovateľ Trenčianskych novín), Viliam
Solovič a Anton Tlanda.
Martin Šimovec
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18. Absolventov vysokých škôl bez práce je viac
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; 07/02/2011; 05/2011; s.: 4;
Spravodajstvo; JANA ARPÁŠOVÁ LAZÁNIOVÁ]
Problémom absolventov vysokých škôl je nedostatok pracovných skúseností.
GALANTA. Približne 30 absolventov vysokých škôl z Galantského okresu si v súčasnosti hľadá prácu.
Predstavujú 1 percento z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Galante (ÚPSVaR). V Šalianskom okrese ide o podobné číslo. Tento trend má
v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu v oboch okresoch. Jedným z dôvodov môže byť podľa Ivety
Višvardovej aj fakt, že absolventi, ktorí pracovali v zahraničí, sa vracajú na Slovensko.

Štátnice zložila minulý rok v máji
Veronika vyštudovala Finančný manažment a podnikové financie na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Absolvent prvého-bakalárskeho študijného programu by mal získať základné poznatky z
oblasti národnohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu,
matematiky, štatistiky, účtovníctva, informatiky, psychológie a základných podnikových financií. Druhýinžiniersky program by mal pripraviť absolventov, ktorí nájdu uplatnenie vo finančných útvaroch podnikov
zodpovedných za finančné investície, spravujúcich portfóliá cenných papierov, ako i v maklérskych
spoločnostiach a v ďalších inštitúciách finančného trhu, píše sa na portáli vysokých škôl. Napriek tomu,
že sa po vyštudovaní môžu absolventi uplatniť vo viacerých oblastiach, Veronika si nemôže nájsť prácu
už ôsmy mesiac. Štátnice zložila v máji minulého roka, odvtedy absolvovala niekoľko desiatok
pohovorov. "Keď som skončila školu, vôbec som nemyslela, že bude také ťažké zamestnať sa. Rátala
som s tým, že do mesiaca si prácu nájdem, keďže by som mohla byť finančný analytik v banke alebo
firme, ekonómka alebo účtovníčka," hovorí Veronika. Za osem mesiacov rozposlala okolo sedemdesiat
životopisov. Zaujímala sa aj o miesta, ktoré nesúvisia s jej vyštudovaným odborom, a aj o tie, kde
požadovali iba stredoškolské vzdelanie. "Ale zatiaľ neúspešne. Nikdy to konkrétne ani nezdôvodnili,
povedali iba, že môj profil nezodpovedá ich požiadavkám, alebo, že budem zaradená do databázy
uchádzačov o zamestnanie, že som nepostúpila do výberového konania, ale prečo, neviem," vraví.
Veronika má vodičský preukaz, ovláda prácu na počítači. Myslí si preto, že najväčším problémom, pre
ktorý sa nemôže uplatniť, je nedostatok praxe.
Voľné miesta pre lekárov
"Vyžadujú ju takmer na všetkých miestach, ale neviem, ako ju získam, keď ma nikde nechcú
zamestnať," ťažká si. S tým, že nedostatok pracovných skúseností bez ohľadu na vyštudovaný odbor je
vo všeobecnosti problémom absolventov, súhlasí aj Iveta Višvardová z ÚPSVaR v Galante.
"Prostredníctvom úradu práce majú absolventi možnosť byť zaradení na absolventskú prax, počas ktorej
získajú chýbajúce pracovné návyky. Ale zo skúseností počas poradenstva vyplýva, že obmedzený a
sťažený prístup k zamestnaniu majú aj tí absolventi, ktorým chýbajú aktívne jazykové znalosti". Veronika
pochádza z obce v Galantskom okrese. Za prácou by neváhala cestovať nielen do Galanty, ale aj do
Dunajskej Stredy, Trnavy, Šale či Nitry. "Už. som v takom štádiu, že mi je jedno, kde sa zamestnaní,
vezmem čokoľvek." Iveta Višvardová hovorí, že ÚPSVaR v Galante pre absolventov vysokých škôl
eviduje veľmi málo pracovných ponúk. Voľné miesta sú pre lekárov rôznych špecializácií, učiteľov a
vychovávateľov. "Absolventi majú záujem zamestnať sa vo vyštudovanom odbore, konkrétne sú to
zamerania ekonomické, verejná správa, právo a pedagogika," dodáva.
JANA ARPÁŠOVÁ LAZÁNIOVÁ
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19. O budúcom uplatnení veľa stredoškolákov nepremýšla
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 07/02/2011; 05/2011; s.: 3; Spravodajstvo;
Ministerstvo školstva]
Ministerstvo školstva zverejnilo prehľad absolventskej miery nezamestnanosti jednotlivých univerzít a
študijných odborov. Podľa našich zistení sa však väčšina študentov rozhodovala pri výbere školy podľa
iných kritérií.
SKALICA. V rokoch 2008 a 2009 ukončilo štúdium na Trnavskej univerzite (TU) 2750 študentov. Podľa
prieskumu ministerstva školstva si prácu najťažšie hľadali absolventi humanitných odborov. Ku koncu
septembra 2009 bolo nezamestnaných 13,7 percenta politológov, 12,8 percenta historikov a prácu
nemalo ani takmer 11 percent právnikov. "Predtým, ako som išiel na školu, som sa o uplatnenie
absolventov nezaujímal. Ale nič iné ako právo ma nebavilo, preto bola moja voľba jasná," hovorí 20ročný Martin Šebák z Považskej Bystrice. Na Trnavskej univerzite študuje právo, vo svojom odbore by si
rád našiel v budúcnosti aj prácu. Pre politológiu ako náhradnú alternatívu sa rozhodol 21-ročný Martin
Hamšík z Púchova. "Nezobrali ma na právo, preto som išiel sem. Zisťoval som si, ako je to so
zamestnaním, ale zatiaľ si netrúfam povedať, či by som chcel pracovať v tomto odbore," povedal. Medzi
odbory s najnižšou mierou nezamestnanosti patrili na TU nelekárske zdravotnícke vedy, kde sa na
pracovnom trhu uplatnilo až 97 percent ich absolventov. Porovnateľne úspešní boli pri hľadaní práce aj
absolventi vied o umení.
UCM sa chce trhu práce prispôsobiť
Brány Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) opustilo v rovnakom období 2389 absolventov.
Najviac nezamestnaných, až 36,1 percenta, zostalo študentov odboru učiteľstvo. Prácu podľa

ministerstva nenašiel ani jediný absolvent fyzikáľno-matematických vied, pri hľadaní zamestnania nebolo
v roku 2009 úspešných viac ako 18 percent chemikov. Svoje uplatnenie však našlo viac ako 97 percent
psychológov a učiteľov predmetov v kombináciách. Univerzita si informácie z ministerstva preštudovala
a považuje ich za dôležité. "Sú nielen rozhodujúcim kritériom pri výbere vysokej školy pre budúcich
záujemcov o štúdium, ale aj ukazovateľom atraktivity toho - ktorého študijného programu v súčasných
podmienkach trhu práce pre každú vzdelávaciu inštitúciu," hovorí Beáta Slobodová, PR manažérka
UCM. Za dôležitú považuje reštrukturalizáciu jednotlivých študijných programov tak, aby boli pre
súčasných zamestnávateľov ich absolventi atraktívnejší a pre trh práce lepšie pripravení. "Ide najmä o
študijný odbor učiteľstvo, kde hodnoty nezamestnanosti dosahujú najvyššie číslo," doplnila Slobodová.
Celkové hodnotenie však nevníma univerzita ako neuspokojivé alebo negatívne. "S potešením
uvádzame dlhodobú vynikajúcu uplatniteľnosť absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie v
programoch masmediálna a marketingová komunikácia," povedala Slobodová.
Absolventi zo Skalice sú štatisticky úspešnejší
Celková absolventská miera nezamestnanosti dosiahla v prípade Trnavskej univerzity 8,5 percenta, na
UCM bola o dve desatiny percenta nižšia. V oboch prípadoch mierne prekročila evidovanú mieru
nezamestnanosti v regióne Trnavy, ktorá je na úrovni 8,2 percenta Oproti verejným vysokým školám v
krajskej Trnave sú podľa prieskumu úspešnejší študenti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. V roku
2009 nenašlo prácu 7,8 percenta jej absolventov. Najťažšie, s úspešnosťou 92 percent, si prácu hľadali
vyštudovaní ochrancovia životného prostredia. Školu v rokoch 2008-2009 skončilo 64 študentov.
Usporiadanie tabuľky z ministerstva pritom vychádza z predpokladu, že záujemca o štúdium sa prioritne
zaujíma o skupiny študijných odborov a v rámci nich si vyberá konkrétnu vysokú školu.
LENKA ŠTEPÁNEKOVÁ
POR. VYSOKÁ ŠKOLA Nezamestnaní absolventi (k 30.9.2009) %
1. VYSOKÁ ŠKOLA MEDZIN PODNIK. KM v Prešove
2. TRENČIANSKA UNIVERZITA A. Dubčeka v Trenčíne 12,5
3. SLOVENSKA POĽNOHOSPOD. UNIVERZITA v Nitre 11,3
4. BRAT. MEDZIN. SK. LIBERÁL. STUDII v Bratislave 11,1
5. UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne 10,9
6. PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove 10,7
7. TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene 10,5
8. KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku 10,1
9. TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach 9,2
10. UNIVERZÍT A P, J. Šafárika v Košiciach 8,6
11. TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave 8,5
12. UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave 8,3
13., 14. ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline 8,2
13., 14. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre 8,2
15., 16. STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Skalici 7,8
15., 16. SLOVENSKA ZDRAVOTN. UNIVERZITA v Bratislave 7,8
17. UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici 7,4
13. VYSOKÁ ŠKOLA manažmentu v Trenčíne 7,3
19. VS BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA v Košiciach 7,0
20. UN. VETERIN. LEKÁRSTVA A FARM. v Košiciach 6,8
21. EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave 6,4
22. BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA práva v Bratislave 5,6
23. VS EKON. A MANAZ. VEREJ. SPRÁVY v Bratislave 5,1
24. UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave 4,7
25. VYSOKÁ ŠKOLA v Sládkovičove 4,2
26. SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave 3,9
27. VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ v Bratislave 2,5
23. AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici 1,9
29., 30. AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave 0,6
29., 30. AK. OZBR.SIL GEN. M.R.STEFANIKA v L. Mikuláši 0,6
32. VS VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave 0,3
ZDROJ - Ministerstvo školstva
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20. Srbskí umelci sa predstavia vo Dvorane MK SR
[Téma: Ekonomická univerzita; kino.server.sk; 08/02/2011; Webnoviny.sk]

Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Národné osvetové centrum
Vás srdečne pozývajú na koncert srbskej čembalistky Smilky Isaković pod názvom "Etno Evro
Balkanicka" a výstavu srbského akademického maliara Miloša Šobaića pod názvom "Vykročenie".
Miesto konania: DVORANA MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava
Slávnostné otvorenie výstavy a koncert: 14. februára 2011 o 18,00 hod.
Výstava bude otvorené denne od 10,00 hod. do 18,00 hod. okrem pondelka a potrvá do 22. februára
2011
Dňa 14. februára bude mať belehradská Univerzita Megatrend prezentáciu na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. V rámci tohto podujatia pod názvom "Dni Megatrendu", Veľvyslanectvo Srbskej republiky
má príležitosť v Bratislave predstaviť dvoch mimoriadnych srbských umelcov.
Dr. Smilka Isaković je medzinárodne známa aj ako "prvá dáma čembala". Okrem toho, že vystupuje na
koncertoch, je aj profesorkou na Univerzite Megatrend a oficiálnou odborníčkou Agentúry EU pre kultúru,
vzdelávanie a audiovizuálne média pre program Tempus. Dr. Isaković nám, okrem iného, predvedie aj
diela významných slovenských a srbských skladateľov (Leoš Janáček - Moravské Ľudové Piesne,
Leopold Koželuh - Pastorále, Vasilije Mokranjac - Tri tance, Isidor Bajić - A la Fontaine).
Výstava, ktorú budete môcť vidieť, je dielom významného srbského akademického autora Prof. Miloša
Sobajica, ktorý je zároveň aj dekanom Fakulty umení na Univerzite Megatrend a tiež aj profesorom na
Luxune Academie v meste Cheniang v Číne. Samostatne vystavuje od r. 1972.
Výstava, ktorú máte možnosť vidieť, bude koncom tohto mesiaca sprístupnená aj v Belgicku.
www.nocka.sk
ZDROJ - Webnoviny.sk
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21. Srbskí umelci sa predstavia vo Dvorane MK SR
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 08/02/2011; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, dnes 11:36
Slávnostné otvorenie výstavy srbského akademického maliara Miloša Šobaića a koncert srbskej
čembalistky Smilky Isaković sa uskutoční 14. februára 2011 o 18,00 hod.
BRATISLAVA 8. februára (WBN/PR) - Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, Národné osvetové centrum Vás srdečne pozývajú na koncert srbskej čembalistky Smilky
Isaković pod názvom "Etno Evro Balkanicka" a výstavu srbského akademického maliara Miloša Šobaića
pod názvom "Vykročenie".
Miesto konania: DVORANA MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava
Slávnostné otvorenie výstavy a koncert: 14. februára 2011 o 18,00 hod.
Výstava bude otvorené denne od 10,00 hod. do 18,00 hod. okrem pondelka a potrvá do 22. februára
2011
Dňa 14. februára bude mať belehradská Univerzita Megatrend prezentáciu na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. V rámci tohto podujatia pod názvom "Dni Megatrendu", Veľvyslanectvo Srbskej republiky
má príležitosť v Bratislave predstaviť dvoch mimoriadnych srbských umelcov.
Dr. Smilka Isaković je medzinárodne známa aj ako "prvá dáma čembala". Okrem toho, že vystupuje na
koncertoch, je aj profesorkou na Univerzite Megatrend a oficiálnou odborníčkou Agentúry EU pre kultúru,
vzdelávanie a audiovizuálne média pre program Tempus. Dr. Isaković nám, okrem iného, predvedie aj
diela významných slovenských a srbských skladateľov (Leoš Janáček - Moravské Ľudové Piesne,
Leopold Koželuh – Pastorále, Vasilije Mokranjac - Tri tance, Isidor Bajić - A la Fontaine).
Výstava, ktorú budete môcť vidieť, je dielom významného srbského akademického autora Prof. Miloša
Sobajica, ktorý je zároveň aj dekanom Fakulty umení na Univerzite Megatrend a tiež aj profesorom na
Luxune Academie v meste Cheniang v Číne. Samostatne vystavuje od r. 1972.
Výstava, ktorú máte možnosť vidieť, bude koncom tohto mesiaca sprístupnená aj v Belgicku.
www.nocka.sk
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22. V rebríčku vedie Univerzita Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 08/02/2011; 05/2011; s.: 17; Vzdelávanie;
ZUZANA PETKOVÁ]
Študenti pri výbere školy málo prihliadajú na jej kvalitu. Vyplýva to z analýzy Akademickej rankingovej a
ratingovej agentúry.
Medzi najlepšie fakulty na Slovensku patrí už tradične Matematickofyzikálna na Univerzite Komenského
v Bratislave. Skončila medzi prvými v rebríčku kvality Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry
(ARRA). ARRA vznikla v roku 2004 a každoročne hodnotí slovenské vysoké školstvo. Najnovšia správa
je za minulý rok, podľa nej úroveň univerzít skôr stagnuje, vo vede sa zlepšujú len nepatrne. "Medzi
tradične silnými fakultami dochádza k miernemu rastu vedeckej produkcie, napríklad na fakulte
matematiky, kde je tiež výsledkom spolupráce na veľkých nadnárodných projektoch," uvádza ARRA.
Katolícka univerzita poskočila
Z filozofických podľa uvedeného hodnotenia vedie fakulta humanitných a prírodných vied z Prešova.
Predstihla Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, najmä vo vede. Agentúra to pripisuje
prírodovednej orientácii. Posledné miesto s veľkým odstupom udelila ARRA Filozofickej fakulte
Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity je podľa agentúry
naopak potvrdením toho, že aj mladšie fakulty sa môžu vypracovať. Ešte pred štyrmi rokmi bola na tom
podobne ako Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda, dnes je blízko prvej trojky.
Na jedného učiteľa aj 145 študentov práva
Kvalita je otázna na právnických fakultách, kde je priveľa študentov. "Vysoké počty navodzujú otázku
možnosti individuálnej konzultácie či pomoci zo strany pedagógov," pripomína ARRA. Počet študentov
na jedného profesora či docenta je najnižší v Košiciach, kde dosahuje číslo 75. V Bratislave je to 83, v
Banskej Bystrici 123 a Trnave až 145. Ekonomické fakulty sa podľa ARRA v porovnaní s vlaňajškom
zhoršili. Výnimku tvorí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Medicínu študujú cudzinci
Lekárske fakulty sa vyznačujú vysokým počtom zahraničných študentov. Tvoria takmer štvrtinu
poslucháčov. Podľa ARRA to môže znamenať dobré renomé našich škôl v zahraničí. Štúdium medicíny
je tiež na Slovensku lacnejšie ako v iných krajinách. Najpočetnejšie na Slovensku sú technické fakulty.
Dlhodobým lídrom je s veľkým odstupom Fakulta chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave.
Mikolaj ARRA neuznával, Jurzyca áno
ARRA hodnotí školy podľa vedy, počtu učiteľov na jedného študenta či citácií. Zistila tiež, že uchádzači o
štúdium si školu nevyberajú najmä podľa kvality. Bývalé vedenie ministerstva školstva na čele s Jánom
Mikolajom (SNS) rebríček agentúry veľmi neuznávalo. Nový minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ)
má odlišný postoj. "V dávnejšej minulosti sa hodnotenie kvality nerobilo a na Slovensku sme verili, že
naše školstvo patrí medzi najlepšie na svete. Potom prišli medzinárodné hodenia ako PISA či ARRA a
zistili sme, že to tak nie je," povedal Jurzyca. Agentúra podľa ministra školstva robí užitočnú prácu, ktorá
môže aj študentom pomôcť vybrať si lepšiu školu. "Ale zároveň si myslím, že rebríček ARRA nie je
dokonalý, pretože ARRA môže trpieť nedostatkom informácií," dodal. Aktuálny rebríček slovenských
vysokých škôl aj s metodikou hodnotenia nájdete na www.arra.sk.
ZUZANA PETKOVÁ
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23. Chystáte sa na vysokú školu? Zvoľte tú najlepšiu
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 09/02/2011; s.: 16,17; VZDELÁVANIE; ZUZANA
BANKOVICHOVÁ]
ZUZANA BANKOVICHOVÁ
ROZHODLI ste sa pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole? Ak ešte nemáte presnú predstavu, na
akej, prinášame vám stručný návod, ako si správne vybrať. Okrem iného aj prehľad termínov na podanie
prihlášok a prehľad cien za ne.

V tomto školskom roku by malo stredné školy s maturitou opustiť vyše 61-tisíc maturantov. Keďže sa
toto číslo z roka na rok zvyšuje, záujem o prijatie na štúdium je veľký. Ustriehnite si teda termíny
odovzdania prihlášok. Niektoré školy ho majú už vo februári, iné až v apríli. Pri výbere vysokej nie je
dobré unáhliť sa. Zožeňte si čo najviac dostupných informácií. Či už sa rozhodujete sami, ako študenti,
alebo vám pri výbere pomáhajú rodičia. Dobrý výber školy závisí od mnohých vecí. V prvom rade si
musíte zvážiť, prečo chcete na vysokú školu ísť. "Ak sa rozhodnete navštevovať školu iba preto, aby ste
nejakú mali, robíte najväčšiu chybu! Vtedy sa študuje veľmi ťažko. O výslednej kvalite ani nehovoriac,"
potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ klinický psychológ Martin Miler. "Najlepším receptom je poznať motiváciu
a vedieť, čo vás zaujíma, je to najdôležitejšie. Samozrejme, zvážiť treba aj predpoklady na štúdium."
Zistite si vopred
"Pokiaľ ide o konkrétnu školu, bolo by dobré vedieť, aké je hodnotenie vami vybranej školy v rámci
Slovenska, prípadne i vo svete. Či má akreditáciu, v akom rozsahu, akí sú na nej pedagógovia, akí
úspešní sú jej absolventi," tvrdí psychológ. Všetko spravidla nájdete na internete, ale informovať sa
môžete aj telefonicky alebo osobne. Majú vaši rodičia inú predstavu o škole? Diskutujte a poraďte sa s
nimi. Nebojte sa vyjadriť svoj názor. Ide predsa o vašu budúcnosť. Školu budete navštevovať vy, takže
ak je to možné, záverečné rozhodnutie by malo byť po predchádzajúcej diskusii hlavne na vás.
VEREJNE A STATNE VYSOKÉ ŠKOLY Fakulta Termín podania prihlášky do: Tlačená prihláška (v
eurách) Elektronická prihláška (v eurách)
Ekonomická univerzita
Všetky fakulty 28.2.2011 35
Univerzita Komenského Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta, Mgr. stupeň 15 eur 31.3.2011 35
Farmaceutická fakulta 28.2.2011 50 50
28.2.2011 40
Lekárska fakulta 28.2.2011 70 70
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 28.2.2011 60
Fakulta managementu 31.3.2011 40 40
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 28.2.2011 33
Pedagogická fakulta 4.3.2011 50 50
Právnická fakulta 28.2.2011 40
Prírodovedecká fakulta, Mgr. stupeň 20 eur 28.2.2011 40 40
Rímskokat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta 28.2.2011 45
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 28.2.2011 50 50
Fakulta telesnej výchovy a športu
Slovenská technická univerzita Bratislava
25.11.2010 40, 100
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2011 35 20
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 30.4.2011/10.8.2011
Fakulta informatiky a informačných technológií 31.3.2011 50 20
Materiálovotechnologická fakulta Trnava 31.3.2011 30
Stavebná fakulta 31.3.2011 20 nie
28.2.2011 35
Vysoká škola múzických umení Bratislava
22.1.2011 Bc. 50, Mgr. 30, PhD. 4 0 nie
Filmová a televízna fakulta 6.12.2010 Bc. 50, Mgr. 30, PhD. 4 0 nie
Hudobná a tanečná fakulta 30.11.2010 Bc. 50, Mgr. 30, PhD. 4 0 nie
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Všetky fakulty 15.11.2010 Bc. 50, Mgr. 25, PhD. 3 5 nie
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií 28.2.2011 50
Fakulta verejného zdravotníctva 28.2.2011 50 nie
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 28. 2. 2011 50
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 28.2.2011 50 nie
Akadémia policajného zboru Bratislava
31.1.2011
Univerzita J. Selyeho Komárno
31.3.2011 50 25
Pedagogická fakulta 31.3.2011 50 25
Fakulta reformovanej teológie 31.3.2011 50
Trnavská univerzita Trnava
Pedagogická fakulta 28.2.2011 33 25
Filozofická fakulta 28.2.2011 38 33
Bc. 60, Mgr. 50 Bc. 58, Mgr. 48

Teologická fakulta 31.3.3011 33 25
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 28.2.2011
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Fakulta masmediálnej komunikácie 31.3.2011 Bc. 40, Mgr. 30 Bc. 35, Mgr. 25
Filozofická fakulta 31.3.2011 Bc. 40, Mgr. 35 Bc. 35, Mgr. 30
Fakulta prírodných vied 15.4.2011/15.8.2011 35 30
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 31.3.2011 35 30
Univerzita Konštantína filozofa Nitra
Všetky fakulty 28.2.2011 30 25
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 15.4.2011 30-40 nie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 15.4.2011 30-40 nie
Fakulta ekonomiky a manažmentu 15.4.2011 30-40 nie
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31.3.2011 30-40 nie
Technická fakulta 15.4.2011 30-40 nie
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 30.4.2011 30-40 nie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 15.4.2011 33,2 nie
Fakulta špeciálnej techniky 31.3.2011/1.8.2011 25 nie
Fakulta zdravotníctva 31.3. 2011/JÚI2011 40 nie
Fakulta priemyselných technológií 28.2.2011 17 nie
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 15.4.2011 33,2 nie
Celouniverzitné pracovisko 31.5.2011 40 nie
Žilinská univerzita Žilina
Elektrotechnická fakulta 29.4.2011 20 20
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 29.4.2011 20 20
Fakulta prírodných vied 31.3.2011 30 30
Fakulta riadenia a informatiky 31.3.2011 30 25
30.4.2011 20 20
Strojnícka fakulta 29.4.2011 20 20
Fakulta špeciálneho inžinierstva 30.4.2011 20 20
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 30.4.2011 20 20
Katolícka univerzita Ružomberok
Filozofická fakulta 31.3.2011 30 25
Fakulta zdravotníctva 30.4.2011 40 nie
Teologická fakulta KU v Košiciach 28.2.2011 35 nie
Akadémia ozbrojených síl Gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
28.2.2011 bez poplatku nie
VEREJNE A STATNE VYSOKÉ ŠKOLY fakulta Termín podania prihlášky do: Tlačená prihláška (v
eurách) Elektronická prihláška (v eurách)
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Ekonomická fakulta 28.2.2011 40 37
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 15.3.2011 60 57
Fakulta humanitných vied, Mgr. 20 eur 28.2.2011 40 37
Fakulta prírodných vied 11.3.2011 35 32
Pedagogická fakulta 28.2.2011 35 32
Právnická fakulta 28.2.2011 60 57
Akadémia umení Banská Bystrica
30.11.2010 50
Technická univerzita Zvolen 31.3.2011 29 (Dizajn nábytku a interiérový dizajn 49 29/49
Drevárska fakulta 30.4.2011 25 25
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 31.3.2011 25 25
Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2011 33 33
Lesnícka fakulta Šafárika Košice
Univerzita Pavla Jozefa Sa 28.2.2011 30 25
Lekárska fakulta 31.3.2011 30 25
Prírodovedecká fakulta 31.3.2011 30 25
Právnická fakulta 31.3.2011 30 25
Filozofická fakulta 31.3.2011 30 25
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice
40 30
Technická univerzita Košice
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 31.5.2011 25 20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2011 25 20

Hutnícka fakulta 31.5.2011 25 20
Letecká fakulta 31.5.2011 25/35 20/30
Strojnícka fakulta 31.5.2011 25 20
Stavebná fakulta 31.5.2011 25 20
Fakulta umení 30.11.2010 35 30
Fakulta výrobných technológií 30.4.2011 25 20
Ekonomická fakulta 28.2.2011 35 30
Prešovská univerzita Preš
Filozofická fakulta 28.2.2011 34 nie
Fakulta humanitných a prírodných vied 31.3.2011 34 nie
Fakulta manažmentu 31.3.2011 34 nie
Gréckokatolícka teologická fakulta 31.3.2011 34 nie
Pedagogická fakulta 28.2.2011 34 nie
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 31.3.2011 34 nie
Fakulta športu 31.3.2011 34 nie
Fakulta zdravotníctva 31.3.2011 34 nie
Výber školy ovplyvní vašu budúcnosť
Poradie vysokých škôl podľa miery nezamestnanosti absolventov
Vysoká škola Nezamestnanosť absolventov k 30. 9. 2009 (v percentách)
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov 26,0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín 12,5
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 11,3
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 11,1
Univerzita Jána Selyeho Komárno 10,9
Prešovská univerzita Prešov 10,7
Technická univerzita Zvolen 10,5
Katolícka univerzita Ružomberok 10,1
Technická univerzita Košice 9,2
Univerzita P. J. Šafárika Košice 8,6
Trnavská univerzita Trnava 8,5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava 8,3
Žilinská univerzita Žilina 8,2
Univerzita Konštantína filozofa Nitra 8,2
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 7,8
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 7,8
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 7,4
Vysoká škola manažmentu Trenčín 7,3
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice 7,0
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice 6,8
Ekonomická univerzita Bratislava 6,4
Paneurópska vysoká škola Bratislava 5,6
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava 5,1
Univerzita Komenského Bratislava 4,7
Vysoká škola v Sládkovičove 4,2
Slovenská technická univerzita Bratislava 3,9
Vysoká škola múzických umení Bratislava 2,5
Akadémia umení Banská Bystrica 1,9
Akadémia policajného zboru Bratislava 0,6
Akadémia ozbrojených síl Gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 0,6
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 0,3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava –
* ZDROJ - Ministerstvo školstva SR
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24. Britská Canterbury Christ Church University láka Slovákov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 10/02/2011; SITA]
AUTOR - SITA, dnes 16:03
Canterbury Christ Church University leží na juhovýchode Anglicka. Na jej bakalárskych a magisterských
študijných odboroch študuje vyše 14 000 študentov, z toho približne 150 zo Slovenska.

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) - Britská štátna univerzita Canterbury Christ Church
University láka na štúdium aj Slovákov. Našim maturantom a absolventom bakalárskeho štúdia sa
predstaví v piatok v Bratislave. Prezentácia a jazykové skúšky sa uskutočnia o 16:00 v priestoroch
Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Vítaní sú maturanti, rodičia, ako aj
záujemcovia o magisterské štúdium. Canterbury Christ Church University leží na juhovýchode Anglicka.
Na jej bakalárskych a magisterských študijných odboroch študuje vyše 14 000 študentov, z toho
približne 150 zo Slovenska.
Naši maturanti sa môžu prihlásiť na trojročné bakalárske štúdium a získať medzinárodne uznávanú
kvalifikáciu. Na univerzite sa vyučujú spoločenskovedné, technické, prírodovedné a umelecké študijné
programy. Medzi najžiadanejšie patria medzinárodné vzťahy, politika, biznis, kriminológia, psychológia,
právo a francúzština. Študenti si môžu zvoliť aj kombináciu dvoch odborov. Všetky študijné programy sa
vyučujú v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS).
Slovenskí študenti prijatí na bakalárske štúdium môžu financovať školné, ktorého výška je na všetkých
britských štátnych univerzitách 3 375 britských libier (3 980 eur) za rok, študentskou pôžičkou
poskytovanou britskou vládou. Pôžičku je potrebné začať splácať najskôr rok po skončení štúdia, ak
zárobok absolventa presiahne stanovenú hranicu. V Británii je to 15 000 libier (17 700 eur) ročne, na
Slovensku ekvivalent 9 000 libier (10 600 eur) ročne. Študentom z členských krajín EÚ poskytuje
univerzita štipendium do 900 libier (1 060 eur) za každý rok štúdia. Študenti, ktorí dosahujú dobré
výsledky, majú možnosť získať štipendium v rámci programu Erasmus a stráviť jeden školský rok na
univerzite v zahraničí.
Podmienkou prijatia na Canterbury Christ Church University je maturita s prospechom do 2,5 a znalosť
anglického jazyka doložená medzinárodným certifikátom. Záujemcovia, ktorí nemajú medzinárodný
certifikát, môžu na podujatí v Bratislave absolvovať inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka,
uchádzači o štúdium francúzštiny aj z francúzskeho jazyka. Prihlášku na štúdium je možné podať v
kancelárii InterStudy v
Agentúru SITA informovala Jana Ďuricová z InterStudy.
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25. ŠKOLSTVO: Britská Canterbury Christ Church University láka Slovákov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 10/02/2011; SITA]
Canterbury Christ Church University leží na juhovýchode Anglicka. Na jej bakalárskych a magisterských
študijných odboroch študuje vyše 14 000 študentov, z toho približne 150 zo Slovenska.
Britská štátna univerzita Canterbury Christ Church University láka na štúdium aj Slovákov. Našim
maturantom a absolventom bakalárskeho štúdia sa predstaví v piatok v Bratislave. Prezentácia a
jazykové skúšky sa uskutočnia o 16:00 v priestoroch Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v
Bratislave. Vítaní sú maturanti, rodičia, ako aj záujemcovia o magisterské štúdium. Canterbury Christ
Church University leží na juhovýchode Anglicka. Na jej bakalárskych a magisterských študijných
odboroch študuje vyše 14 000 študentov, z toho približne 150 zo Slovenska.
Naši maturanti sa môžu prihlásiť na trojročné bakalárske štúdium a získať medzinárodne uznávanú
kvalifikáciu. Na univerzite sa vyučujú spoločenskovedné, technické, prírodovedné a umelecké študijné
programy. Medzi najžiadanejšie patria medzinárodné vzťahy, politika, biznis, kriminológia, psychológia,
právo a francúzština. Študenti si môžu zvoliť aj kombináciu dvoch odborov. Všetky študijné programy sa
vyučujú v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS).
Slovenskí študenti prijatí na bakalárske štúdium môžu financovať školné, ktorého výška je na všetkých
britských štátnych univerzitách 3 375 britských libier (3 980 eur) za rok, študentskou pôžičkou
poskytovanou britskou vládou. Pôžičku je potrebné začať splácať najskôr rok po skončení štúdia, ak
zárobok absolventa presiahne stanovenú hranicu. V Británii je to 15 000 libier (17 700 eur) ročne, na
Slovensku ekvivalent 9 000 libier (10 600 eur) ročne. Študentom z členských krajín EÚ poskytuje
univerzita štipendium do 900 libier (1 060 eur) za každý rok štúdia. Študenti, ktorí dosahujú dobré
výsledky, majú možnosť získať štipendium v rámci programu Erasmus a stráviť jeden školský rok na
univerzite v zahraničí.
Podmienkou prijatia na Canterbury Christ Church University je maturita s prospechom do 2,5 a znalosť
anglického jazyka doložená medzinárodným certifikátom. Záujemcovia, ktorí nemajú medzinárodný
certifikát, môžu na podujatí v Bratislave absolvovať inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka,
uchádzači o štúdium francúzštiny aj z francúzskeho jazyka. Prihlášku na štúdium je možné podať v
kancelárii InterStudy v Bratislave.
ZDROJ - SITA, Foto: canterbury.ac.uk
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26. Z Turecka s bronzom, ale aj s chorobou
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 12/02/2011; 35/2011; s.: 30; Lyžovanie; IGOR GRESSNER]
JANA GANTNEROVÁ by to mala s iným priezviskom na svahoch jednoduchšie
"Nuž, ak by som mala iné priezvisko, tak by sa na moje výsledky asi pozeralo inak. Nehovorím, že sú
,suprové, ale od Gantnerovej sa jednoducho očakáva viac," povzdychla si dcéra bývalej skvelej
zjazdárky a súčasnej šéfky Slovenskej lyžiarskej asociácie Jana Gantnerová. "Pobiť sa" za svoje v
bielom cirkuse známe meno bude mať možnosť na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v GarmischPartenkirchene, kde nastúpi v stredu spoločne s Veronikou Zuzulovou, Adamom Žampom a Jaroslavom
Babušiakom na súťaž družstiev, na druhý deň ju čaká obrovský slalom a o ďalšie dva dni na to slalom.
Študentka druhého ročníka odboru zahranično-obchodné podniky na Ekonomickej univerzite v
Bratislave získala na nedávnej Svetovej univerziáde v Erzurume bronz v slalome. Okrem medaily si
však z Turecka priniesla aj chorobu. "Zdravých tam veru nebolo veľa... Aj mňa chytila chrípková
epidémia. Mala som zvýšenú teplotu, problémy s prieduškami. Po návrate domov som sa preto namiesto
dostatočného tréningu liečila. Teraz však odchádzam do rakúskeho Innerkremsu, kde sa budem
pripravovať s Veronikou Zuzulovou. Do dejiska svetového šampionátu spoločne prídeme v pondelok,"
pokračovala. Jana Gantnerová je slovenská ženská lyžiarska dvojka. Osud to zariadil tak, že sa narodila
15. júla 1989, na deň presne päť rokov po Veronike Zuzulovej. V Ga-Pa bude mať menšie ambície, ako
jej staršia narodeninová súputníčka. I keď... "Určite nejdem na šampionát s roztrasenými kolenami!
Nebojím sa. Kamery, ale ani množstvo fanúšikov pri trati a v cieli ma určite rozptyľovať nebudú. Ja
chcem na každých pretekoch predviesť to, na čo v skutočnosti mám, čo mám natrénované. Niekedy sa
to podarí, niekedy nie. Teším sa najmä na tímovú súťaž. Bude to pre nás všetkých nová skúsenosť. Vo
štvrťfinále na nás čakajú Francúzi. Jasné, že sú favoriti, ale my pôjdeme po nich...," nevzdáva dopredu
"bitku" s lyžiarmi z krajiny Galského kohúta. "V nasledujúcich dvoch točivých disciplínach si viac verím v
slalome. Predsa len v ,obráku‘ robím ešte veľa chýb." "Mladá" Gantnerová si v televízii nemohla
nevšimnúť, že svahy v GarmischPartenkirchene sú mimoriadne ľadové. "Podľa záberov je to až brutálne.
Normálne klzisko, po ktorom sa veľmi ťažko jazdí. Na takom podklade vám lyže spod nôh priam
odskakujú. Bolo by dobré, keby tam boli nejaké ryhy, aby sa mohol človek o niečo oprieť. Ale na takomto
,skle‘ to nejde. Uvidím, aké to bude počas mojich súťaží. Už sa však na ne teším," dodala Jana
Gantnerová. IGOR GRESSNER
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27. PROGNÓZA: ako ďalej s vedou, vzdelávaním a inováciami
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/02/2011; s.: 10,11,12,13; Vysoké školy; Vladimír Bačišin]
Vedci a pedagógovia, ktorí sa zaoberajú vývojovou a výskumnou činnosťou na Slovensku, nie sú
motivovaní k tomu, aby spolupracovali s podnikateľmi investormi. Na Slovensku zatiaľ absentuje
"podnikateľský duch" alebo "podnikateľská kultúra" v oblasti vývoja, vedy a výskumu.
Postoj autorov nových myšlienok, poznatkov z oblasti vývoja a výskumu k potenciálnym investorom
vychádza z toho, že vedci sa obávajú defraudácie ich poznatkov. Manažéri sa zhodujú na tom, že je to
výsledkom nedostatočného prepracovania modelov mechanizmov vzájomných ekonomických vzťahov
medzi inštitúciami, v rámci ktorých sa uskutočňujú vedecké a výskumné činnosti, a potenciálnymi
investormi. Pracovníci z oblasti vedy a výskumu nemajú presné predstavy o aplikácii objavu alebo
patentu v reálnej praxi. Tento stav pretrváva kvôli tomu, že neexistujú verejne známe vzorové prípady
komercionalizácie výsledkov vývoja, vedy a výskumu.
Vývoj a výskum
Vo vzťahoch medzi pracovníkmi vývoja a výskumu a investormi vo väčšine existuje asymetria, ktorá sa
týka ocenenia hodnoty inovácie (novej myšlienky) a ocenenia budúcich finančných tokov. Pracovníci
vedy a výskumu vo väčšine nadhodnocujú reálne výnosy komercionalizácie novej myšlienky. Tento efekt
sa nazýva medzi investormi pojmom wishfull thinking, ktorý sa dá voľne preložiť "Prianie je otcom
myšlienky". Ide o psychologický efekt, keď subjekt, ktorý niečo vymyslel, si niečo želá do budúcnosti, a
toto želanie začína považovať za realitu. Do tohto procesu vstupuje aj stereotyp hodnotenia seba
samého a okolia. Subjekty považujú svoje úspechy za výsledok vlastných vnútorných kvalít, a nie za
výsledok priaznivých okolností. Naopak, neúspech sa pripisuje nepriaznivým okolnostiam, a nie
vnútorným vlastnostiam autora projektu. Z tohto dôvodu každý z projektov zameraný na
komercionalizáciu musí byť založený na dvoch predpokladoch. Obaja agenti ekonomických vzťahov
musia mať vopred jasne definované vzťahy. Pri projektoch, v ktorých sa majú zladiť, by mala v prvom
rade existovať dôvera. Účastníci projektu by si mali rozdeliť úlohy tak, aby sa zaoberali týmito stránkami

predmetu činnosti, ktoré poznajú praxe. Autor technológie by sa mal zaoberať len technológiami,
finančný manažér len ekonomikou firmy a manažér pre rozvoj len marketingom nového produktu.
Manažéri potvrdili, že mnohé projekty zamerané na oblasť inovácií sa nepresadili, lebo autori
novátorských nápadov sa spoliehali na to, že presadenie inovácie zvládnu bez spolupráce s odborníkmi
na analýzu trhu, konkurencie a bez jasného podnikateľského plánu. Respondenti sa zhodli na tom, že
autori technológií alebo výsledkov výskumu použiteľných v rôznych sektoroch ekonomiky nemajú často
základné poznatky o ekonomickej stránke fungovania firiem. Ak sa pokúšajú robiť niekoľko vecí naraz,
robia chyby najmä v oblastiach, v ktorých nemajú kompetencie.
Kapitál a investovanie
Manažéri sa zhodujú na tom, že financovanie inovácií a investovanie rizikového kapitálu do výsledkov
vedy a výskumu úzko súvisí s kvalitatívnymi charakteristikami riadenia firiem. Nezávislí riaditelia a
prvotriedni odborníci, ktorí sú súčasťou manažmentu firiem, nie sú potrební len pre veľké firmy s
monopolným alebo dominantným postavením na trhu. V skutočnosti kvalitní odborníci sú nevyhnutní aj
pre malé začínajúce firmy (start-up). Je to kvôli odovzdávaniu si kompetencií od zakladateľov
začínajúcich firiem k novým akcionárom a nimi najatým manažérom. Tento fakt je kľúčovým v rozvoji
začínajúcich firiem. Ak sa pozrieme na systém rizikového kapitálu v USA, za jeden z najdôležitejších a
fakticky prvých krokov pri rozvoji firiem typu start-up, v prvom štádiu rozvoja tohto typu firmy, sa
považuje konanie vzdelaných manažérov ako prezidentov, viceprezidentov, členov rady riaditeľov.
Množstvo prvotriednych manažérov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach ekonomiky, posudzuje
perspektívu práce v startupoch ako veľmi dôležitú etapu svojho rozvoja. Keď spoločnosť prejde tretie
alebo štvrté kolo financovania a jej hodnota je niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov USD, pre
odborníkov na vysokej úrovni sa stáva reputáciou byť členmi rady riaditeľov, viceprezidentmi, ale aj
ekonomicky výhodným faktom, pretože okrem finančnej odmeny v hotovosti dostávajú balík akcií. Na
Slovensku sa inovačné podnikanie vníma ako relatívne izolovaná časť ekonomiky, v ktorej pôsobia
novátori vnímaní ako niečo, čo nie je homogénne s ekonomikou.
Manažment
Nevníma sa ako oblasť, v ktorej prvotriedny manažér, ktorý pozná podnikanie, si môže v tejto oblasti
nájsť perspektívu. Je to jeden z najväčších problémov, o ktorom hovorili nami spovedaní manažéri.
Úspech inovačnej firmy vždy závisí od talentu jej súčasného manažmentu, zakladateľov alebo tímu,
ktorý sa podarilo skompletizovať. Zatiaľ sa to obmedzuje na úzky okruh manažérov, ktorý je potrebné
rozširovať. Pokiaľ manažéri so skúsenosťami v globálnom podnikaní, v nadnárodných spoločnostiach,
nebudú mať záujem pracovať v inovačných firmách na Slovensku, dovtedy to bude faktorom, ktorý
obmedzí vznik inovačných firiem celosvetového významu, ktoré sú viditeľné a veľké. Riadenie výskumu
a vývoja je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje príležitosti financovania inovácií. Čo sa týka ľudských
zdrojov, ktoré sú potrebné pre inovačnú činnosť, principiálne je reč o inej ekonomickej kultúre ako o tej,
ktorá prevláda v súčasnosti. Dokonca keď sa používa slovné spojenie "priemyselné inovácie", v tomto
pojme cítiť čiastočnú prítomnosť ekonomickej a technologickej kultúry minulosti. Inovácie, to nie je len
priemysel a výroba, ale je to oblasť podnikania, a to, ako sa zarábajú peniaze. Inovácie nemusia byť
spojené len s tovarom, ale môžu byť nadviazané na presadzovanie určitých myšlienok, napríklad
podnikateľského modelu, so získavaním licencii, kontraktov na výrobu, s riadením podnikania. Mnoho
praktík, ktoré sú potrebné pre inovačnú činnosť, nie sú v slovenskej ekonomike prítomné.
Vladimír Bačišin
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke
vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.
Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj
študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa
pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
- Akadémia Policajného zboru v Bratislave
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
KAM ÍSŤ ŠTUDOVAŤ?
Záujemcov o štúdium na vysokej škole, a určite aj ich rodičov, dnes čoraz viac zaujima, akú majú šancu
po zavŕšení vysokoškolského štúdia nájsť si zamestnanie. Ako pomôcku pri rozhodovaní prinášame
tabuľku o prehľade nezamestnaných absolventov jednotlivých vysokých škôl. Informácie sú z 30.
septembra 2009, teda po skončení posledného ročníka 2008/2009.

PORADIE VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA ABSOLVENTSKEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI (údaje sú z
konca septembra 2009)
1. VYSOKÁ ŠKOLA NEZAMESTNANÍ ABSOLVENTI % VYSOKÁ ŠKOLA MEDZIN. PODNIK. ISM V
PREŠOVE 26,0
2. TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA V TRENČÍNE 12,5
3. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPOD. UNIVERZITA V NITRE 11,3
4. BRAT. MEDZIN. ŠK. LIBERÁL. ŠTÚDIÍ V BRATISLAVE 11,1
5. UNIVERZITA J. SELYEHO V KOMÁRNE 10,9
6. PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE 10,7
7. TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 10,5
8. KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 10,1
9. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 9,2
10. UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 8,6
11. TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 8,5
12. 13. 14. UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 8,3
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 8,2
13.14. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 8,2
15.16. STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI 7,8
15.16. SLOVENSKÁ ZDRAVOTN. UNIVERZITA V BRATISLAVE 7,8
17. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 7,4
18. VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU V TRENČÍNE 7,3
19. VŠ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH 7,0
20. UN. VETERIN. LEKÁRSTVA A FARM. V KOŠICIACH 6,8
21. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 6,4
22 BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA V BRATISLAVE 5,6
23 VŠ EKON. A MANAŽ. VEREJ. SPRÁVY V BRATISLAVE 5,1
24 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 4,7
25. VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 4,2
26. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 3,9
27. VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE 2,5
28. AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 1,9
29. 30. AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 0,6
29. 30. AK. OZBR. SÍL GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V L. MIKULÁŠI 0,6
32. VŠ VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE 0,3

VS ZDRAV. A SOC. PR. SV. ALŽBETY v Bratislave
Výsledkom by malo byť:
- Po prvé, vytvorenie vysoko profesionálnej skupiny odborníkov v oblasti techniky, ktorí sú integrovaní do
svetového vedecko-technického spoločenstva;
- Pravidlo číslo 2: konkurencia sa musí zabezpečovať v dôsledku odstránenia diferencovaných pravidiel
hry (diferencovaného použitia zákonov);
- Pravidlo číslo 3: dopyt po inovačnej produkcii je potrebné udržiavať pomocou podstatných štátnych
objednávok, na ktorých sa bude podieľať aj súkromný sektor;
- Pravidlo 4: je potrebné vytvoriť priaznivé inštitucionálne prostredie, v ktorom je jednoduchá ochrana
intelektuálneho vlastníctva a nie je ho ťažké komercionalizovať.
- Pravidlo 5: podstatné projekty, ktoré majú vplyv na ekonomiku, sa musia realizovať štátom spolu s
podnikateľmi a súčasne ich nosným cieľom je vytvorenie pridanej hodnoty, ktorá sa realizuje na trhu.
VLADIMÍR BAČIŠIN
- Vladimír Bačišin (1963). Absolvent Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova (1986).
Doktorandské štúdium (PhD.) ukončil v roku 2010 na Prognostickom ústave SAV. 1 Pracoval v
Novinárskom študijnom ústave (1986 1991), v obchodníkovi s cennými papiermi MCS, o. c. p., (19921993), firme VÚB Invest (1994), denníku Smena 1995). týždenníku Profit (1996), denníkoch Národná
obroda (1996 - 1998), kde vytvoril dennú verziu ekonomickej prílohy Koruna, v denníku Hospodárske
noviny (1998 2000). Je spoluautorom konceptu mesačníka Investor. Podniká a externe prednáša na
Ekonomickej univerzite a Moskovskej štátnej univerzite.
ĽUDSKÉ ZDROJE
Ľudské zdroje, ktoré sú potrebné pri financovaní inovácií, by sa mali koncentrovať na troch smeroch:
- PRVÝM SMEROM je korporatívna prax riadenia poznatkov a rozvojovej činnosti. Môže to byť syntéza

technologického a ekonomického riadenia zladená s manažmentom rizikového financovania.
- DRUHÝM SMEROM by mala byť príprava odborníkov pre oblasť rizikového investovania, jeho
presadzovanie v najrozmanitejších podobách ekonomického vzdelania.
- TRETÍM SMEROM je výučba základných princípov podnikania. To by malo byť dôležitým
komponentom vo všetkých technologických alebo vedecky orientovaných vedeckých vysokých školách.
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28. Kvantita valcuje KVALITU
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/02/2011; s.: 18,19; Vysoké školy; sc]
Na vysoké školy u nás sa každoročne hlásia asi tri štvrtiny maturantov. Podľa toho by sme mali patriť
medzi najvzdelanejšie krajiny na svete. Žiaľ, situácia je iná.
Počet tých, ktorí chcú študovať na vysokých školách, svedčí skôr o tom, že absolventi stredných škôl
berú vysokoškolské štúdium ako spôsob odkladu riešenia najdôležitejšieho problému budúceho
zamestnania. A u mnohých tento problém pokračuje aj po skončení vysokej školy. Do popredia sa tak
dostáva čoraz viac otázka kvality vysokoškolského štúdia. Na Slovensku dnes pôsobí 34 vysokých škôl,
z toho 11 súkromných a 4 zahraničné. Je to do veľkej miery aj dôsledok snahy dobehnúť deficit
vysokoškolsky vzdelaných ľudí z deväťdesiatych rokov, kedy sa zriaďovali nové školy a nové odbory
pomaly v každom okresnom meste. Kvantita však nemôže nahradiť kvalitu. Najznámejší svetový, tzv.
šanghajský rebríček kvality vysokých škôl, neuvádza ani jednu našu alma mater v prvej päťstovke
hodnotených. Bolonská deklarácia, ktorej signatárom je aj Slovensko, priniesla trojstupňový systém
vysokoškolského vzdelávania (Bc, Mgr., PhD.). V akademickom prostredí univerzít a vysokých škôl na
Slovensku by preto zvyšovanie kvality vzdelávania malo byť úplnou samozrejmosťou. Viac deklaratívne
ako skutočné uplatnenie princípov trojstupňového vzdelania dokazuje aj skutočnosť, že väčšina
absolventov vysokých škôl u nás stále končí magisterský stupeň vysokoškolského vzdelávanie a bakalár
akoby nejestvoval. K tomuto stavu výrazne prispelo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré
má vplyv na určenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov v štátnej správe. Pritom v krajinách, v
ktorých tento systém funguje už dlhé roky, skončí väčšina absolventov vysokých škôl prvý stupeň
vysokoškolského vzdelania.
Dva pohľady
Keď hovoríme o kvalite, musíme spomenúť dve inštitúcie, ktoré sa zaoberajú skúmaním a hodnotením
kvality vysokého školstva. V prvom rade je to samotná Akreditačná komisia SR (AK SR) a súkromná
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). AK SR ukončila v uplynulom období komplexnú
akreditáciu verejných vysokých škôl. Mnohé vysoké školy zareagovali na kritériá komplexnej akreditácie
a prispôsobili im svoje správanie, čo malo pozitívny vplyv na každodenný vysokoškolský život. ARRA na
druhej strane nemá žiadnu legislatívnu oporu, je to iniciatíva súkromných osôb, ktoré cítili potrebu
vyjadriť sa k neutešenej situácii školstva na Slovensku a ich projekt si za niekoľko rokov získal rešpekt.
Ich závery možno zhrnúť do konštatovania: stagnácia na národnej úrovni a zaostávanie za susedmi.
Podľa vlaňajšieho hodnotenia agentúry kvalitu svojej činnosti výrazne zlepšila Fakulta telesnej výchovy a
športu Univerzity Komenského v Bratislave či Stavebná fakulta Žilinskej univerzity. Nálepku negatívneho
skokana roka získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity alebo Fakulta
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.
Vedecká činnosť
Celková vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje len nepatrne. Medzi tradične silnými
fakultami dochádza k miernemu rastu vedeckej produkcie napríklad na Fakulte matematiky, fyziky a
informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde je to tiež výsledkom spolupráce na veľkých
nadnárodných projektoch. Jednoznačne pozitívnym trendom na viacerých fakultách je rastúci počet
zahraničných študentov, či už z krajín Európskej únie alebo z iných krajín. Silný rast sa prejavuje najmä
na lekárskych a farmaceutických fakultách. Podobne podiel zahraničných študentov na Univerzite
veterinárskeho lekárstva, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím síce mierne klesol, ale stále si
udržuje na slovenské pomery nadštandardnú úroveň. Záujem zahraničných študentov o štúdium na
niektorých slovenských fakultách svedčí o ich dobrom renomé v zahraničí a je to aj ocenenie ich kvality.
Hodnotenie a prax
Kým na hodnotenia ARRA reagujú rektori vysokých škôl a univerzít odmietavo alebo prinajlepšom
skepticky, minister školstva Eugen Jurzyca takúto iniciatívu víta. "Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej
minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj

základné, je najlepšie na svete. Potom prišlo medzinárodné hodnotenie PISA (vedomostné testovanie
15-ročných žiakov) a ARRA a zistilo sa, že nemáme najlepšie školstvo na svete," uviedol minister. Ku
kvalite vysokoškolského štúdia zaujal postoj aj Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a
navrhuje prijať zásadnú zmenu. SGI v rámci projektu Nové idey pre Slovensko navrhol súbor opatrení,
ktoré by v horizonte piatich rokov výrazne zmenili situáciu v školstve. Ministerstvo školstva pripravuje
mechanizmus, vďaka ktorému by sa zbavilo vysokých škôl s najhoršou kvalitou. "Pustime do systému
každú vysokú školu, ktorá je kvalitnejšia ako chvost súčasného rebríčka a systém nastavíme tak, aby tie
z chvosta vypadávali," povedal na tlačovej konferencii minister školstva Eugen Jurzyca. Ohrozené by
mali byť tie, ktoré nemajú dostatočné výsledky v počte publikácií či citáciách v karentovaných
časopisoch. Jurzyca zároveň verí, že nepoctivé školy vyradí samotný trh.
M. Ševc
ČO PO ZÍSKANÍ DIPLOMU?
Jedným z meradiel by podľa pripravovanej komplexnej novely vysokoškolského zákona mali byť aj
štatistiky o uplatniteľnosti absolventov jednotlivých škôl a ministerstvo hneď jednu ponúklo.
- Pripravilo prehľad uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Pri jeho výklade sa vychádzalo
z tzv. absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl, a to podľa skupín
študijných odborov.
- AMN vyjadruje podiel počtu nezamestnaných absolventov školy k 30. septembru 2009 k počtu
absolventov príslušnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009 (prehľadnú tabuľku prinášame na s. 12).
- Výsledky tejto štatistiky však môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri výklade zohľadniť.
Jedným z nich je napríklad vek absolventov či počet externých študentov VŠ, keďže štatistika zatiaľ
pokrýva iba absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov.
- Svoju úlohu zohráva aj regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s vyššou
mierou nezamestnanosti, môžu vykazovať vyššiu nezamestnanosť svojich absolventov.
- Rovnako je potrebné pri skupinách odborov s počtom absolventov nižším ako 50 klásť väčší dôraz na
údaje za celé skupiny disciplín (napr. všeobecne technické vedy namiesto konkrétneho potravinárstva).
- Pri príprave štatistiky vychádzalo ministerstvo z podkladov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a
Ústavu informácií a prognóz v školstve. V spolupráci s týmito inštitúciami, ako aj Sociálnou poisťovňou
chce pripraviť rezort školstva niekoľko zmien metodiky pre lepšiu výpovednú schopnosť údajov, ktoré
prehľad obsahuje. (sc)
ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl
nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti
získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike (vysokoškolský
diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov
o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní.
- Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
- Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
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29. Najlepší psi finančných trhoch
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 16/02/2011; 02/2011; s.: 20,21; Kapitálové trhy; Miroslav
Kmeťko]
Stratégia výberu konkrétnych akcií Dogs of tne Dow má dobré výsledky
Tnvestovanie si obyčajne vyžaduje množstvo analytickej práce. Či už na odhadovaní budúcich výnosov
na základe účtovnej závierky, čo je známe pod pojmom fundamentálna analýza, alebo je to o sledovaní
grafov a objemov zobchodovaných akcií známe ako technická analýza.
Existuje však aj spôsob investovania do akcií, ktorý si nevyžaduje veľa analytickej práce a je v podstate
veľmi jednoduchý. Stačí ho realizovať raz ročne, a to na konci každého kalendárneho roka. Jeho
podstata spočíva vo výbere desiatich akcií z jedného z najstarších akciových indexov na svete - indexu
Dow Jones Industrial Average. Tento index sa skladá z tridsiatich najhodnotnejších amerických akcií, a
preto by tieto akcie mali mať približne rovnaké ukazovatele. Existujú však výnimky a na tom je založená
celá investičná stratégia známa ako Dogs of the Dow (Psy z indexu Dow). Jej tvorca Michael O'Higgins v

roku 1991 odporučil investovať jednoročné do akcií z tohto indexu, ktoré majú najvyššiu dividendovú
výnosnosť.
Prečo by to malo byť výnosné?
Extrémna dividendová výnosnosť týchto "blue chips" by mala znamenať výrazné podhodnotenie týchto
akcií. Myšlienka vychádza z toho, že cena akcie by mala odzrkadľovať ich vyplácanú dividendu. Ak je
cena akcie nízka, zvyšuje dividendovú výnosnosť (výpočet dividendovej výnosnosti je nasledujúci:
pomer ročnej dividendy k cene akcie). V prípade zachovania výšky dividendy by sa cena akcie mala
zvýšiť, aby sa dividendová výnosnosť vyrovnala s ostatnými americkými významnými spoločnosťami.
Táto investičná stratégia sa dá vysvetliť aj na základe ekonomického cyklu. Ceny akcií kolíšu vzhľadom
na to, v akej časti ekonomického cyklu sa nachádzajú. Ak sú na vrchole cyklu, tak stúpajú, a naopak,
smerom ku dnu klesajú. Ak je smer podnikania spoločností na dne ekonomického cyklu, prejaví sa to v
cenách akcií. Vedenie spoločnosti však zvyčajne nemá záujem o zníženie dividendy, pokiaľ k tomu nie je
donútené, pretože uprednostňuje rast jej hodnoty. Ak cena akcií klesá a jej dividenda je zachovaná,
znamená to rast dividendovej výnosnosti. A to je ďalší faktor na podporu teórie. Akcie sa nachádzajú na
dne ekonomického cyklu, pretože ich dividendová výnosnosť je vysoká a spoločnosti by sa mali v blízkej
budúcnosti zmeniť na rastové spoločnosti, teda cena ich akcií by preto mala vzrásť a následne sa
dividendová výnosnosť znížiť. Samozrejme, za predpokladu udržania výšky ich dividend. Preto by
investori mohli získať viac na raste cien akcií a zároveň získaním dividend vo vyššej výške v porovnaní s
ostatnými akciami indexu Dow Jones.
Ako investovať pri tejto stratégii
Po poslednom obchodnom dni sa z indexu vyberie desať akcií, ktoré majú najvyššiu dividendovú
výnosnosť. Tie sa následne kúpia v prvom obchodnom dni nového roka tak, aby celková investovaná
suma bola medzi ne rovnomerne rozložená. Potom sa už len čaká na koniec roka, keď sa akcie v
poslednom dni obchodovania predajú. Samozrejme, že pokiaľ tieto akcie majú opäť vysokú dividendovú
výnosnosť, tak nemá význam ich predávať, keďže by sa zbytočne zvyšovali náklady na obchodovanie.
Okrem celoročne prijímanej dividendy je možné očakávať aj rast cien akcií, ktoré celkové zhodnotenie
môžu zvyšovať. Následne sa tento proces opakuje v ďalších rokoch tým istým spôsobom. Existuje aj iný
variant. Počiatočný výber akcií je síce rovnaký, no úprava stratégie spočíva v ďalšej selekcii desiatich
akcií na päť. Ďalším kritériom je cena za akciu. Vyberú sa akcie s najnižšími cenami a do nich sa
investuje kapitál v rovnakom objeme. Táto stratégia sa označuje ako Small Dogs (malé psy). Výhodou
tejto stratégie je zníženie minimálnej investovanie sumy a historicky dosahuje vyššie výnosnosti ako
základná stratégia. Môže to súvisieť s vyššou volatilitou cien lacnejších akcií, ako aj s tým, že malá
dolárová zmena spôsobuje vyššie percentuálne zmeny.
Aké sú dosiahnuté výsledky tejto stratégie?
Na základe údajov internetovej stránky www.dogsotthedow.com bolo použitím tejto techniky dosiahnutá
od roku 1973 priemerná ročná výnosnosť vo výške 17,7 %, zatiaľ čo samotný index Dow Jones
Industrial Average, z ktorého boli vybraté, mal len 11,9 %. V roku 2006 dosiahla táto stratégia
rekordných 30,3 %. Small dogs v tomto roku zaznamenali až 42-percentnú výnosnosť. Je potrebné
upozorniť, že tieto výnosnosti sú tzv. hrubé výnosnosti, teda nie sú upravené o náklady a dane, ktoré sú
pre rôznych investorov rozdielne. Na rok 2010 boli Dogs of the Dow akcie spoločností AT&T, Verizon,
DuPont, Kraft, Merck, Chevron, McDonald's, Pfizer, Home Depot a Boeing. Z týchto desiatich
spoločností boli Small Dogs: AT&T, Verizon, Kraft, Pfizer a Home Depot. Dogs dosiahli priemerné
zhodnotenie vo výške 15,5 % a k tomu priemernú dividendovú výnosnosť 3,87 %. Small Dogs dosiahli
priemerné zhodnotenie cien akcií 9,2 % a priemernú dividendovú výnosnosť 4,45 %. Hodnota indexu sa
zmenila v tom istom roku o 11 % pri priemernej dividendovej výnosnosti 2,57 %. Najvyšší nárast ceny
bol pri akciách spoločnosti DuPont, a to až vo výške 48,1 %. Naopak, najhoršie si počínali akcie
spoločnosti Pfizer s poklesom 3,7 %. Tieto hodnoty hovoria o lepšom zhodnotení kapitálu pri Dogs ako
pri investovaní do indexu. Vývoj cien akcií a hodnoty indexu Dow Jones Industrial Average je v grafe č.1
Hodnoty nad 1 znamenajú rast cien akcií a hodnoty pod 1 znamenajú znehodnotenie cien, teda
napríklad cena v decembri 2010 bola nižšia ako v januári 2010. Štyri akcie skončili pod hodnotou indexu,
ale vďaka diverzifikácii do desiatich akcií je celkové zhodnotenie vyššie ako daný index. Počas rokov
klesajúceho trhu sa poklesu nevyhli ani Dogs of the Dow. Ich pokles však nebol taký výrazný ako pokles
celého indexu. Tiež boli zaznamenané roky, keď ich výnosnosť bola nižšia ako výnosnosť indexu, ale
táto stratégia je vhodnejšia pre dlhodobých investorov. Pre dlhšie časové obdobie dosahuje zatiaľ
uspokojivé výsledky.
Dogs of the Dow pre rok 2011
Na základe posledných cien z konca roka 2010 a ich posledne oznámených dividend (dividendy sa v
USA vyhlasujú štvrťročne a následne sa prepočítajú na očakávanú ročnú bázu) boli ako Dogs of the
Dow vybrané akcie AT&T, Verizon, Pfizer, Merck, Kraft, Johnson & Johnson, Intel, DuPont, McDonald's

a Chevron (zoradené od najvyššej dividendovej výnosnosti po najnižšiu). Zoznam spoločností sa
obmenil len v dvoch prípadoch: Home Depot a Boeing boli nahradené spoločnosťami Johnson &
Johnson a Intel. Home Depot síce zvýšil v roku 2010 štvrťročnú dividendu z hodnoty 0,225 dolára na
akciu na 0,23625 dolára na akciu, ale cena akcie sa od januára 2010 do decembra zvýšila o 20 %.
Spoločnosť Boeing dividendu nezvýšila, ale cena jej akcie sa počas roka 2010 takisto zvýšila o 20 %.
Zaradenie spoločnosti Johnson & Johnson spôsobilo jednak zvýšenie štvrťročnej dividendy z 0,49 dolára
na akciu na 0,54 dolára na akciu a zároveň medziročný pokles ceny akcie o 4 %. Intel síce tiež zvýšil
dividendu z 0,14 dolára na akciu na 0,1575 dolára na akciu, ale tento fakt sa na ročnej báze významne
neprejavil. Ceny akcií tejto spoločnosti vzrástli len o 3 %. Na základe tejto teórie sú zmeny spôsobené
buď zvýšením dividendy pri zachovaní ceny, alebo znížením ceny pri zachovaní výšky dividendy. Úprava
stratégie na Small Dogs na rok 2011 sa zamerala na akcie: AT&T, Verizon, Pfizer, Kraft a Intel
(zoradené podľa dividendovej výnosnosti). Ku koncu januára sa od začiatku tohto roka ceny akcií zmenili
nasledovne: AT&T klesol o 3 %, Verizon zatiaľ vyrovnaný, Pfizer sa zhodnotil o 3,8 %, Kraft klesol o 2 %
a Intel vzrástol o 4 %. Zároveň však AT&T zvýšil dividendu na 0,43 dolára, Verizon zatiaľ v tomto roku
novú dividendu neohlásil, podobne bol na tom Kraft a Intel vyhlásil zvýšenie dividendy na 0,1812 dolára
na akciu.
História a budúcnosť
Investovanie do akcií je rizikové. Akákoľvek výnosná historická stratégia investovania do akcií ešte
nemusí znamenať budúce nadpriemerné výnosnosti. Je preto na každom investorovi, akú investičnú
stratégiu si pre investovanie do akcií zvolí.
Miroslav Kmeťko Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena akcie by mala odzrkadľovať ich vyplácanú dividendu.
Po poslednom obchodnom dni sa z indexu vyberie desať akcií.
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30. Univerzity sú svet plný prekážok
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 18/02/2011; s.: 3; Bratislava; Daša Račková]
Školy sprístupňujú aj pre postihnutých. Cestou na internát musia študenti prekonať schody autobusov
Pamiatkové budovy vysoké školy prerábajú len ťažko. Autobusov so zníženými dverami je málo.
BRATISLAVA. Staré budovy bratislavských univerzít a najmä ich internátov sa menia. Budujú
podmienky aj pre študentov so zrakovým a pohybovým postihnutím. Zväčša však stavebne upravujú
schody či izby v internátoch na perifériách. Izby zariadené pre študentov na vozíkoch sú od univerzít
ďaleko. Študenti si tak často radšej vyberú aj neupravené izby blízko pri univerzite, aby nemuseli denne
cestovať kilometre mestskou dopravou.
Autobusom sa vyhýba
Tento problém riešil aj Peter, študent Ekonomickej univerzity. Bezbariérovú izbu v internáte na
Starohájskej ulici radšej odmietol. Aj napriek tomu, že tam vybudovali aj priestor pre študentovho
asistenta. "Som na vozíku a radšej som býval v izbe neprispôsobenej svojim potrebám, len aby som to
mal bližšie do školy," vraví Peter. Na Ekonomickej univerzite študuje aj zrakovo postihnutý lyžiar Jakub
Krako, ktorý získal na paralympiáde vo Vancouvri minulý rok tri zlaté a jednu striebornú medailu. Krako
môže na škole aj čítať vďaka špeciálnemu približovaciemu zariadeniu. "Na internáte využíva výpočtovú
techniku upravenú pre slabozrakých," povedal Peter Drábik, prodekan na Obchodnej fakulte.
Chyby mesta študentov
Najväčším študentským mestečkom v Bratislave sú Mlyny. Spolu s internátom Družba patria pod
Univerzitu Komenského. Mlyny majú síce bezbariérové jedálne, sú však umiestnené na kopci. Väčší
problém ako pohybovať sa v jedálni tak študenti majú s tým, ako sa na obed dostať. Vedenie aj preto
zvažuje donášku jedál do izieb. Študentov brzdí aj cesta do školy. Nie všetky autobusy, ktoré premávajú
medzi študentským mestečkom a centrom mesta s viacerými fakultami, sú nízkopodlažné. Nahradili iba
niektoré klasické autobusy. "Bojovali sme za ne, je nezmysel vytvárať prijateľné prostredie, ak sa sem
nemajú ako dostať," povedal hovorca Mlynov Peter Šagát.
Staré budovy sú problém

Univerzita Komenského má problém aj s Pedagogickou fakultou. "Sídli v pamiatkovo chránených
budovách, ktoré je ťažké prebudovať," hovorí za univerzitu prorektor Ján Pekár. Univerzita má aj
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Slabozrakým ponúka počítače s hlasovým
výstupom a FM systémy pre nedoslýchavých. Pripravený na telesne postihnutých nie je internát
súkromnej Paneurópskej vysokej školy Uninova. Bezbariérové izby nemá, zdravotne postihnutý študent
tam zatiaľ nebýval. Ak by tam aj bývať chcel, do školy by dochádzal asi 50 minút. "Internát je v Rači,
školu máme v Petržalke. Dochádzam skoro hodinu, minimálne dvakrát prestupujem," hovorí študentka
Jana. Súkromná škola však vybudovala bezbariérový prístup do budovy, jedálne, toaliet, niekoľkých
učební a knižnice.
Daša Račková osme
Úpravy škôl
Univerzita Komenského
- internát Mlyny
- bezbariérové jedálne, izby
- internát Družba-prispôsobený výťah a toalety a izby;
STU
- Stavebná fakulta-lávky spájajú vrátnicu s blokom univerzity a jedálňou, nové výťahy a toalety;
- Študentský domov Jura Hronca - bezbariérový vstup,
- internát Mýtna-apartmán s elektrickou plošinou, výťah prispôsobený pre vozík;
Ekonomická univerzita
- vstupy do budov fakúlt, rampy a plošiny pri schodoch technika pre slabozrakých, apartmány
Budova Vysokej školy výtvarných umení (vľavo) je plná schodov. Naopak, napríklad na Stavebnej
fakulte STU vybudovali pred hlavným vchodom bezbariérovú plošinu (vpravo hore). Internáty Družba a
Mlyny prispôsobili aj výťahy a izby (vpravo dole). foto pre sme -gabriel kuchta, autorka a družba
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31. Univerzity sú plné prekážok
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/02/2011; Bratislava; Daša Račková]
Pamiatkové budovy vysoké školy prerábajú len ťažko. Autobusov so zníženými dverami je málo.
BRATISLAVA. Staré budovy bratislavských univerzít a najmä ich internátov sa menia. Budujú
podmienky aj pre študentov so zrakovým a pohybovým postihnutím.
Zväčša však stavebne upravujú schody či izby v internátoch na perifériách. Izby zariadené pre študentov
na vozíkoch sú od univerzít ďaleko. Študenti si tak často radšej vyberú aj neupravené izby blízko pri
univerzite, aby nemuseli denne cestovať kilometre mestskou dopravou.
Autobusom sa vyhýba
Tento problém riešil aj Peter, študent Ekonomickej univerzity. Bezbariérovú izbu v internáte na
Starohájskej ulici radšej odmietol. Aj napriek tomu, že tam vybudovali aj priestor pre študentovho
asistenta.
"Som na vozíku a radšej som býval v izbe neprispôsobenej svojim potrebám, len aby som to mal bližšie
do školy," vraví Peter.
Na Ekonomickej univerzite študuje aj zrakovo postihnutý lyžiar Jakub Krako, ktorý získal na
paralympiáde vo Vancouvri minulý rok tri zlaté a jednu striebornú medailu.
Krako môže na škole aj čítať vďaka špeciálnemu približovaciemu zariadeniu. "Na internáte využíva
výpočtovú techniku upravenú pre slabozrakých," povedal Peter Drábik, prodekan na Obchodnej fakulte.
Chyby mesta študentov
Najväčším študentským mestečkom v Bratislave sú Mlyny. Spolu s internátom Družba patria pod
Univerzitu Komenského.
Mlyny majú síce bezbariérové jedálne, sú však umiestnené na kopci. Väčší problém ako pohybovať sa v

jedálni tak študenti majú s tým, ako sa na obed dostať. Vedenie aj preto zvažuje donášku jedál do izieb.
Študentov brzdí aj cesta do školy. Nie všetky autobusy, ktoré premávajú medzi študentským mestečkom
a centrom mesta s viacerými fakultami, sú nízkopodlažné.
Nahradili iba niektoré klasické autobusy. "Bojovali sme za ne, je nezmysel vytvárať prijateľné prostredie,
ak sa sem nemajú ako dostať," povedal hovorca Mlynov Peter Šagát.
Univerzita Komenského
STU
Ekonomická univerzita
Na Stavebnej fakulte STU vybudovali pred hlavným vchodom bezbariérovú plošinu.
FOTO PRE SME - GABRIEL KUCHTA
Staré budovy sú problém
Univerzita Komenského má problém aj s Pedagogickou fakultou. "Sídli v pamiatkovo chránených
budovách, ktoré je ťažké prebudovať," hovorí za univerzitu prorektor Ján Pekár.
Univerzita má aj Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Slabozrakým ponúka počítače s
hlasovým výstupom a FM systémy pre nedoslýchavých.
Pripravený na telesne postihnutých nie je internát súkromnej Paneurópskej vysokej školy Uninova.
Bezbariérové izby nemá, zdravotne postihnutý študent tam zatiaľ nebýval. Ak by tam aj bývať chcel, do
školy by dochádzal asi 50 minút.
"Internát je v Rači, školu máme v Petržalke. Dochádzam skoro hodinu, minimálne dvakrát prestupujem,"
hovorí študentka Jana.
Súkromná škola však vybudovala bezbariérový prístup do budovy, jedálne, toaliet, niekoľkých učební a
knižnice.
Nevidiaci si píše poznámky
Organizácie ich učia zvládať problémy na ich každodenných trasách.
BRATISLAVA. Do Bratislavy prišiel Matej študovať prekladateľstvo. Veľké mesto je vraj na štúdium pre
postihnutých výhodné. Ľudia tu skôr pomôžu.
Matej nevidí a má aj ťažké pohybové postihnutie. O zrak prišiel, keď chodil na základnú školu. "Najskôr
som čítal z kníh pre vidiacich. O pár rokov mi zistili, že postupne strácam zrak a nevedia s tým nič robiť,"
hovorí.
Študuje v Bratislave aj preto, že sú tu viaceré mimovládky pomáhajúce zrakovo postihnutým študentom.
"Vďaka nim som sa naučil pohybovať na trasách ktoré využívam každý deň," vraví.
Mesto je aj pre Mateja stále plné bariér. "Nás a vozičkárov pobavia najmä staré budovy so zdvíhacími
rampami, ktoré nefungujú tak, ako by mali. To však nevadí. Dôležité je, aby nám ľudia pomohli, keď to
potrebujeme."
Matej býva v bezbariérovom apartmáne bez prahov, ktorým sa dokáže jednoduchšie pohybovať. V škole
si píše poznámky na prenosnom ozvučenom počítači, prednášky si nenahráva.
Skúšky nie sú vždy ústne, musí plniť aj písomné zadania. Niekedy mu vyučujúci donesie úlohu na USB
kľúči, vypracovať ich má v počítači. "Sú chápaví a najmä spravodliví. Vždy som známkovaný podľa
vedomostí a nie podľa môjho hendikepu," dodáva Matej.
Daša Račková
Daša Račková
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32. Podnikateľom roka je Tomáš Bel z EXIsportu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/02/2011; ePROFIT; Radovan Žuffa]
Porota ocenila aj J. Jenču zo spoločnosti Monogram a spoluzakladateľa InterStore.sk A. Grambličku
Radovan Žuffa

Víťazom súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka 2010 sa stal Tomáš Bel, spolumajiteľ spoločnosti
EXIsport, ktorá predáva športové potreby a oblečenie. Piaty ročník súťaže zorganizovala poradenská
spoločnosť Ernst & Young a týždenník Trend.
Vyštudovaný lekár zvíťazil spomedzi piatich finalistov. ,,Predaj športových produktov sme posunuli o
niekoľko krokov ďalej. Dnes tvoríme a predávame šport fashion," uviedol T. Bel pri peberaní ceny na
včerajšom galavečeri v Bratislave. EXIsport je v súčasnosti najväčším maloobchodným reťazcom so
športovými potrebami na Slovensku s 27-percentným podielom na trhu.
Do najužšieho výberu sa dostali aj Milan Dubec, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Azet.sk, Štefan
Kassay, majiteľ firmy I.D.C. Holding, ktorá je najväčším producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva na
Slovensku, Michal Meško, spolumajiteľ internetového kníhkupectva Martinus.sk a Peter Štecko zo
spoločnosti Medusa Group, ktorá prevádzkuje 18 reštaurácií v Bratislave.
Cenu Podnikateľ roka 2010 v oblasti inovácií udelili vyhlasovatelia súťaže Jánovi Jenčovi, jednému zo
štvorice zakladajúcich spoločníkov firmy Monogram Technologies, ktorá sa venuje komplexnému
riešeniu internetových stránok a web dizajnu.
Kategóriu Začínajúci podnikateľ roka 2010 vyhral Alexander Gramblička, spoluzakladateľ spoločnosti
InterStore.sk, ktoré prevádzkuje internetové obchody.
V rámci piateho ročníka udelil svoju cenu za najkrajší podnikateľský príbeh aj magazín Profit Klaudii
Valuškovej, majiteľke spoločnosti Auto Valušek.
V odbornej porote už jej polovicu tvorili víťazi doterajších ročníkov - Michal Štencl z firmy Sygic
(predseda poroty, Podnikateľ roka 2009), Peter Zálešák, spolumajiteľ firmy Nay, Miroslav Trnka,
spolumajiteľ Esetu a Miroslav Trnovský, zakladateľ SkyBau. Ďalšími členmi poroty boli Robert Šimončič,
generálny riaditeľ agentúry Sario, Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity, Ján Košturiak,
prezident Fraunhofer IPA Slovakia a Oliver Brunovský, konateľ vydavateľstva Trend Holding.
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33. Zmeňte sa z manažéra na lídra: Brian Tracy vystúpi 2. marca
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 22/02/2011; Redakcia]
Jeden človek, 6 kontinentov, 55 krajín, 1000 spolupracujúcich spoločností, 4000 vystúpení, viac ako 5
000 000 vyškolených osobností – to je v číslach jeden z najuznávanejších svetových korporátnych
trénerov. Brian Tracy totiž manažérov pretvára na úspešných lídrov. Líderstvo je totiž jeden z
rozhodujúcich faktorov, ktorý predurčuje úspech v podnikaní.
Príležitosť osvojiť si mimoriadne efektívne znalosti úspešného vedenia firmy majú vôbec po prvýkrát aj
slovenskí manažéri. Už 2. marca 2011 Brian Tracy vystúpi v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave
so svojím špeciálne pripraveným seminárom "Umenie výnimočného vodcu." Nijaké abstraktné koncepty,
nijaké akademické teórie – osvojte si účinné pravidlá, konkrétne tipy a usmernenia od autora svetovo
najpredávanejšieho programu time-managementu "How to master your time".
Kto je Brian Tracy?
Brian Tracy je vo svete považovaný za významného odborníka, ktorý sa viac ako 40 rokov venuje
rozvoju ľudských zdrojov a rozvoju osobnej efektivity. Na jeho seminároch sa každoročne zúčastňujú
státisíce ľudí. Pomáha vedúcim predstaviteľom svetových korporácií ako IBM, Ford, Hewlett Packard,
Pepsi, Siemens a mnohým ďalším. Je zakladateľom Brian Tracy University, najväčšieho online
vzdelávacieho centra určeného pre náročných podnikateľov, ktoré pôsobí v 32 krajinách. Vytvoril viac
ako 500 školiacich programov, čo sa mu podarilo ako jedinému školiteľovi v histórii a prostredníctvom
ktorých pokrýva celé spektrum ľudskej aj podnikovej výkonnosti. Je autorom 49 kníh, ktoré boli
preložené do 36 jazykov a predávajú sa v 52 krajinách sveta.
Brian Tracy na Slovensku
Po prvýkrát na Slovensku Brian Tracy predstaví svoj program vyvinutý za 30 ročné skúsenosti získané v
rámci konzultácii s TOP manažmentom svetových spoločností. Seminár "Umenie výnimočného vodcu"
účastníkom ponúka konkrétne stratégie:
ako určiť najvhodnejší štýl vedenia pre každú situáciu
ako správne motivovať a nastavovať obchodné ciele a úlohy
ako si vybrať a udržať najlepších ľudí
ako nájsť lukratívne príležitosti a prosperovať aj v nepriaznivých časoch
ako efektívne pracovať s vlastným časom a ďalšie osvedčené zásady vedenia firmy
Kedy a kde
Celodenný seminár "Umenie výnimočného vodcu" sa uskutoční dňa 2.3.2011 v Aule Ekonomickej
univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave. Vstupenky sú v predaji na www.tajomstvo-uspechu.sk,
kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
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34. Prehľad poplatkov pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a pri súbežnom
štúdiu
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/02/2011; s.: 19; Servis; redakcia]
(ak nie je uvedené inak, poplatky sa týkajú dennej formy štúdia v akademickom roku 2010/2011)
I. stupeň II. stupeň doktorandské štúdium
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislava
Lekárska fakulta 1525eur 1525eur 1525eur
Právnická fakulta 332 eur 332 eur 332 eur
Filozofická fakulta 1400eur 1400eur 2000eur
Prírodovedecká fakulta 663 eur 995 eur 100eur
663 eur 995 eur 2000eur
Pedagogická fakulta 450 eur 450 eur
preškolská a elementárna pedagogika 300 eur
špeciálna pedagogika 300 eur
logopédia 300 eur
Farmaceutická fakulta zdravot. a diagnošt. pomôcky 663 eur farmácia (spojené štúdium) 995 eur
1250eur
Fakulta telesnej výchovy a športu 1000eur 1000eur 1000 eur
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo 1000eur 1000eur 1000eur
ošetrovateľstvo 750 eur 750 eur
verejné zdravotníctvo 750 eur 750 eur
pôrodná asistencia 750 eur 750 eur
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 830 eur 1160eur 100 eur
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 550 eur 550 eur 550 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta 660 eur 660 eur 660 eur
Fakulta managementu 1000eur 1300eur 1300eur
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1065eur 1065eur 1065eur
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach
pre všetky fakulty a študijné programy 600 eur 600 eur 600 eur
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
pre všetky fakulty a študijné programy 700 eur 1000eur 1500eur
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
pre všetky fakulty a študijné programy 850 eur 850 eur 350 eur
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE v Košiciach
všeobecné veterinárske lekárstvo 720 eur 720 eur 720 eur
hygiena potravín 720 eur 720 eur 720 eur
farmácia 720 eur 720 eur 720 eur
kynológia 720 eur 720 eur 720 eur
bezpečnosť krmív a potravín 720 eur 720 eur 720 eur
trh a kvalita potravín 720 eur 720 eur 720eur
produkčné zdravie zvierať a ochrana život. prostredia 720 eur 720 eur 720 eur
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitra
pre všetky fakulty a študijné programy 664 eur 664 eur 664 eur
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta 600 eur 600 eur 600 eur
Fakulta humanitných vied 600 eur 600 eur 600 eur
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 700 eur 700 eur 700 eur
Fakulta prírodných vied 600 eur 600 eur 600 eur
Pedagogická fakulta 600 eur 600 eur 600 eur
Právnická fakulta 900 eur 900 eur 900 eur
TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave
Filozofická fakulta 610 eur 630 eur 650 eur
Pedagogická fakulta 730 eur 900 eur 950 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 600 eur 700 eur 750 eur
Teologická fakulta 610 eur 630 eur 650 eur
Právnická fakulta 680 eur 1000eur 1020eur
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislava
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia 400 eur 400 eur 0,00 eur
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 400 eur 400 eur inžinierstvo životného prostredia 400 eur - matematicko-počítačové modelovanie 400 eur 400 eur pozemné stavby a architektúra 400 eur 400 eur -

technológie a manažérstvo stavieb 400 eur vodné stavby a vodne hospodárstvo 400 eur 400 eur stavebné inžinierstvo (Civil Engineering) 400 eur - architektonické konštrukcie a projektovanie - 400 eur environmentálne staviteľstvo - 400 eur krajinárstvo a krajinné plánovanie - 400 eur nosné konštrukcie pozemných stavieb - 400 eur technické zariadenia budov - 400 eur technika prostredia budov - 400 eur technológia stavieb - 400 eur 0,00 eur
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - - 0,00 eur
aplikovaná mechanika - - 0,00 eur
vodohospodárske inžinierstvo - - 0,00eur
krajinárstvo - - 0,00eur
teória a konštrukcie pozemných stavieb - - 0,00eur
teória a technika prostredia budov - - 0,00 eur
aplikovaná matematika - - 0,00 eur
Strojnícka fakulta
automobily, lode a spaľovacie motory 500 eur 500 eur energetické strojárstvo 500 eur - procesná a environmentálna technika 500 eur - aplikovaná mechanika a mechatronika 500 eur výrobné systémy a manažérstvo kvality 500 eur - strojárske technológie a materiály 500 eur 500 eur 0,00 eur
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 500 eur 500 eur stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo - 500 eur hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia - 500 eur tepelné a hydraulické stroje a zariadenia - 500 eur 0,00 eur
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - 500 eur aplikovaná mechanika - 500 eur mechatronika - 500 eur 0,00 eur
meranie a skúšobníctvo - 500 eur kvalita produkcie v strojárskych podnikoch - 500 eur výrobná a environmentálna technika - 500 eur e
1. stupeň II.stupeň doktorandské štúdium
dopravná technika - 0,00 eur
časti a mechanizmy strojov - - 0,00 eur
fluidné stroje a za riadenia - - 0,00eur
procesná technika - - 0,00 eur
aplikovaná mechanika 0,00 eur
automatizácia a riadenie strojov a procesov 0,00 eur
metrológia - 0,00 eur
kvalita produkcie - - 0,00 eur
výrobné stroje a zariadenia - 0,00 eur
Fakulta elektrotechniky a Informatiky
aplikovaná informatika 500 eur 800 eur 500 eur
automobilová elektronika 500 eur - elektronika 500 eur - elektrotechnika 500 eur - priemyselná informatika 500 eur - telekomunikácie 500 eur 800 eur 500 eur
elektroenergetika - 800 eur 500 eur
fyzikálne inžinierstvo - 800 eur 500 eur
kybernetika - 800 eur 500 eur
meracia a informačná technika - 800 eur mikroelektronika - 800 eur 500 eur
rádioelektronika - 800 eur 500 eur
robotika - 800 eur aplikovaná mechatronika - 800 eur aplikovaná matematika - - 500 eur
automatizácia a riadenie 0 - 500 eur
elektrotechnológie a materiály - - 500 eur
fyzika kondenzovaných látok a akustika - - 500 eur
jadrová energetika - - 500 eur
meracia technika - - 500 eur
metrológia - - 500 eur
silnoprúdová elektrotechnika - - 500 eur

teoretická elektrotechnika - - 500 eur
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
automatiz., informat. a manažment v chémii a potrav. 350 eur - chemické inžinierstvo 350 eur 700 eur 1000eur
chémia, medicínska chémia a chemické materiály 350 eur - biotechnológia a potravinárska technológia 350 eur - výživa, kozmetika a ochrana zdravia 350 eur - automatizácia a informatizácia v chémii a potravín. - 700 eur prírodné a syntetické polyméry - 700 eur chemické technológie - 700 eur technická chémia - 700 eur potraviny, hygiena, kozmetika - 700 eur biotechnológia - 700 eur výživa a ochrana zdravia - 700 eur environmentálna chémia a technológia - 700 eur ochrana materiálov a objektov dedičstva - 700 eur riadenie chemických a potravinárskych technológií - 700 eur chemická fyzika - - 1000eur
anorganická chémia - - 1000eur
organická chémia - - 1000 eur
analytická chémia - - 1000eur
fyzikálna chémia - - 1000eur
makromolekulová chémia - - 1000eur
teoretická a počítačová chémia - - 1000eur
biochémia - - 1000eur
environmentálne inžinierstvo - - 1000eur
I. stupeň II. stupeň doktorandské štúdium
riadenie procesov - - 1000eur
anorganické technológie a materiály - - 1000eur
organická technológia a technológia palív - - 1000eur
technológia polymérnych materiálov - - 1000eur
chémia a technológia požívatín - - 1000eur
biotechnológia - - 1000eur
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus 700 eur - dizajn výrobkov 700 eur - krajinná architektúra a krajinné plánovanie 700 eur - architektúra - 800 eur 0,00eur
urbanizmus - 800 eur 0,00eur
dizajn - 800 eur 0,00 eur
konštrukcie v architektúre - - 0,00 eur
obnova architektonického dedičstva - - 0,00 eur
teória architektúry - - 0,00 eur
Materíálovotechnologická fakulta
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle 500 eur 600 eur materiálové inžinierstvo 500 eur 600 eur 700 eur
výrobné zariadenia a systémy 500 eur 600 eur 700 eur
počítačová podpora výrobných technológií 500 eur - výrobné technológie 500 eur 0 priemyselné manažérstvo 500 eur 600 eur 700 eur
personálna práca v priemyselnom podniku 500 eur - kvalita produkcie 500 eur - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 500 eur - učiteľstvo praktických predmetov v techn. odboroch 500 eur - spracovanie a aplikácia nekovov - 600 eur 700 eur
obrábanie a montáž - 600 eur počítačová podpora návrhu výroby - 600 eur tvárnenie - 600 eur zváranie - 600 eur priemyselné a umelecké zlievarenstvo - 600 eur inžinierstvo kvality produkcie - 600 eur 700 eur
integrovaná bezpečnosť - 600 eur 700 eur
učiteľstvo technických, profesijných predmetov - 600 eur automatizácia a informatizácia procesov - - 700 eur
didaktika technických profesijných predmetov - - 700 eur
strojárske technológie a materiály - - 700 eur
Fakulta informatiky a informačných technológii

informatika 800 eur - počítačové a komunikačné systemy a siete 800 eur 1000eur počítačové systémy a siete 800 eur - informačné systémy - 1000eur softvérové inžinierstvo - 1000eur aplikovaná informatika - - 400 eur
programové systémy - - 400 eur
Ústav manažmentu
priestorové plánovanie 350 eur 350 eur 350 eur
ekonomika a riadenie stavebníctva - 350 eur odvetvové a prierezové ekonomiky - - 350 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii 500 eur 500 eur 500 eur
Hutnícka fakulta 500 eur 500 eur 500 eur
Strojnícka fakulta 500 eur 500 eur 500 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 500 eur 500 eur 500 eur
Stavebná fakulta 500 eur 500 eur 500 eur
Fakulta výrobných technológií 500 eur 500 eur 500 eur
Ekonomická fakulta 500 eur 500 eur 500 eur
Fakulta umení 665 eur 665 eur 665 eur
Lekárska fakulta 500 eur 500 eur 500 eur
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline
pre všetky fakulty a študijné programy 450 eur 450 eur 750 eur
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA v Trenčíne **
Fakulta špeciálnej techniky 600 eur 700 eur 900 eur
Fakulta mechatroniky 580 eur 730 eur 870 eur
Fakulta priemyselných technológií 580 eur 730 í 870 eur
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 660 eur 660 eur
Fakulta zdravotníctva 340 eur 400 eur
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislava
pre všetky fakulty a študijné programy 900 eur 900 eur 900 eur
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 500 eur 500 eur 500 eur
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 400 eur 500 eur 560 eur
Fakulta ekonomiky a manažmentu 700 eur 1200 eur 1400eur
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 450 eur 650 eur 1450eur
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 600 eur 830 eur 700 eur
Technická fakulta 500 eur 600 eur 700 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolena
pre všetky fakulty a študijné programy 760 eur 760 eur 760 eur
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ v Bratislave
pre všetky fakulty a študijné programy 1460eur 1460eur
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislava
pre všetky fakulty a študijné programy 1000eur 1200eur
AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici **
pre všetky fakulty a študijné programy 1525eur 1525 eur 1525eur
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku
Filozofická fakulta 750 eur 750 eur 553 eur
Fakulta zdravotníctva 650 eur 650 eur
Pedagogická fakulta 850 eur 850 eur 850 eur
Teologická fakulta 650 eur 650 eur 500 eur
UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne
pre všetky fakulty a študijné programy 650 eur 650eur 1000eur
Pozn. Uvedené sú len verejné vysoké školy v príslušnom stupni sa program neuskutočňuje
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35. Nenahrádzajú úlohu štátu, len pomáhajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 67; SAVOIR VIVRE; d]
23.02.2011 / d
Nedávno na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostne otvorili počítačovú učebňu, ktorú
technicky vybavila dvadsiatimi piatimi modernými prenosnými počítačmi, ktoré by mali pomôcť k
skvalitneniu výučby audítorstva a účtovníctva, spoločnosť KPMG Slovensko. Miestnosť slávnostne

otvorili (zľava) predstavitelia Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave zastúpení Ľubomírom Strieškom
(prorektor EU), Michalom Fendekom (dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU), Milošom
Tumpachom (vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva) a Richardom Farkašom (partner spoločnosti
KPMG Slovensko). Ako sa na záver vyjadril Richard Farkaš: "Nemôžeme nahrádzať úlohu štátu, ale radi
pomôžeme tam, kde to je zmysluplné. Keďže v našej spoločnosti sú v radoch zamestnancov na oddelení
auditu okrem iných univerzít výrazne zastúpení absolventi práve Ekonomickej univerzity v Bratislave,
považujeme za vhodné podporiť a odvďačiť sa univerzite aj takouto formou."
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36. Tóthová pochovala manžela
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 24/02/2011; s.: 4; AKTUÁLNE; šb]
Zronenú exposlankyňu museli podopierať príbuzní
EXPOSLANKYŇA HZDS Katarína Tóthová prežíva ťažké chvíle. V bratislavskom krematóriu včera
odprevadila na poslednej ceste svojho manžela Ľudovíta (+ 75).
Napriek surovému a chladnému vetru prišlo na pohreb prominentného právnika a diplomata viac ako
100 ľudí. Na poslednej rozlúčke s bývalým profesorom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave nechýbali ani viacerí politici. Medzi nimi napríklad bývalý minister za HZDS Ján
Jasovský, podpredseda tieňovej vlády Smeru Peter Kažimír, bývalý predseda Najvyššieho súdu Milan
Karabín a vedúci kancelárie prezidenta Milan Čič. Ten priniesol v mene prezidenta Ivana Gašparoviča
kyticu s trikolórou. Šéf HZDS Vladimír Mečiar však na pohrebe chýbal. Zronená Katarína Tóthová niesla
pohreb veľmi ťažko, pri príchode na cintorín ju museli podopierať.
(šb)
SMÚTIACA TÓTHOVÁ: Kondolovať jej prišiel i Milan Čič.
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37. S prihláškou sa už treba poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/02/2011; s.: 8; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; Tomáš Nejedlý]
Právo, medicína, psychológia - vo februári sa skončí možnosť zapísať sa na vychytené programy.
Bratislava - Právo, medicína, psychológia - to je podľa maturantov poradie najatraktívnejších
vysokoškolských programov. Vlani poslali na tieto programy spolu 13-tisíc prihlášok. Záujem bol však
oveľa vyšší ako ponuka škôl - index napokon získal len každý piaty uchádzač. Súboj o najlepšie
univerzity sa už začal aj tento rok - ak nechcete premeškať svoju príležitosť, nezabudnite včas podať
prihlášku. S koncom februára sa totiž končí aj možnosť zapísať sa na mnohé "vychytené" programy.
Prihláška na istotu
Napríklad na bezplatné štúdium spomínaných troch študijných programov sa môžete v marci prihlásiť už
len v Košiciach. "Prihlášky som si podala na poslednú chvíľu, tento týždeň," hovorí gymnazistka Zuzana
z Prešova, ktorá sa hlási na farmáciu do Košíc a Bratislavy. Prečo tak neskoro? Časový stres jej aj jej
spolužiačkam, ktoré sa tiež hlásia na farmáciu, spôsobili chýbajúce údaje o tom, kde a akým spôsobom
zaplatiť za prihlášku. Vo februári uzatvára možnosť poslať prihlášku 11 vysokých škôl. V marci sa už
neprihlásite napríklad na Univerzitu Konštantína Filozofa do Nitry, v metropole zase "zamknú" drvivú
väčšinu programov Ekonomická univerzita alebo Univerzita Komenského. Spolu ide o viac ako štyristo
programov, zväčša humanitného smeru. Ak ešte nie ste rozhodnutí pre konkrétny študijný program,
pošlite radšej viac prihlášok. Nebudete jediní - vlani tak urobilo približne 90 percent uchádzačov. "Rana
na istotu" pridáva mnohým uchádzačom "na pohode", iní zase vyberajú lepšiu z viacerých možností v
prípade, keď uspejú na viacerých školách. "Podala som si prihlášku na obidve školy, ktoré na Slovensku
ponúkajú štúdium farmácie," vysvetľuje Zuzana. Keďže prijímacie skúšky sú tu veľmi tvrdé, zvažovala aj
jednoduchšie štúdium biológie a chémie v kombinácii ako istotu. Napokon zvíťazila odvaha. "Ak predsa
len neprejdem cez prijímačky, pôjdem niekam von, niečo si zarobím a naučím sa jazyk," hovorí
stredoškoláčka.
Cudzojazyčné štúdium
Ak chcete študovať v cudzom jazyku, nemusíte ísť za hranice. Programy v anglickom, nemeckom či vo

francúzskom jazyku ponúkajú aj slovenské univerzity. V angličtine môžete študovať napríklad
manažment podniku na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela či aplikovanú geológiu na bratislavskej
Univerzite Komenského. Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka bakalárom program cudzie
jazyky a interkultúrna komunikácia, ktorý prebieha v nemčine a angličtine, na druhom stupni môžu potom
študenti pokračovať v štúdiu medzinárodného finančného manažmentu v nemčine, medzinárodného
manažmentu v angličtine, či manažmentu predaja vo francúzštine. "Najväčší záujem je o angličtinu,
najdlhšiu tradíciu máme zase s nemeckým programom, ktorý učíme v spolupráci s Univerzitou v Halle,"
hovorí prorektor univerzity Ferdinand Daňo. Prednášky a semináre v týchto programoch zabezpečujú
podľa neho na 50 až 70 percent pedagógovia zo zahraničných univerzít.
Ak si nie ste istí, ktorý študijný odbor je pre vás ten pravý, pošlite prihlášky aj na viacero škôl.
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38. S prihláškou sa treba už poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Tomáš Nejedlý]
Vo februári sa skončí možnosť zapísať sa na vychytené programy, HN vám ponúkajú ich prehľad.
Právo, medicína, psychológia – to je podľa maturantov poradie najatraktívnejších vysokoškolských
programov. Vlani poslali na tieto programy spolu 13-tisíc prihlášok. Záujem bol však oveľa vyšší ako
ponuka škôl – index napokon získal len každý piaty uchádzač. Súboj o najlepšie univerzity sa už začal aj
tento rok – ak nechcete premeškať svoju príležitosť, nezabudnite včas podať prihlášku. S koncom
februára sa totiž končí aj možnosť zapísať sa na mnohé "vychytené" programy.
Prihláška na istotu
Napríklad na bezplatné štúdium spomínaných troch študijných programov sa môžete v marci prihlásiť už
len v Košiciach. "Prihlášky som si podala na poslednú chvíľu, tento týždeň," hovorí gymnazistka Zuzana
z Prešova, ktorá sa hlási na farmáciu do Košíc a Bratislavy. Prečo tak neskoro? Časový stres jej aj jej
spolužiačkam, ktoré sa tiež hlásia na farmáciu, spôsobili chýbajúce údaje o tom, kde a akým spôsobom
zaplatiť za prihlášku.
Vo februári uzatvára možnosť poslať prihlášku 11 vysokých škôl. V marci sa už neprihlásite napríklad na
Univerzitu Konštantína Filozofa do Nitry, v metropole zase "zamknú" drvivú väčšinu programov
Ekonomická univerzita alebo Univerzita Komenského. Spolu ide o viac ako štyristo programov, zväčša
humanitného smeru. Ak ešte nie ste rozhodnutí pre konkrétny študijný program, pošlite prihlášok radšej
viac. Nebudete jediní – vlani tak urobilo približne 90 percent uchádzačov. "Rana na istotu" pridáva
mnohým uchádzačom "na pohode", iní zase vyberajú lepšiu z viacerých možností v prípade, keď uspejú
na viacerých školách. "Podala som si prihlášku na obidve školy, ktoré na Slovensku ponúkajú štúdium
farmácie," vysvetľuje Zuzana. Keďže prijímacie skúšky sú tu veľmi tvrdé, zvažovala aj jednoduchšie
štúdium biológie a chémie v kombinácii – ako istotu. Napokon zvíťazila odvaha. "Ak predsa len
neprejdem cez prijímačky, pôjdem niekam von, niečo si zarobím a naučím sa jazyk," hovorí
stredoškoláčka.
Cudzojazyčné štúdium
Ak chcete študovať v cudzom jazyku, nemusíte ísť za hranice. Programy v anglickom, nemeckom či vo
francúzskom jazyku ponúkajú aj slovenské univerzity. V angličtine môžete študovať napríklad
manažment podniku na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela či aplikovanú geológiu na bratislavskej
Univerzite Komenského. Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka bakalárom program cudzie
jazyky a interkultúrna komunikácia, ktorý prebieha v nemčine a angličtine, na druhom stupni môžu potom
študenti pokračovať v štúdiu medzinárodného finančného manažmentu v nemčine, medzinárodného
manažmentu v angličtine, či manažmentu predaja vo francúzštine.
"Najväčší záujem je o angličtinu, najdlhšiu tradíciu máme zase s nemeckým programom, ktorý učíme v
spolupráci s Univerzitou v Halle," hovorí prorektor univerzity Ferdinand Daňo. Prednášky a semináre v
týchto programoch zabezpečujú podľa neho na 50 až 70 percent pedagógovia zo zahraničných
univerzít.
Tomáš Nejedlý
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39. Riziko pod kontrolou
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 70; SAVOIR VIVRE; md]
Riadenie rizík je o vytváraní hodnôt z neistoty
23.02.2011 / md

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou každodennej podnikovej praxe. Je neoddeliteľnou súčasťou trhových
súčasných vzťahov, bez ktorého podstupovania nemožno v trhovom prostredí vôbec podnikať. Nie je
však riziko ako riziko. Podnikateľ by mal venovať pozornosť riadeniu rizík, čo je proces rozhodovania pri
zohľadnení neistoty a jej vplyvu na očakávané ciele. Práve tomuto procesu sa vo svojej učebnici venujú
autorky z Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Ako upozorňujú, manažment rizika má svoje korene v poisťovníctve. Na začiatku 20. storočia veľké firmy
ako železiarne či oceliarne začali zamestnávať prvých pracovníkov zodpovedných za poistenie.
Poistenie totiž predstavovalo ideu obozretnosti a snahu presunúť určité vnútorné riziká von z podniku na
poisťovacie spoločnosti. Niekto však musel posúdiť mieru rizika a efektívnosť nákupu poisťovacích
produktov. A manažment rizika bol na svete...
Autorky v učebnici venujú pozornosť aj podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu
rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov
jeho riadenia rizika. Takisto sa zaoberajú filozofiou, stratégiou, politikou, plánovaním, úlohami,
zodpovednosťou a budovaním kultúry rizika, kvantitatívnymi nástrojmi používanými pri riadení rizika
projektov a reálnych opcií. Cieľom ich učebnice je komplexné spracovanie problematiky z pohľadu
teórie, ako aj praktického využitia, čo predstavuje významný posun v oblasti celopodnikového riadenia
rizika. V deviatich kapitolách prinášajú súhrn poznatkov a názorných príkladov z oblasti riadenia rizika s
dôrazom na praktickú realizovateľnosť. Práve konkrétne príklady z praxe, ako aj rôzne vývojové
diagramy umožňujú lepšie pochopiť preberanú problematiku. Publikácia je určená predovšetkým
študentom ekonomických odborov, ale ocenia ju aj používatelia v praxi.
Daniela Rybárová, Nora Grisáková: Podnikateľské riziko. Vydalo vydavateľstvo Iura Edition, Bratislava
2010. Počet strán 179, cena 10 eur. Publikáciu distribuuje Iura Edition, s.r.o., Oravská 17, 821 09
Bratislava. Členovia TREND klubu, každý, kto má TREND alebo Profit predplatený priamo v redakcii, si
knihu môžu objednať s 10-percentnou zľavou, doručenie do 2 až 4 týždňov.
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40. TREND Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Myslíte si, že by daňová harmonizácia (vrátane zjednotenia sadzieb) podporila rast
konkurencieschopnosti krajín eurozóny?
23.02.2011
Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding (rozhodne nie): Definovanie jednotných
daňových kritérií musí vychádzať z ekonomiky danej krajiny. Tá je v rámci EÚ príliš rozdielna. Ak sa
zharmonizuje výkonnosť podnikov, možno harmonizovať aj dane. Dnes je priskoro na takéto závažné
rozhodnutie.
Branislav Šebo, generálny riaditeľ, IBM Slovensko (rozhodne áno): Zjednotenie, a tým zjednodušenie
pravidiel na zdaňovanie príjmov a spotreby má zásadný vplyv na "čitateľnosť" ekonomického prostredia.
To môže v zásadnej miere pozitívne ovplyvniť rozhodovanie o alokovaní kapitálu do eurozóny, resp.
jednotlivých členských krajín. Slovensko má pozitívne skúsenosti so zavedením rovnej dane, takže
rozhodne áno...
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave (skôr nie): Týmto by vzrástla
konkurencieschopnosť len niektorých krajín s vyšším daňovým zaťažením. Krajiny s nižším daňovým
zaťažením by prišli o konkurenčnú výhodu. Výraznejší prínos harmonizácie z hľadiska
konkurencieschopnosti eurozóny by nastal v prípade, ak by jej vplyvom došlo k celkovému zníženiu
daňového zaťaženia výroby v eurozóne.
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart (rozhodne nie): Ak by aj urýchlila rast, dvakrát viac by stála
administrácia tohto mechanizmu.
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron (rozhodne nie): Prvá časť otázky ešte má akú-takú
logiku – sprehľadnenie vymeriavacích základov a ich zjednotenie možno zmysel má. Zjednotenie
sadzieb určite nie. Každý štát predsa poskytuje svojim občanom rôznu úroveň služieb, nie je možné, aby
sme napriek tomu platili v rámci eurozóny všetci rovnako.
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovensko (skôr nie): Je ťažké predpokladať, že by bola
nastavená podľa odborných kritérií smerom k optimalizácii potrieb zóny, ak je taká optimalizácia vôbec
politicky dosiahnuteľná... Nastala by teda podľa kritérií mocenských, a preto je pravdepodobnosť, že by
podporila rast konkurencieschopnosti zóny, skôr iluzórna.

Luboš Vančo, partner, KPMG Slovensko (rozhodne nie): Treba otvorene povedať, že krajinám ako
Francúzsko a Nemecko vôbec nejde o harmonizáciu. Prostredníctvom tejto politickej agendy im ide o
zvýšenie daní najmä v krajinách s nižším daňovým zaťažením, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Aj také
krajiny ako USA majú rôzne dane v rôznych štátoch federácie.
8% rozhodne áno
5% skôr áno
38% skôr nie
38% rozhodne nie
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41. Vláda nemá ako zastaviť rast cien
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Martin Geško]
Naša vláda má len minimálne možnosti na ovplyvnenie či dokonca zastavenie rastu cien.
Fenomén rastu cien statkov sa stal nepríjemnou súčasťou nášho každodenného života. Akékoľvek
vládne opatrenie, ktoré by mohlo vyvolať, alebo urýchľovať zvyšovanie cien, je zo strany verejnosti aj
ľudí z médií vnímané a vykresľované negatívne. Avšak pri hodnotení vplyvu zvýšenia sadzby dane z
pridanej hodnoty na ceny statkov musíme brať do úvahy fakt, že zvyšovanie cien tovarov a služieb závisí
od viacerých faktorov, pričom zdanenie je len jedným z nich.
Východiskom pre posúdenie pôsobenia nepriamych daní na ceny by mal byť charakter dopytu po
jednotlivých statkoch. To, či sa zvýšenie DPH premietne v cenách statkov, resp. do akej miery, a kedy,
závisí predovšetkým od cenovej pružnosti dopytu po jednotlivých statkoch. To znamená, ako veľmi sú
spotrebitelia "citliví" na zvýšenie ceny spotrebovávaných statkov. V prípade niektorých statkov bude
nárast ceny v dôsledku zvýšenia dane znamenať len veľmi malú zmenu v úrovni dopytu. Je to preto, že
spotrebitelia nemajú možnosť alebo ochotu nahradiť spotrebu daného statku iným statkom, tzn. sú z
určitých príčin "neochotní" vzdať sa ich spotreby. Môže ísť napríklad o tovary nevyhnutnej, životnej
potreby (základné potraviny) alebo o tovary s návykovou (tabak, alkohol), resp. zvykovou spotrebou
(časopisy, knihy, niektoré potraviny). Nízka "citlivosť" dopytu v prípade takýchto statkov znamená, že
spotrebitelia budú na menšie zmeny v cene pravdepodobne reagovať len veľmi málo. Preto budú môcť
predajcovia preniesť zvýšenie dane do ceny vo väčšej miere (zvýšenie dane sa premietne v cene
pravdepodobne úplne, v niektorých prípadoch dokonca aj vo vyššej ako samotné zvýšenie dane).
Naopak, v prípade iných statkov (napr. elektronika, drogéria, automobily a pod.), pri ktorých je možné
ľahko tovar zameniť za iný, lacnejší alebo je možné vzdať sa jeho spotreby, a ktoré poskytuje viacero
konkurenčných výrobcov, môžeme predpokladať, že po zvýšení DPH sa ceny zmenia len obmedzene
(ceny sa zachovajú, čo môže byť prezentované ako poskytovanie rôznych akciových cien). V prípade
takýchto statkov sa daň do ceny bude premietať postupne, v dlhšom časovom období (predajcovia budú
zvýšenia "dávkovať" postupne, aby sa vyhli negatívnej trhovej reakcii).
V konečnom dôsledku je preto možné predpokladať, že zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty bude
ovplyvňovať rast cien nerovnomerne, v závislosti predovšetkým od charakteru dopytu po danom statku.
Keďže však ide o minimálny nárast sadzby (o 1 percentuálny bod), pri ktorom nemožno očakávať
výraznejšiu reakciu dopytu, je pravdepodobné, že v kratšom období sa zvýšenie premietne v cenách v
menšej miere a v dlhšom časovom období sa zvýšenie prenesie do cien úplne. Ak budeme toto
opatrenie posudzovať z čisto ekonomického hľadiska, potom môžeme povedať, že zvýšenie sadzby
dane z pridanej hodnoty o 1 percentuálny bod, by samo osebe malo v kratšom období spôsobiť nárast
cien v celkovom vyjadrení nižší ako 1 %. Zároveň s veľkou pravdepodobnosťou prinesie dodatočný
výnos pre štátny rozpočet. Preto môžeme toto opatrenie z ekonomického hľadiska považovať za
prijateľné.
V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že zvýšenie sadzby DPH možno považovať za
okolnosťami vynútené a nesystematické opatrenie. Súčasný stav daňovo-odvodového systému a
verejnej správy by si vyžadoval oveľa vážnejšie a komplexnejšie zásahy, na ktoré však neexistuje
dostatočná politická odvaha alebo vôľa. Toto opatrenie je len prejavom snahy o obmedzenie akútneho
nedostatku zdrojov v štátnom rozpočte.
A práve vzhľadom na uvedené bude odpoveď na otázku, či zvýšenie sadzby DPH bude len dočasné,
ako to avizovala súčasná vláda, alebo sadzba dane zostane zvýšená trvalo, o niečo komplikovanejšia.
Rozhodnutie o prípadnom znížení sadzby dane v budúcnosti by bolo predovšetkým politickým
rozhodnutím. Z ekonomického hľadiska totiž neplatí, že ak zvýšenie sadzby dane vyvolá zvýšenie ceny,
zníženie sadzby musí znamenať jej adekvátne zníženie. Preto by jej neuvážené zníženie mohlo spôsobiť
len minimálny pokles cien spotrebných statkov za cenu výraznejšieho zníženia príjmov štátneho
rozpočtu. Vzhľadom na súčasný stav verejných financií v Slovenskej republike, ako aj na obmedzenia
daňového systému, je znižovanie sadzby dane z pridanej hodnoty v blízkej budúcnosti málo
pravdepodobné a aj nežiaduce.

Ako som už uviedol v úvode, DPH je len jedným z mnohých faktorov vplývajúcich na cenu statkov. V
blízkej budúcnosti môžeme očakávať rast cien, ktorý však bude spôsobený predovšetkým takými
faktormi, ako sú rast cien základných surovín v dôsledku klimatického a politického vývoja vo svete, ako
aj rastom spotreby v rozvojovom svete a podobne. Je pravdepodobné, že jedným z prijatých opatrení na
obmedzenie rastu cien v Európskej únii bude aj zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Európskej
centrálnej banky, za účelom zníženia ponuky peňazí v európskom ekonomickom priestore. V tomto
kontexte treba poznamenať, že ako ECB, tak aj vláda Slovenskej republiky má len minimálne možnosti
na ovplyvnenie či dokonca zastavenie rastu cien.
Martin Geško
odborný asistent
Katedra financií, NHF, Ekonomická univerzita v Bratislave
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42. Kvalita ako cesta z krízy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 72,73; DISKUSIA; Michal Leščišin]
Štandardné riešenia známe z minulého storočia už nepomôžu
23.02.2011 / Michal Leščišin
Pri hľadaní rozličných východísk zo svetovej hospodárskej krízy sa bežne neskúmajú podnikové
riešenia. Ich súvzťažnosť s národohospodárskymi problémami však jestvuje. Napríklad aj fenomén
zvyšovania kvality výroby môže byť jedným z východísk z krízového stavu ekonomiky. Pri riešení
hospodárskej krízy sa častejšie zdôrazňuje len model makroekonomických finančných opatrení. Aj keď
sú významné, samy osebe nestačia. Financie neslúžia len samy sebe. Potrebné sú preto aj spätné
väzby (a ozveny) v reálnej ekonomike, najmä vo výrobe, v jej štruktúre, inováciách, v kvalite produkcie.
A to obzvlášť v dnešnej situácii, keď je finančná sféra sama v problémoch.
Cesty späť niet
Z množstva štúdií a námetov je najmenej vhodný pasívny postoj k hospodárskej kríze, teda že ako prišla
(zvonku), tak aj pominie. Potom by stačilo len nečinne čakať. Žiaľ, krízový otras je priveľký a naznačuje,
že jednoduchý samočinný návrat k predošlej predkrízovej expanzii a ekonomickému rastu je sotva
reálny. Zmenilo sa celé domáce i medzinárodné podnikateľské prostredie, jeho hodnotová i etická
rovina, trhové možnosti, kapitálové a komerčné podmienky, obchodní klienti, spoločenská atmosféra a
celkové ekonomické vyhliadky. Dochádza teda k zmene celej doterajšej paradigmy ekonomického
rozvoja.
Preto štandardné riešenia známe z minulého storočia zrejme nepomôžu. Nejde o jednoduchý návrat do
klasickej industriálnej éry, ale skôr o postupný prechod (transformáciu) do principiálne novej ekonomiky
väčšmi založenej na ľudskej kreativite, emocionalite a na rýchlej flexibilnej adaptácii znalostí do
ekonomického biznisu. Označuje sa ako znalostná ekonomika.
Záchranné balíčky a šetrenie
Ako prvé riešenia terajšej krízy sa ponúkali tzv. záchranné balíčky, ktorými sa dotovali peňažné ústavy,
banky a celá finančná sféra. Utvárali sa tým potrebné predpoklady na budúci rozvoj. Finančné riešenia
však môžu byť úspešné len ako reflexia na reálny hospodársky rozvoj, ktorý práve financie majú
ovplyvňovať a posúvať ekonomiku dopredu. Až v reálnej ekonomike sa investované peniaze skutočne
kapitalizujú, zhodnocujú. Nestačia len menové a iné fiškálne operácie a burzové manipulácie. Treba
aktivizovať predovšetkým tvorbu nových hodnôt, čo kríza veľmi znáročnila.
Dôraz položený na výrazné šetrenia, na znižovanie výdavkov, na redukciu nákladov, znižovanie platov a
miezd a iné úsporné opatrenia sú v širších ekonomických súvislostiach prínosné, no pre východiská z
krízy nestačia. Predkrízový ekonomický systém sa tým veľmi nezmení, jeho hlbšie problémy naďalej
zostávajú a ako ukazujú štatistiky, nerieši sa tým ani nezamestnanosť. Znížiť nezamestnanosť totiž
vyžaduje efektívne investovať do rozvoja, zvýšiť tvorbu pracovných príležitostí, počet pracovných miest
vo výrobe, vo výskume, v službách. Nielen to. Robiť treba aj štrukturálne zmeny, ak sa zmenili
podmienky hospodárskeho rastu, napríklad ak sa znížili priame zahraničné investície, klesá výhodný
export a ostatný odbyt a znižuje sa aj domáca spotreba, teda dopyt, ktorý je hlavným motorom rozvoja
vyspelých ekonomík. Navyše predkrízový dopyt nebol celkom reálny, skôr to bola spotreba na dlh, čo
výrazne prispelo k finančnej a hospodárskej kríze.
Kreativita
Prednostne treba zabezpečovať vedecký výskum, vývoj, kreatívnu výrobu. Rozvoj kvality je jeden z
mocných faktorov pohybu ekonomiky, preto môže byť významným prínosom pri prekonávaní
hospodárskej krízy. Najmä v tom, že tvorbou úplne nových druhov výrobkov s novými parametrami

kvality môžu vznikať aj nové, dosiaľ nepociťované potreby. Tak de facto vznikne nový spotrebiteľský
dopyt, nové segmenty nenasýtených trhov a nové možnosti predaja. Práve tým sa dá reálne revitalizovať
tunajší stagnujúci trhový predaj, ktorý je v súčasnosti jednou z hlavných príčin útlmu (i bankrotu)
mnohých výrobných firiem. Súčasne s oživením a rozvojom novej výroby by sa rozšírili aj pracovné
príležitosti, čo je významný prostriedok na riešenie aktuálnej nezamestnanosti.
Nemalo by však ísť len obežné zlepšovanie kvality doterajšej produkcie, ale o tvorbu nových, vskutku
odlišných, dosiaľ neznámych produktov, ktoré môžu po novom osloviť zákazníkov, vyvolať u nich nové
potreby a tým utvoriť nové trhové možnosti. Rozvoj excelentnej kvality možno preto považovať za jeden
z významných prostriedkov, ako znovu naštartovať produkciu, zmeniť zastaranú štruktúru výroby a oživiť
ekonomický rozvoj. Bez odvážnych nových nápadov vo výskume a výrobe možno len ťažko natrvalo
zabezpečiť reštartovanie ekonomiky.
Pasívne čakanie len na makroekonomickú nápravu je dosť iluzórne. Nedá sa očakávať ani samočinný
návrat vyradených podnikov späť do predošlých koľají. Reálnejším podnetom by malo byť povojnové
riešenie totálne zničených krajín (napríklad Nemecka či Japonska), ktoré svoje výrobné kapacity po
vojne nevracali do pôvodného stavu, ale výrazne ich modernizovali, inovovali a aktivitu orientovali
predovšetkým na nové originálne produkty vysokej kvality.
Taká je logika vývoja. Dnes už ani pôda, ani stroje, budovy a ich zariadenia nie sú postačujúcim
garantom podnikateľskej úspešnosti. Nóvum predstavujú zlomové (prevratné) technológie, nové nápady,
know-how a iné nezvyčajné riešenia, ktorých nositeľmi je tvorivý ľudský činiteľ, vizionári, talenty a celá
výskumno-vývojová základňa, ktorá priamo poskytuje (utvára) kreatívny rozvojový potenciál.
Realizačným problémom vyššieho rozvoja kvality a inovatívnosti môže však byť situácia, keď zahraničné
materské firmy prinesú do slovenskej ekonomiky len nízkonákladovú výrobu a prevádzkové procesy, ale
výskum a vývoj, ktoré tvoria základnú bázu inovatívnej kvality, si ponechávajú vo svojich centrálach.
Jedinečnosť
Práve intelektuálny výskumno-vývojový potenciál nadobúda vo svete čoraz väčší podiel na zvyšovaní
kvality produkcie a celkovom zvyšovaní pridanej hodnoty. Všade sa zdôrazňujú požiadavky na
excelentnosť. Takúto podnikateľskú stratégiu objektívne vyžaduje aj nastupujúca znalostná ekonomika.
Nejde pritom len o jedinečnú kvalitu produkcie, ale o celkovú podnikateľskú jedinečnosť (The Business
Excellence).
Dôraz na výnimočnosť je markantný posun od tradičného podnikania, ktoré bolo väčšinou zúžené len na
rast objemu výroby, na znižovanie nákladov výroby, zvyšovanie produktivity práce a podobné klasické
ekonomické metriky. Novodobá excelentnosť smeruje na vyššie dimenzované ekonomické a ľudské
parametre. Takéto náročnejšie požiadavky na podnikateľský biznis nastoľujú spomenuté objektívne
faktory, ako aj ďalšia skutočnosť - čoraz väčšia vyčerpanosť tradičných zdrojov strategických surovín.
K nehmotným faktorom rozvoja
Súvisiacim problémom je aj neustále sa zhoršujúci stav životného prostredia a znižovanie kvality života.
Vyžaduje to presun ťažiska z tradičnej industriálnej výroby náročnej na hmotné zdroje na vyššie
využívanie nehmotných faktorov rozvoja. Práve excelentná kvalita vo výrobe má umožniť hospodárnejšie
využívanie doterajších disponibilných zdrojov a tým zvýšiť aj ochranu životného prostredia. Predpokladá
to klásť čoraz väčší dôraz na substitúciu klasických hmotných zdrojov intelektuálnymi faktormi, ktoré sú
navyše nevyčerpateľné ako ľudská vynachádzavosť vôbec.
Nevyhnutne to vyžaduje posun od rutinnej výroby na poznatkovo orientované produkty, na zhotovovanie
sofistikovaných výrobkov s čoraz vyšším podielom duševnej vedeckej práce. Súbežne s tým treba v
podnikaní klásť osobitný dôraz aj na väčší rozvoj služieb, ktoré vo vyspelých krajinách majú často vyše
dvojtretinový podiel na tvorbe HDP. Orientáciu na výrazné využívanie vedy a výskumu v rozvoji kvality
treba osobitne podčiarknuť pri slovenskej ekonomike, ktorá nemá významnejšie vlastné energetické a
surovinové zdroje. Mohla by však výraznejšie rozvinúť svoj ľudský potenciál a v ekonomickom rozvoji
viac bazírovať na kvalite a využití intelektuálneho kapitálu.
Autor je profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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43. Rana pre političku Tóthovú: Muža († 75) pochovala tesne pred zlatou svadbou!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 24/02/2011; Čas.sk]
Včera 15:00 - Jedno z najťažších období bezpochybne prežíva bývalá podpredsedníčka vlády a
exposlankyňa HZDS Katarína Tóthová.
Minulý týždeň v piatok totiž prišla o milovaného manžela, ktorý zomrel na následky ťažkej choroby. S
Ľudovítom Tóthom († 75), ktorý bol profesorom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave prežila známa politička z HZDS celý život.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala včera v bratislavskom krematóriu a rozlúčiť sa prišla takmer
stovka ľudí, medzi ktorými nechýbali ani známi politici.

Exposlankyňa HZDS Katarína Tóthová niesla smrť manžela veľmi ťažko. Jej manžel síce so zákernou
chorobou zápasil už dlhodobo, ale smrť ju zasiahla o to viac, že v apríli mali osláviť výročie zlatej
svadby.
Smutná Tóthová nechcela smrť manžela pre Nový Čas komentovať.
AUTOR - Čas.sk
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44. S prihláškou sa treba už poponáhľať
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2011; Tomáš Nejedlý]
Vo februári sa skončí možnosť zapísať sa na vychytené programy, HN vám ponúkajú ich prehľad.
Právo, medicína, psychológia - to je podľa maturantov poradie najatraktívnejších vysokoškolských
programov. Vlani poslali na tieto programy spolu 13-tisíc prihlášok.
Záujem bol však oveľa vyšší ako ponuka škôl - index napokon získal len každý piaty uchádzač. Súboj o
najlepšie univerzity sa už začal aj tento rok - ak nechcete premeškať svoju príležitosť, nezabudnite včas
podať prihlášku. S koncom februára sa totiž končí aj možnosť zapísať sa na mnohé "vychytené"
programy.
Prihláška na istotu
Napríklad na bezplatné štúdium spomínaných troch študijných programov sa môžete v marci prihlásiť už
len v Košiciach. "Prihlášky som si podala na poslednú chvíľu, tento týždeň," hovorí gymnazistka Zuzana
z Prešova, ktorá sa hlási na farmáciu do Košíc a Bratislavy. Prečo tak neskoro? Časový stres jej aj jej
spolužiačkam, ktoré sa tiež hlásia na farmáciu, spôsobili chýbajúce údaje o tom, kde a akým spôsobom
zaplatiť za prihlášku.
Vo februári uzatvára možnosť poslať prihlášku 11 vysokých škôl. V marci sa už neprihlásite napríklad na
Univerzitu Konštantína Filozofa do Nitry, v metropole zase "zamknú" drvivú väčšinu programov
Ekonomická univerzita alebo Univerzita Komenského. Spolu ide o viac ako štyristo programov, zväčša
humanitného smeru. Ak ešte nie ste rozhodnutí pre konkrétny študijný program, pošlite prihlášok radšej
viac. Nebudete jediní - vlani tak urobilo približne 90 percent uchádzačov. "Rana na istotu" pridáva
mnohým uchádzačom "na pohode", iní zase vyberajú lepšiu z viacerých možností v prípade, keď uspejú
na viacerých školách. "Podala som si prihlášku na obidve školy, ktoré na Slovensku ponúkajú štúdium
farmácie," vysvetľuje Zuzana. Keďže prijímacie skúšky sú tu veľmi tvrdé, zvažovala aj jednoduchšie
štúdium biológie a chémie v kombinácii - ako istotu. Napokon zvíťazila odvaha. "Ak predsa len
neprejdem cez prijímačky, pôjdem niekam von, niečo si zarobím a naučím sa jazyk," hovorí
stredoškoláčka.
Cudzojazyčné štúdium
Ak chcete študovať v cudzom jazyku, nemusíte ísť za hranice. Programy v anglickom, nemeckom či vo
francúzskom jazyku ponúkajú aj slovenské univerzity. V angličtine môžete študovať napríklad
manažment podniku na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela či aplikovanú geológiu na bratislavskej
Univerzite Komenského. Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka bakalárom program cudzie
jazyky a interkultúrna komunikácia, ktorý prebieha v nemčine a angličtine, na druhom stupni môžu potom
študenti pokračovať v štúdiu medzinárodného finančného manažmentu v nemčine, medzinárodného
manažmentu v angličtine, či manažmentu predaja vo francúzštine.
"Najväčší záujem je o angličtinu, najdlhšiu tradíciu máme zase s nemeckým programom, ktorý učíme v
spolupráci s Univerzitou v Halle," hovorí prorektor univerzity Ferdinand Daňo. Prednášky a semináre v
týchto programoch zabezpečujú podľa neho na 50 až 70 percent pedagógovia zo zahraničných
univerzít.
Tomáš Nejedlý
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45. Zdrvená Tóthová: Manžel mi zomrel tesne pred zlatou svadbou!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 24/02/2011; vrr]
BRATISLAVA – Bývalá podpredsedníčka vlády a exposlankyňa HZDS Katarína Tóthová prežíva jedno z
najťažších období svojho života. Minulý týždeň v piatok totiž navždy odišiel jej manžel Ľudovít († 75), s
ktorým prežila takmer celý život. Aj keď bol političkin muž dlhodobo chorý, rana bola o to tvrdšia, že
dvojica plánovala v apríli osláviť zlatú svadbu.
Posledná rozlúčka s Ľudovítom Tóthom, profesorom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave, bola včera v bratislavskom krematóriu. V mrazivom počasí prišlo okolo 100
ľudí, nechýbali medzi nimi ani politici. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Milan Karabín, exminister za
HZDS a súčasný šéf NKÚ Ján Jasovský, či vedúci kancelárie prezidenta Milan Čič, ktorý priniesol v

mene prezidenta Ivana Gašparoviča kyticu kvetov.
Smútok jednej z najznámejších postáv HZDS bol očividný, a dokonca ju museli párkrát aj podopierať.
Ako sme sa dozvedeli z kruhov blízkych hnutiu, Tóthovej manžel dlhodobo zápasil so zákernou
chorobou. Mali mu ju diagnostikovať pred piatimi rokmi. V poslednom čase sa vraj jeho stav trochu
zlepšil a manželia plánovali veľkú oslavu 50. výročia svadby. "Tešila sa, že v apríli oslávia s manželom
zlatú svadbu, už si to aj plánovala. Žiaľ dopadlo to takto, je z toho úplne hotová," povedal nám zdroj
blízky političky.
Prekvapením však bolo, že na pohreb neprišiel kondolovať šéf HZDS Vladimír Mečiar, pre ktorého bola
Tóthová v jednom období pravou rukou. Navyše sa poznal osobne aj s jej manželom. Dôvod, prečo však
neprišiel, pôsobí ako nešťastná výhovorka. ,,Pán predseda si veľmi vážil manžela pani prof. Kataríny
Tóthovej, ale z dôvodu, že zasadalo dlhodobo vopred plánované politické grémium strany, ktoré nebolo
možné odložiť, nemohol sa na pohrebe zúčastniť," povedala hovorkyňa HZDS Soňa Jantoľáková.
Foto: SITA, topky.sk, ZDROJ - vrr

Späť na obsah

46. Ako u nás funguje prenájom?
; Reality; Z domova; Ľubomír Straka]
MODERÁTOR: Ľubomír Straka
HOSŤ: Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR, Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI
EUBA
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Vitajte, sledujete reláciu Reality. Trh s prenájmami bol u nás až
donedávna poľom neoraným. Najmä, čo sa týka zdaňovania príjmov z neho. Prenajímatelia si takto
prilepšovali a druhá strana bola rada, ak sa našlo neoficiálne bývanie za menšie výdavky. Využívali to
predovšetkým ľudia dochádzajúci za prácou zďaleka, ale aj študenti. Po novom však štát klepol takýmto
podnikateľom po prstoch a mnohé sa sprísnilo. No a práve v súvislosti s touto témou som si dnes pozval
pani Beátu Uhrínovú z daňového riaditeľstva a pána Andreja Babeja, predsedu študentského parlamentu
Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dáma a pán, dobrý večer."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Dobrý večer."
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Dobrý večer."
Ľubomír Straka, moderátor TA3:"Pani Uhrínová, tak na úvod dovoľte prvú otázku, na čo by teda
prenajímatelia rozhodne nemali zabudnúť pri tom prenajímaní z daňového pohľadu? Vieme, že je tu už
dávnejšie registrácia."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Áno, presne ako ste povedali. Každý, kto sa rozhodne, že
bude prenajímať svoju nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti, ktorá je samozrejme umiestnená na
území Slovenskej republiky s výnimkou pozemku, je povinný sa zaregistrovať na miestne príslušnom
daňovom úrade a to v lehote do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začala prenajímať túto
nehnuteľnosť. Čiže to je v prípade, keď ešte nikdy nebol registrovaný na daňovom úrade a rozhodne sa
teda prenajímať. V prípade, že už vlastní daňové identifikačné číslo a registračnú kartičku napríklad z
titulu, že je živnostník alebo, že podniká na základe iného oprávnenia ako je živnostenský list, tak ale
rozhodne sa prenajímať nehnuteľnosť, tak jeho povinnosťou je oznámiť túto skutočnosť opäť miestne
príslušnému daňovému úradu a to v tej istej lehote ako pri registrácii, to znamená do 30 dní po uplynutí
mesiaca, kedy začal prenajímať. Ešte možno by som dodala, že miestna príslušnosť sa riadi nie
miestom, kde sa nehnuteľnosť nachádza, ale kde tá fyzická osoba má trvalý pobyt."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "To platí aj pri v tom prípade, ak sa už rozhodne, že prestane
prenajímať, že sa musí odregistrovať?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Samozrejme, ak sa rozhodne, že prestane prenajímať túto
nehnuteľnosť, byt alebo časť bytu, tak je povinný do 15 dní, kedy nastala táto skutočnosť nahlásiť túto
zmenu miestne príslušnému znovu daňovému úradu. Ten ho odregistruje a v podstate..."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Je voľný."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "A je voľný, hej."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. Pán Babej, spomínal som v úvode, v tom mojom úvode

študentov. Pre študentov sa situácia v prvom rade asi rieši nejakým internátom. Je to tak?"
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Áno. Ak hovoríme o denných študentoch,
tak vlastne drvivá väčšina má záujem bývať na internáte, ak im to ich univerzita umožňuje toto bývanie.
Čiže takto sa snažia riešiť svoju situáciu s bývaním. No žiaľ, musíme povedať, že kapacity internátov sú
obmedzené a počty študentov sú vyššie ako kapacity internátov, čiže nie vždy sa to každému študentovi
podarí, aby získal internát a potom musí riešiť alternatívy."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Takže to sú tie alternatívy, ktoré sme spomínali. V tých prípadoch, keď
nedostal internát sa asi rozhodol že, bude hľadať takéto ubytovanie ten študent, možno práve aj také
možno načierno ktoré som spomínal. Viete v podstate popísať tie prípady alebo, k akým prenájmom sa
uchyľovali tí študenti?"
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "No tak v prvom rade, ak nedostanú
internát, buď majú alternatívu čiže bývať u rodiny, alebo na inom ubytovacom zariadení, ak ho majú k
dispozícii. A ak nie, tak sa uchýlia k tomu privátu. A väčšinou si ho hľadajú, by som povedal legálne, lebo
informácie o tom, že, či si hľadajú také nelegálne ubytovanie nie sú. Lebo často krát si to každý nechá
pre seba takúto informáciu, ale určite aj to sa môže sa stať, že je takáto ponuka."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. A často sú prípady že, možno sa nedostanú k celému bytu, ale
len k časti bytu, možno k jednej izbe. Ak sú tam aj nejakí iní kolegovia alebo možno ešte v tom istom
byte žije aj osoba, ktorá prenajíma časť svojho bytu. No a opäť sa dostávame k daňovému úradu, pani
Uhrínová. Treba sa registrovať aj keď prenajímame tú izbu?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Áno. presne ako ste hovorili, aj keď sa izba len prenajíma, to
znamená len časť nehnuteľnosti, je potrebné sa zaregistrovať alebo oznámiť túto skutočnosť, ak
začínam prenajímať túto časť bytu."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Je ešte, ak by sme sa k tomu vrátili, sú nato nejaké formuláre alebo
kde tí ľudia vôbec sa dostanú k tým podkladom pre registráciu?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Každý, kto má povinnosť registrácie si môže tento formulár
registračný buď stiahnuť z našej internetovej stránky, alebo teda si ho teda získať na svojom daňovom
úrade alebo ktoromkoľvek daňovom úrade. No a vlastne povinnosť takéhoto občana, ktorý prenajíma
nehnuteľnosť, je vyplniť tento formulár a odoslať ho buď poštou na daňový úrad, alebo osobne ho
odovzdať, alebo takisto môže ho poslať aj elektronickými prostriedkami, ale ak podáva tento formulár
elektronickými prostriedkami a nevlastní zaručene elektronický podpis, tak musí tento formulár ešte do 5
dní od uplynutia vlastne lehoty, kedy urobil toto podanie, podať v papierovej forme na daňový úrad,
alebo poslať poštou v papierovej forme."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. Opäť otázka na zástupcu študentov. Tie, tá situácia s privátmi.
mení sa nejakým spôsobom počas roka? Sú sezónne a sezónnejšie obdobia pre priváty zo strany
študentov?"
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Samozrejme najsezónnejšie obdobie je
začiatok akademického roka, čiže september október kedy študenti prichádzajú študovať. Buď noví
študenti prichádzajú študovať do mesta alebo absolventi si hľadajú privát, keďže už na internátoch bývať
nemôžu. A keďže prichádzajú, internát nedostali, potrebujú vyriešiť svoju situáciu. Čiže to je tá
najsilnejšia sezóna v tom septembri, októbri. A zase opak je v tom júni, máji, kedy študenti končia svoj
akademický rok. Mnohí z nich, ktorí dlhodobo nepracujú v mieste svojho štúdia, privát opúšťajú
odchádzajú domov, lebo pretože nie sú ochotní platiť za tento privát počas mesiacov, kedy ho reálne
nevyužívajú. A zase sa posúvame do obdobia septembra, kedy očakávajú že, buď dostanú internát,
alebo sa zase vrátia buď k pôvodným privátom alebo novým."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno, čiže ostávajú len tí ktorí si možno nájdu prácu a pokračujú aj cez
to obdobie, kedy nie je škola."
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Áno, alebo je tam ešte možnosť, že odídu
z privátu, pôjdu bývať na internát v lete, lebo to je jednoduchšie, keďže internáty nie sú plne kapacitne
využité a potom sa buď vrátia na ten privát, alebo sa im podarí ostať na tých internátoch."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Pani Uhrínová, ako je to v týchto prípadoch, ak je taký ten
nepravidelný prenájom, to znamená, že ten človek možno prenajíma izbu, potom nezoženie nikoho?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "To je to, čo sme v úvode povedali že, bohužiaľ ten, ktorý
prestane prenajímať, musí oznámiť túto skutočnosť teda na ten daňový, odregistrovať sa."

Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Aj v takom krátkom období?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Aj keď je to krátke. Keď to je v tej lehote tých 15 dní, čo je
vlastne lehota na to oznámenie tejto skutočnosti a odregistrovanie sa, ak si v tejto lehote nájde teda
ďalšieho študenta, keď hovoríme o študentoch, do tej izby na prenájom, tak v podstate nič sa nedeje.
Ale ako náhle vlastne v tejto lehote nenájde nikoho, tak je povinný sa odregistrovať, a keď možno o
mesiac alebo o dva mesiace, teda v prípade prázdnin, v septembri znovu začína teda prenajímať, tak
musí prejsť znovu celým tým systémom a znovu zaregistrovať sa na miestne príslušnom daňovom
úrade."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "A sú nejaké sankcie, keby sa neodhlásil, to znamená, že v podstate
ten mesiac je tam taký, že nikto tam nie je, ale aby zbytočná byrokracia nebola že, bude chodiť hore
dole, tak ten mesiac vyčká. Je to dobrovoľne."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "No, keď neoznámi v podstate, ak na to správca daní príde
napríklad pri daňovej kontrole, tak môže byť, nie je to povinnosť uložiť pokuta, môže byť uložená pokuta
od 66 euro do 3319 euro, to znamená ale v tomto prípade je fakultatívna, nie je povinná."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. Podľa vás, keď sú tí prenajímatelia, tak sú povinní uzatvoriť
zmluvu s tým, ktorý si prenajíma ten priestor aj v prípade, ak je to študent, možno jedna izba?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "No ja si myslím, že vždy je lepšie uzatvoriť písomnú dohodu o
tomto prenájme, pretože Občiansky zákonník vlastne umožňuje aj ústne uzatvoriť zmluvu. Ale myslím si,
že ak by nastali nejaké nezrovnalosti v súvislosti, že by nájomca neplatil nájomné, tak určite vždy je
lepšie vymáhateľná tá písomná forma po tej právnej stránke. A tak si myslím aj z vlastnej skúsenosti
vieme, že v podstate tá ústna forma býva uzatvorená väčšinou medzi tými rodinnými príslušníkmi, keď
rodičia prenájmu byt, čo ja viem deťom alebo nejakým príbuzným blízkym, a keď si veria a dôverujú, tak
je uzatvorená ústna dohoda."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. Aký doklad potom môže dať daňový doklad, môže dať ten, čo
prenajíma tú nehnuteľnosť niekomu ďalšiemu, ak by si to chcel dať do nákladov?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "No v prípade, že by som prenajímala nejakému podnikateľovi
ten byt, ktorý v podstate ten náklad by si chcel uplatňovať vo svojom, vo svojich výdavkoch a potom teda
do daňového priznania, tak v tomto prípade si myslím, že vždycky je uzatvorená tá písomná zmluva. A
toto je už vlastne ten doklad, lebo v tej zmluve o prenájme sa presne dohodnú na spôsobe platbx na
výške platby na tej..."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Periodicite."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Na tej periodicite a tak ďalej samozrejme. A toto je už doklad
na ten výdavok. No a keď má uzatvorenú zmluvu, čo ja viem, so študentom, ktorý nie je podnikateľ, tak v
podstate ten si to nemá ani kam dávať do výdavkov. A keď je uzatvorená ústna zmluva, tak v podstate
ten prenajímateľ samozrejme musí priznávať ten príjem, na ktorom sa ústne dohodli. A ak by vznikla
nejaká nezrovnalosť napríklad pri daňovej kontrole, tak správca dane môže si vyzvať teda toho nájomcu,
teda napríklad toho študenta ako svedka, aby teda svedčil a dokázal naozaj, v akej výške je tá ústna
dohoda o prenájme uzatvorená."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Pán Babej, aká je skutočnosť pri takomto prenajímaní, ako je to zo
zmluvami? Sú teda študenti náchylní k tomu, aby podpisovali, uzatvárali zmluvy a mali také isté krytie
voči tomu, kto im prenajíma, alebo sú to skôr ústne dohody?"
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Ja si skôr myslím, že v dnešnej dobe už
sú dospelí ľudia študenti tak vyspelí, že si radšej svoje rozhodnutie, respektíve svoju dohodu dajú na
papier, aby nevznikli problémy, ktoré boli jednak popísané a ďalšie problémy, ktoré z toho môžu
vzniknúť a môže sa tým dostať do rizika. Pretože riziko je v takomto prípade veľké, lebo čo nie je na
papieri, to je medzi dvoma stranami slovo proti slovu."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Ešte, ak sa vrátime k tomu, ak by náhodou študent prišiel o takéto
bývanie, sú nejaké možnosti, že študentský parlament môže tomu študentovi pomôcť s tým bývaním
možno s prechodným?"
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "No toto je veľmi ťažká otázka, lebo
študentský parlament ako taký má právo disponovať, respektíve rozdeľovať ubytovacie miesta iba do
určitého dátumu. Konkrétne na Ekonomickej univerzite je to 15. október. Po tomto dátume my už
nemáme právo disponovať, čiže takéto prípady nemáme právo riešiť, ale samozrejme môžu sa študenti
obrátiť buď na priamo na riaditeľky internátov, alebo na centrum, ktoré má na starosti všetky internáty

pod univerzitou a to im v drvivej väčšine prípadov vyjde v ústrety, pretože vždy sa nájde to miesto
niekedy, lebo niekto skončí štúdium, odíde z internátu a už tá fluktuácia je iná počas roka ako v tom
návalovom septembrovom období."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Pani Uhrínová, na vás ešte otázočka. Spomínali ste naozaj, že môže
si zavolať ako svedka toho študenta, ale vôbec má sa čoho chytiť ten daňový úrad pri takýchto
kontrolách, že vie vôbec zistiť, že niekto niečo prenajíma, alebo je to len taká tichá klebeta od susedov,
že môj sused začal prenajímať?"
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "No nemyslím si, že sa spoliehame len na tie tiché klebety, ako
vravíte nie, nie. Samozrejme naši daňoví kontrolóri si robia dôslednú prípravu pred kontrolami, to
znamená, najskôr si teda robia nejaké miestne zisťovania jednak v spolupráci napríklad s realitnými
kanceláriami, ak sa prenajíma prostredníctvom nich, alebo napríklad cez obecné úrady, pretože určite,
ak je prenajatý byt, tak tam by to malo byť nejakým spôsobom zaznamenané. Ďalej samozrejme
sledujeme napríklad inzeráty, no a v neposlednej miere teda aj takéto nahlášky od tých susedov alebo
teda iných ľudí, ktorí nám pošlú nejaké indície, že sa tam prenajíma a majú pocit, že sa nezdaňuje tento
príjem."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Áno. Sme na Slovensku takže takých je asi dosť. Tá ľudská závisť je
samozrejme."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Hej, hej, hej."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Ale všetko by malo byť podľa zákona malo by sa robiť tak, ako to
vyžaduje zákon. Dáma a pán, ja vám ďakujem v tejto chvíli za to že, ste prijali moje pozvanie do dnešnej
diskusie. Čas nám veľmi rýchlo uplynul, takže ešte raz ďakujem pekne a želám vám pekný večer."
Beáta Uhrínová, Daňové riaditeľstvo SR: "Pekný večer."
Andrej Babej, predseda študentského parlamentu FHI EUBA: "Ďakujeme, pekný večer."
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "A je tu záver dnešnej relácie. Tak si vám už len dovolím pripomenúť,
že o týždeň sa stretneme v Manažmente. Ďakujem za pozornosť a želám pekný víkend. Dovidenia."
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47. Podnikateľom roka je Tomáš Bel z EXIsportu
[Téma: Rektor EU; etrend.sk; 18/02/2011; ePROFIT; Radovan Žuffa]
Porota ocenila aj J. Jenču zo spoločnosti Monogram a spoluzakladateľa InterStore.sk A. Grambličku
Radovan Žuffa
Víťazom súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka 2010 sa stal Tomáš Bel, spolumajiteľ spoločnosti
EXIsport, ktorá predáva športové potreby a oblečenie. Piaty ročník súťaže zorganizovala poradenská
spoločnosť Ernst & Young a týždenník Trend.
Vyštudovaný lekár zvíťazil spomedzi piatich finalistov. ,,Predaj športových produktov sme posunuli o
niekoľko krokov ďalej. Dnes tvoríme a predávame šport fashion," uviedol T. Bel pri peberaní ceny na
včerajšom galavečeri v Bratislave. EXIsport je v súčasnosti najväčším maloobchodným reťazcom so
športovými potrebami na Slovensku s 27-percentným podielom na trhu.
Do najužšieho výberu sa dostali aj Milan Dubec, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Azet.sk, Štefan
Kassay, majiteľ firmy I.D.C. Holding, ktorá je najväčším producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva na
Slovensku, Michal Meško, spolumajiteľ internetového kníhkupectva Martinus.sk a Peter Štecko zo
spoločnosti Medusa Group, ktorá prevádzkuje 18 reštaurácií v Bratislave.
Cenu Podnikateľ roka 2010 v oblasti inovácií udelili vyhlasovatelia súťaže Jánovi Jenčovi, jednému zo
štvorice zakladajúcich spoločníkov firmy Monogram Technologies, ktorá sa venuje komplexnému
riešeniu internetových stránok a web dizajnu.
Kategóriu Začínajúci podnikateľ roka 2010 vyhral Alexander Gramblička, spoluzakladateľ spoločnosti
InterStore.sk, ktoré prevádzkuje internetové obchody.
V rámci piateho ročníka udelil svoju cenu za najkrajší podnikateľský príbeh aj magazín Profit Klaudii
Valuškovej, majiteľke spoločnosti Auto Valušek.
V odbornej porote už jej polovicu tvorili víťazi doterajších ročníkov - Michal Štencl z firmy Sygic
(predseda poroty, Podnikateľ roka 2009), Peter Zálešák, spolumajiteľ firmy Nay, Miroslav Trnka,
spolumajiteľ Esetu a Miroslav Trnovský, zakladateľ SkyBau. Ďalšími členmi poroty boli Robert Šimončič,
generálny riaditeľ agentúry Sario, Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity, Ján Košturiak,
prezident Fraunhofer IPA Slovakia a Oliver Brunovský, konateľ vydavateľstva Trend Holding.
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48. TREND Barometer
[Téma: Rektor EU; Trend; 24/02/2011; 08/2011; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Myslíte si, že by daňová harmonizácia (vrátane zjednotenia sadzieb) podporila rast
konkurencieschopnosti krajín eurozóny?
23.02.2011
Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding (rozhodne nie): Definovanie jednotných
daňových kritérií musí vychádzať z ekonomiky danej krajiny. Tá je v rámci EÚ príliš rozdielna. Ak sa
zharmonizuje výkonnosť podnikov, možno harmonizovať aj dane. Dnes je priskoro na takéto závažné
rozhodnutie.
Branislav Šebo, generálny riaditeľ, IBM Slovensko (rozhodne áno): Zjednotenie, a tým zjednodušenie
pravidiel na zdaňovanie príjmov a spotreby má zásadný vplyv na "čitateľnosť" ekonomického prostredia.
To môže v zásadnej miere pozitívne ovplyvniť rozhodovanie o alokovaní kapitálu do eurozóny, resp.
jednotlivých členských krajín. Slovensko má pozitívne skúsenosti so zavedením rovnej dane, takže
rozhodne áno...
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave (skôr nie): Týmto by vzrástla
konkurencieschopnosť len niektorých krajín s vyšším daňovým zaťažením. Krajiny s nižším daňovým
zaťažením by prišli o konkurenčnú výhodu. Výraznejší prínos harmonizácie z hľadiska
konkurencieschopnosti eurozóny by nastal v prípade, ak by jej vplyvom došlo k celkovému zníženiu
daňového zaťaženia výroby v eurozóne.
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart (rozhodne nie): Ak by aj urýchlila rast, dvakrát viac by stála
administrácia tohto mechanizmu.
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron (rozhodne nie): Prvá časť otázky ešte má akú-takú
logiku - sprehľadnenie vymeriavacích základov a ich zjednotenie možno zmysel má. Zjednotenie sadzieb
určite nie. Každý štát predsa poskytuje svojim občanom rôznu úroveň služieb, nie je možné, aby sme
napriek tomu platili v rámci eurozóny všetci rovnako.
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovensko (skôr nie): Je ťažké predpokladať, že by bola
nastavená podľa odborných kritérií smerom k optimalizácii potrieb zóny, ak je taká optimalizácia vôbec
politicky dosiahnuteľná... Nastala by teda podľa kritérií mocenských, a preto je pravdepodobnosť, že by
podporila rast konkurencieschopnosti zóny, skôr iluzórna.
Luboš Vančo, partner, KPMG Slovensko (rozhodne nie): Treba otvorene povedať, že krajinám ako
Francúzsko a Nemecko vôbec nejde o harmonizáciu. Prostredníctvom tejto politickej agendy im ide o
zvýšenie daní najmä v krajinách s nižším daňovým zaťažením, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Aj také
krajiny ako USA majú rôzne dane v rôznych štátoch federácie.
8% rozhodne áno
5% skôr áno
38% skôr nie
38% rozhodne nie
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