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1. Prekliatie prírodnými zdrojmi
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 03/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]

2. Projekt Manažment financií samospráv (MAFIS) vstupuje do druhej fázy
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 04/02/2014; 05/2014,06/2014; s.: 21; Samospráva;
Redakcia]

3. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na požičovňu mestských bicyklov Bike
Sharing
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 04/02/2014; Metro dnes; z domova]

4. Bratislava hľadá dodávateľa systému požičovne verejných bicyklov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/02/2014; Košický kraj; TASR]

5. Bratislava chce viac bicyklov v uliciach, mesto hľadá dodávateľa systému
požičovne
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 04/02/2014; Regióny; TASR]

6. Mesto hľadá dodávateľa systému požičovne bicyklov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/02/2014; Bratislava; SITA, TASR]

7. Spoločný študijný program univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 06/02/2014; s.: 7b; BRATISLAVA; tasr, sita]

8. UČEBNICA ZNALECTVA.
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 06/02/2014; 05/2014; s.: 66; TREND KLUB; Redakcia]

9. Kradne sa všade
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 05/02/2014; 06/2014; s.: 22,23,24; ROZHOVOR; LUKÁŠ
MILAN]

10. Slovenské univerzity ponúkajú nový program Ekonómia a právo
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 05/02/2014; HNonline, Slovensko; tasr]

11. Bratislava chce viac bicyklov v uliciach, mesto hľadá dodávateľa systému
požičovne
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 04/02/2014; Regióny; TASR]

12. Platenie dane z dividend vo svete
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 06/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]

13. Univerzity spúšťajú spoločný študijný program Ekonómia a právo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/02/2014; Bratislava; sita]

14. DOD Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 07/02/2014; Správy; z domova; Hana Džurná]

15. Rozhodnutia politikov škodia tejto krajine, tvrdí kľúčový svedok pre nástenkový
tender
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 08/02/2014; Lukáš Milan]

16. Čas na podanie prihlášok na VŠ sa kráti
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 10/02/2014; 33/2014; s.: 2; Denník košického kraja; lnk]

17. Spoločný študijný program na dvoch univerzitách
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 10/02/2014; 05/2014; s.: 11; vzdelávanie/inzercia;
SITA]

18. Čas na podanie prihlášok na vysoké školy sa kráti
[Téma: Ekonomická univerzita; korzar.sme.sk; 10/02/2014; Elena Danková]

19. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 22; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP 130557]

20. Aké nové programy sa budú dať študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 3; VYSOKÉ ŠKOLY; OR]

21. Čo ponúkajú súkromné vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 12; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

22. Nezamestnaní absolventi svedčia o nízkej kvalite školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY; Katarína Ragáčová]

23. Otázky a odpovede

[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 7; VYSOKÉ ŠKOLY; or]

24. Na výšku aj za 70 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 12/02/2014; s.: 14,15; VZDELÁVANIE; mh]

25. Prečo by mali uchádzači študovať práve na vašej univerzite?
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

26. ŠESŤ RÁD, ako sa vyvarovať sklamania z vysokej školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 2; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

27. S akou vysokou školou si ľahšie nájdete prácu?
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 12/02/2014; s.: 24,25; TRH PRÁCE; Ivan Šuplata]

28. Firmy majú občas k školám výhrady
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 17; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

29. Na výšku aj za 70 eur: Ani prijímačky na verejné univerzity nie sú grátis
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 12/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]

30. Aké nové programy sa budú dať študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]

31. Turisti sú spokojní: Región dostal ocenenie KrištOF 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; ziar.dnes24.sk; 14/02/2014; Žiar; Martin Károly]

32. Región Štiavnica získal za svoju atraktivitu ocenenie KrištOF
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/02/2014; Žiar - Spravodajstvo; tasr]

33. Prečo prekáža slovo rodič v prihláške?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 16/02/2014; Spravodajstvo; db]

34. Prečo prekáža slovo rodič v prihláške?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 15/02/2014; s.: 6,7; správy; bd]

35. Čo by ste mali vedieť o prijímačkách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]

36. Od výplaty k výplate. Výdavky ľudí nerastú
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 18/02/2014; s.: 8; správy; Lenka Buchláková]

37. Pandora's Promise - Iný pohľad na energetiku
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 19/02/2014; redakcia]

38. Podozrivá súťaž na odťahovku za 1,6 mil. eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 19/02/2014; s.: 8,9b; Bratislava; Klára Horváthová]

39. Vysokým školám stále chýba päť miliónov
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/02/2014; s.: 8; správy; Daniela Balážová]

40. Obchodná akadémia Topoľčany reaguje na potreby trhu práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 18/02/2014; 06/2014; s.: 7; Kam na strednú školu;
Redakcia]

41. Od výplaty k výplate. Výdavky ľudí nerastú
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 19/02/2014; Spravodajstvo; Lenka Buchláková Pravda]

42. Vysokým školám stále chýba päť miliónov
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/02/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]

43. Darovať krv dnes prišlo 60 študentov EÚ v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 20/02/2014; BratislavskeNoviny.sk; sita]

44. Takmer 60 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave darovalo vo štvrtok
krv v rámci tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/02/2014; Metro dnes; z domova]

45. Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 21/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]

46. Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 21/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]

47. redizajn: RUonline sa mení na ONLINE TORO
[Téma: Ekonomická univerzita; masmedialne.info; 23/02/2014; masmedialne.info; redakcia]

48. Podnik a podnikanie v kazašskom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/02/2014; Knihy; WBN/PR]

49. Kam po strednej?

[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/02/2014; Metro dnes; z domova; Alexandra
Važanová]

50. František Škvrnda o aktuálnej situácii na Ukrajine
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 24/02/2014; noveslovo.sk; REDAKCIA]

51. Slovenskí a zahraniční rečníci si zmerajú sily
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/02/2014; Bratislava; sita]

52. Harvard a Baťa - úvod
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2014; Petra Marko]

53. Ukrajina chce chýbajúci plyn od Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 25/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]

54. Za každou nomináciu JE PRÍBEH
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 25/02/2014; 08/2014; s.: 8,9,10; NEZARADENÉ; Redakcia
ĽUDMILA GRODOVSKÁ]

55. Maturanti, váhate, na akú "výšku" sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]

56. Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 26/02/2014; s.: 10,11; SERVIS; mh]

57. Ing. MAREK JUHÁS
[Téma: Ekonomická univerzita; SYSTÉMY LOGISTIKY; 24/02/2014; 01/2014,02/2014; s.: 61; Logistická
kniha zoznamov 2014; Redakcia]

58. PRÍCHODY / ARRIVALS
[Téma: Ekonomická univerzita; SYSTÉMY LOGISTIKY; 24/02/2014; 01/2014,02/2014; s.: 54; Logistická
kniha zoznamov 2014; Redakcia]

59. Katarína Molnárová: Prvým impulzom bola túžba po pracovnej slobode
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 26/02/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

60. RESUSCITÁCIA EKONOMÍK EÚ NA STOLE
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 26/02/2014; 07/2014,08/2014; s.: 4; KOMENTÁRE
ZAHRANIČIE; JAROSLAV HUSÁR]

61. KRACHNÚŤ A VSTAŤ
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 27/02/2014; 08/2014; s.: 10,11,12,13; Téma; Dominik Orfánus]

62. Maturanti, váhate, na akú výšku sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]

63. Štúdium IT: Kedy sa neoplatí "čistá" informatika?
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 27/02/2014; zive.sk; Peter Steigauf]

64. TREND vyhlásil výsledky 1. kola súťaže Failure Stories
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 26/02/2014; eTREND; red]

65. Slovenské univerzity ponúkajú nový program Ekonómia a právo
[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 05/02/2014; HNonline, Slovensko; tasr]

66. Univerzity spúšťajú spoločný študijný program Ekonómia a právo
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 05/02/2014; Bratislava; sita]

67. DOD Ekonomickej univerzity
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 07/02/2014; Správy; z domova; Hana Džurná]

68. Spoločný študijný program na dvoch univerzitách
[Téma: Rektor EU; Trnavské noviny; 10/02/2014; 05/2014; s.: 11; vzdelávanie/inzercia; SITA]

69. Prečo by mali uchádzači študovať práve na vašej univerzite?
[Téma: Rektor EU; SME; 12/02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

70. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; SME; 12/02/2014; s.: 22; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP 130557]

71. Darovať krv dnes prišlo 60 študentov EÚ v Bratislave
[Téma: Rektor EU; bratislavskenoviny.sk; 20/02/2014; BratislavskeNoviny.sk; sita]

72. Anketa s rektormi a prorektormi univerzít, prečo študovať práve u nich
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 20/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]

73. Za každou nomináciu JE PRÍBEH
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 25/02/2014; 08/2014; s.: 8,9,10; NEZARADENÉ; Redakcia ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]

1. Prekliatie prírodnými zdrojmi
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 03/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Anna Šípošová, moderátorka: "Mongolsko, Sierra Leone, Turkmenistan, Bhután - to sú krajiny, ktorých
ekonomika by vo svetovom meradle mala v tomto roku rásť najrýchlejším tempom. Ich hospodársky rast
je však založený najmä na ťažbe nerastných surovín. Bežní obyvatelia zostávajú chudobní. Fenomén,
ktorí odborníci nazývajú prekliatie prírodnými zdrojmi."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Pätnásťpercentný rast ekonomiky - číslo, o ktorom západné štáty môžu
len snívať. Mongolsko ho dosahuje vďaka uhliu, medi, či rope. Pre jeho obyvateľov to ale neznamená
vyššiu životnú úroveň. Ekonómovia hovoria o prekliatí prírodnými zdrojmi, vysvetľuje Vladimír Baláž zo
Slovenskej akadémie vied."
Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: "Krajina si na to veľmi ľahko zvykne, že celé jej
bohatstvo pochádza z prírodných zdrojov, pretože tie technológie na ťažbu tých prírodných zdrojov
prinášajú zahraničné spoločnosti. Tá krajina nie je donútená vyvíjať ich sama. Okrem toho tie príjmy z
prírodného bohatstva obyčajne nie sú rozdelené spravodlivo medzi všetkých obyvateľov krajiny, ale
obyčajne koncentruje ich u seba tá vládnuca elita. To je prípad trebárs Turkmenistanu, ale do veľkej
miery aj Sierra Leone, ktoré je známe ťažbou diamantov."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Zisky totiž idú do rúk zahraničných firiem. Najviac investorov prichádza
do Afriky. Tí ale bohatstvo vyvážajú von. Vytvára sa však dojem, že ekonomika prosperuje."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "A ona je v podstate v rukách transnacionálnych
korporácií. V žiadnom prípade to nehovorí dneska o stave infraštruktúry, alebo o tempe ekonomického
rastu ako takého. Vychádza to jednoducho z veľmi nízkej východzej základne."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Hovorí Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priame
zahraničné investície budujú v týchto krajinách priemysel a tým aj nové pracovné miesta. Na začiatku si
vlády veľmi podmienky veľmi diktovať nemôžu, keďže investície potrebujú. Dôležitý je ale ďalší krok. Na
rozdiel, povedzme, od afrických krajín, štáty juhovýchodnej Ázie sa dokázali postaviť nadnárodným
firmám s cieľom rozvíjať aj svoje národné záujmy. Peter Baláž pripomína, kde sa to podarilo - Hongkong,
Singapur, Taiwan, Južná Kórea a Čína."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Východná Ázia je obrovsky motivovaná, pokiaľ ide
o vzdelávanie. Toto sa netýka Afriky. Tie krajiny pochopili, že musia presadzovať dlhodobé a strategické
ekonomické záujmy na úkor tých krátkodobých."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Takže investujú do vzdelania, tým pádom potom si vybudujú generáciu
ľudí, ktorí prevezmú krajinu a tá krajina môže ďalej prosperovať?"
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Tak. Presne tak to je."

Späť na obsah

2. Projekt Manažment financií samospráv (MAFIS) vstupuje do druhej fázy
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 04/02/2014; 05/2014,06/2014; s.: 21; Samospráva;
Redakcia]
Začínajú sa tréningy predstaviteľov samospráv v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne.
Až 30 vyškolených trénerov, 60 účastníkov zo samospráv, 40 akademikov a 120 účastníkov konferencie,
to všetko prinesie projekt Manažment financií samospráv (MAFIS). V súčasnosti sa projekt nachádza v
druhej fáze, keď sa začínajú tréningy predstaviteľov samospráv. Vyvrcholením ročného projektu bola
konferencia v Budapešti, ktorá sa konala 4. februára za účasti predstaviteľov samospráv a akademický
workshop v Bratislave 13. februára pre odborníkov v oblasti financovania samospráv. Úspech projektu je
však merateľný nielen týmito číslami, ale predovšetkým predstavením v zahraničí fungujúcich
inovatívnych konceptov, novými kontaktmi a partnerstvami, zdieľaním skúseností všetkých
zúčastnených. ,,Pri súčasnom rozsiahlom počte kompetencií, ktoré vykonávajú naše samosprávy, a
častých zmenách finančných podmienok vnímam projekt ako veľmi aktuálny a veľmi užitočný pre
samosprávy, aby sa jednak utvrdili v činnostiach, ktoré robia a pritom im to dáva aj podnety pre nové
prístupy, metódy a nástroje vo finančnom manažmente," povedala profesorka Ekonomickej univerzity
v Bratislave a expertka projektu MAFIS prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

Hlavné témy tréningov
Za oživením projektu, ktorého základy siahajú do 90. rokov, stojí Ľuba Vávrová s tímom expertov,
autormi pôvodnej verzie publikácie, ktorá sa stala za tie roky základom celosvetovo používaného
materiálu - Financial Management for Local Government, distribuovaného pod hlavičkou UN Habitat. Na
výbere pre náš kontext vhodných tém a ich doplnení spolupracovala niekolko mesiacov skupina
expertov z oboch strán Dunaja. Výsledkom je preklad publikácie Financial Management for Local
Government doplnený o nové témy, informácie o možnostiach rozvoja samospráv, ako aj o prípadové
štúdie z domáceho prostredia. Pred vydaním tlačenej verzie projektu je prístup k všetkým materiálom
zabezpečený účastníkom školení cez moderný e-learningový portál. Za všetky spracované témy v rámci
projektu je možné spomenúť Finančné plánovanie, Manažment aktív, Meranie výkonnosti alebo Nové
možnosti financovania rozvoja samospráv.
Cieľové skupiny
Projekt sa stretol s velkým ohlasom u cieľových skupín, ktorými sú odborní pracovníci samospráv a
VÚC, ako aj u slovenských predstaviteľov zastupujúcich organizácie na lokálnej úrovni. Z aktívne
zapojených partnerských organizácií môžeme menovať napríklad Asociáciu komunálnych ekonómov
SR, Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Centrum rozvoja samospráv, Ústav
verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Predstavenie partnerov projektu
Projekt MAFIS sa uskutočňuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
Slovenská republika 2007 - 2013 a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na
slovenskej strane je hlavným partnerom nezisková organizácia Európske centrum manažmentu, o. z., na
maďarskej strane konzorcium partnerov - neziskové 'organizácie LRMI a TÓOSZ. Všetci partneri majú
dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a dobre poznajú problematiku financovania samospráv. ECM vzniklo
koncom roku 2005 v snahe vytvoriť priestor pre uskutočňovanie projektov a aktivít pre lepšie spravovanú
a riadenú organizáciu. Súčasným sídlom organizácie ECM je Poproč v okrese Košice-okolie. Cieľom
maďarskej organizácie Local and Regional Monitoring Inštitúte (LRMI) je skúmať prevádzkové
mechanizmy, postupy orgánov miestnej samosprávy, publikovať trendy a zmeny v mikro a mezo úrovni,
ako aj dlhodobo porovnávať miestne orgány. Inštitút sa zameriava na výskum v oblasti miestnej
samosprávy a územného plánovania v strednej a východnej Európe s cieľom prispievať k rozvoju
miestnej demokracie v tomto regióne. Maďarská národná asociácia samospráv (TÓOSZ) bola založená
v marci 1989 s cieľom vytvoriť pevný základ pre posudzovanie záujmov novovzniknutých samospráv,
asistovať pri vytváraní miestnych autonómií a participovať na tvorbe sociálneho, ekonomického a
legislatívneho prostredia priateľského k miestnym samosprávam. Počet členov v čase založenia bol 152,
dnes je to viac než 1700, pričom viac než polovica obyvateľstva krajiny žije v regiónoch, ktoré sú členmi
TÓOSZ. Organizácia má 9 zamestnancov. V posledných rokoch uskutočnila množstvo úspešných
projektov.
Kontakt na ECM: Európske Centrum Manažmentu o. z., Požiarna 13, 044 24 Poproč, www.ecmsk.eu
Ľubomír Billý, Tel: +421 903 415 872, e-mail: lubomir.billy@ecmsk.eu
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3. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na požičovňu mestských bicyklov Bike
Sharing
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 04/02/2014; Metro dnes; z domova]
Rastislav Iliev, moderátor: "Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na požičovňu mestských bicyklov Bike
Sharing. Do verejnej súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť do 28. marca."
Neuvedená, redaktorka: "Verejné obstarávanie má vygenerovať dodávateľa technológie pre novú
službu, ktorú sa už mesto pokúšalo v minulosti rozbehnúť, no vtedy o ňu nikto neprejavil záujem. Víťaza
mesto vyberie v elektronickej aukcii, rozhodne najnižšia cena. Radnica očakáva, že prvé mestské
bicykle by mohli obyvatelia i návštevníci Bratislavy začať využívať v druhej polovici tohto roka."
Telefonuje:
Martina Halušková, tlačová tajomníčka Magistrátu Bratislavy: "V prvej etape hlavné mesto plánuje
vybudovať ... kontaktných miest na požičanie bicyklov a počas najbližších 3 rokov by ich počet mal
stúpnuť na 40 staníc s 230 bicyklami. Tieto stanice by mali byť od seba vzdialené asi 300 – 350 metrov,
aby boli dobre aj pešo dostupné a mali by byť tiež umiestňované prioritne v prestupných uzloch verejnej
dopravnej dopravy, či už pri obchodných centrách, biznis centrách, alebo na rôznych atraktívnych

turistických lokalitách."
Neuvedená, redaktorka: "Mesto za dodanie technológie pre bratislavský systém požičiavania bicyklov
zaplatí maximálne 700 tisíc eur. Náklady na spustenie požičovne pokryje zo svojho rozpočtu i zo
sponzorských zdrojov."
Telefonuje:
Martina Halušková, tlačová tajomníčka Magistrátu Bratislavy: "Mesto v minulosti uvažovalo aj o iných
lokalitách, ako napríklad Hviezdoslavovo námestie pri Moste SNP alebo na Šafárikovom námestí, pri
Karloveskom ramene, v Sade Janka Kráľa, na Námestí slobody, na Poštovej ulici, alebo pri
Ekonomickej univerzite."
Neuvedená, redaktorka: "Výpožičná stanica mestských bicyklov bude v prevádzke 24 hodín denne.
Bicykle si budú môcť ľudia požičať jednorazovo či na predplatnú kartu. Zriadenie požičovne schválili
mestskí poslanci vlani v septembri."
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4. Bratislava hľadá dodávateľa systému požičovne verejných bicyklov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/02/2014; Košický kraj; TASR]
Maximálna cena za dodanie technológie pre bratislavský systém BIKE SHARING je 700.000 eur.
Bratislava 4. februára (TASR) - Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa technológie
systému automatickej požičovne mestských bicyklov – BIKE SHARING. Do tendra sa môžu prihlásiť
fyzické i právnické osoby, ponuky môžu predkladať do 28. marca do 10.00 h.
Maximálna cena za dodanie technológie pre bratislavský systém BIKE SHARING je 700.000 eur.
Finančné náklady na spustenie požičovne bicyklov bude mesto kryť z mestského rozpočtu a
sponzorských, partnerských zdrojov.
Ponuku môže súťažiaci doručiť bratislavskej samospráve osobne do podateľne magistrátu alebo poštou.
V elektronickej aukcii budú môcť súťažiť uchádzači, ktorí splnia všetky kritériá obstarávania. V e-aukcii
zvíťazí cenovo najvýhodnejšia ponuka. "Očakávame, že prvé mestské bicykle budú môcť nielen
obyvatelia, ale aj návštevníci slovenskej metropoly využívať v druhej polovici roka 2014," uviedol
primátor mesta Milan Ftáčnik.
Mesto uvažuje, že najprv by sieťou pokrylo asi 3,5 štvorcového kilometra, čo by zahŕňalo centrum mesta
a časť Petržalky. V pilotnom projekte chce umiestniť 20 staníc s približne sto bicyklami.
"Stanice by mali byť od seba vzdialené asi 300 až 350 metrov, aby boli dobre pešo dostupné. Mali by
byť tiež umiesťované prioritne v prestupných uzloch verejnej dopravy, pri obchodných centrách, biznis
centrách a atraktívnych turistických lokalitách," priblížil poradca bratislavského primátora pre
cyklodopravu Michal Feik. Mesto v minulosti uvažovalo napríklad o lokalitách ako Hviezdoslavovo
námestie pri Novom moste, River Park, Šafárikovo námestie, Eurovea, Karloveské rameno, Sad Janka
Kráľa, Aupark, Námestie slobody, Poštová ulica či parkovisko Ekonomickej univerzity.
Bicykle by mali byť odolné voči vandalizmu, chránené proti rozmontovaniu, prispôsobené celoročnej
prevádzke aj na mestskú dopravu s predným košíkom a so systémom uzamykania v stojane. Na
robustnom ráme má byť logo mesta a na stanovišti na verejných priestranstvách budú dostupné 24
hodín denne. Výhodou systému podľa Feika je aj to, že pre používateľov odpadajú mnohé problémy
spojené s vlastníctvom bicykla, teda riziko krádeže, vandalizmus, nedostatok parkovacích miest,
skladovanie či požiadavky na opravu a údržbu.
Po celom svete je v súčasnosti spustených 535 systémov na požičiavanie bicyklov, ktoré ponúkajú
obyvateľom celkovo 517.000 bicyklov. Medzi krajiny s ich najväčším počtom patria Španielsko (132),
Taliansko (104) a Čína (79).
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5. Bratislava chce viac bicyklov v uliciach, mesto hľadá dodávateľa systému
požičovne
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 04/02/2014; Regióny; TASR]

Projekt Bike sharing, teda systém automatickej požičovne mestských bicyklov, naberá reálnejšie
kontúry. Mesto vypísalo verejnú súťaž na dodávateľa technológiu tohto systému.
Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa technológie systému automatickej požičovne
mestských bicyklov – Bike sharing. Do tendra sa môžu prihlásiť fyzické i právnické osoby, ponuky môžu
predkladať do 28. marca do 10.00 h.
Maximálna cena za dodanie technológie je 700 000 eur. Finančné náklady na spustenie požičovne
bicyklov bude mesto kryť z mestského rozpočtu a sponzorských, partnerských zdrojov.
Ponuku môže súťažiaci doručiť bratislavskej samospráve osobne do podateľne magistrátu alebo poštou.
V elektronickej aukcii budú môcť súťažiť uchádzači, ktorí splnia všetky kritériá obstarávania. V e-aukcii
zvíťazí cenovo najvýhodnejšia ponuka.
"Očakávame, že prvé mestské bicykle budú môcť nielen obyvatelia, ale aj návštevníci slovenskej
metropoly využívať v druhej polovici roka 2014," uviedol primátor mesta Milan Ftáčnik.
Najskôr centrum a Petržalka
Mesto uvažuje, že najprv by sieťou pokrylo asi 3,5 štvorcového kilometra, čo by zahŕňalo centrum mesta
a časť Petržalky. V pilotnom projekte chce umiestniť 20 staníc s približne sto bicyklami.
"Stanice by mali byť od seba vzdialené asi 300 až 350 metrov, aby boli dobre pešo dostupné. Mali by
byť tiež umiesťované prioritne v prestupných uzloch verejnej dopravy, pri obchodných centrách, biznis
centrách a atraktívnych turistických lokalitách," priblížil poradca bratislavského primátora pre
cyklodopravu Michal Feik.
Mesto v minulosti uvažovalo napríklad o lokalitách ako Hviezdoslavovo námestie pri Novom moste,
River Park, Šafárikovo námestie, Eurovea, Karloveské rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark, Námestie
slobody, Poštová ulica či parkovisko Ekonomickej univerzity.
Bicykle odolné voči vandalizmu
Bicykle by mali byť odolné voči vandalizmu, chránené proti rozmontovaniu, prispôsobené celoročnej
prevádzke aj na mestskú dopravu s predným košíkom a so systémom uzamykania v stojane.
Na robustnom ráme má byť logo mesta a na stanovišti na verejných priestranstvách budú dostupné 24
hodín denne.
Výhodou systému podľa Feika je aj to, že pre používateľov odpadajú mnohé problémy spojené s
vlastníctvom bicykla, teda riziko krádeže, vandalizmus, nedostatok parkovacích miest, skladovanie či
požiadavky na opravu a údržbu.
Po celom svete je v súčasnosti spustených 535 systémov na požičiavanie bicyklov, ktoré ponúkajú
obyvateľom celkovo 517 000 bicyklov. Medzi krajiny s ich najväčším počtom patria Španielsko (132),
Taliansko (104) a Čína (79).
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6. Mesto hľadá dodávateľa systému požičovne bicyklov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/02/2014; Bratislava; SITA, TASR]
V súťažných kritériách samospráva požaduje, aby boli bicykle odolné voči korózii, obsahovali
protivandalské úpravy a rámy mali s nízkym nástupom.
BRATISLAVA. Mesto Bratislava plánuje v tomto roku zriadiť požičovňu mestských bicyklov. Bratislavská
samospráva už hľadá dodávateľa systému automatickej požičovne bicyklov, do verejnej súťaže sa môžu
záujemcovia prihlásiť do 28. marca.
Víťaza mesto vyberie v elektronickej aukcii, rozhodne najnižšia cena. Radnica očakáva, že prvé mestské
bicykle by mohli obyvatelia i návštevníci Bratislavy začať využívať v druhej polovici tohto roka.
Informoval o tom riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy.
Bratislavská samospráva za dodanie technológie pre bratislavský systém požičiavania bicyklov Bike
sharing zaplatí maximálne 700-tisíc eur. Podľa Andrassyho náklady na spustenie požičovne bicyklov
mesto pokryje zo svojho rozpočtu i zo sponzorských zdrojov.
Plánujú 20 kontaktných miest

V prvej etape plánujú v meste vybudovať 20 kontaktných miest na požičanie bicyklov. Počas najbližších
troch rokov by ich počet mal stúpnuť na 40 staníc s 230 bicyklami.
"Stanice by mali byť od seba vzdialené asi 300 až 350 metrov, aby boli dobre pešo dostupné. Mali by
byť tiež umiestňované prioritne v prestupných uzloch verejnej dopravy, pri obchodných centrách, biznis
centrách a atraktívnych turistických lokalitách," priblížil poradca bratislavského primátora pre
cyklodopravu Michal Feik.
Mesto v minulosti uvažovalo napríklad o lokalitách ako Hviezdoslavovo námestie pri Novom moste,
River Park, Šafárikovo námestie, Eurovea, Karloveské rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark, Námestie
slobody, Poštová ulica či parkovisko Ekonomickej univerzity.
"V súťažných kritériách samospráva požaduje, aby bicykel bol odolný voči korózii, obsahoval
protivandalské úpravy a bol prispôsobený celoročnej prevádzke aj na mestskú dopravu s predným
košíkom a so systémom uzamykania v stojane. Na robustnom ráme má byť logo mesta" priblížil
Andrassy.
Prevádzka má byť celodenná
Výpožičná stanica mestských bicyklov bude v prevádzke 24 hodín denne, bicykle si budú môcť ľudia
požičať jednorázovo či na predplatnú kartu. Výhodou systému podľa Feika je aj to, že pre používateľov
odpadajú mnohé problémy spojené s vlastníctvom bicykla, teda riziko krádeže, vandalizmus, nedostatok
parkovacích miest, skladovanie či požiadavky na opravu a údržbu.
Zriadenie požičovne mestských bicyklov schválili bratislavskí mestskí poslanci vlani v septembri. Pilotný
projekt počíta s rozlohou siete približne 3,5 kilometra štvorcových. Sieť by mala pokryť centrum mesta s
napojením na dopravné uzly verejnej dopravy a časť Petržalky.
Mesto zriadenie požičovne mestských bicyklov rieši už nejaký čas. Pôvodne plánovali nájsť dodávateľa i
prevádzkovateľa požičovne bicyklov, ktorá by projekt financovala a mesto by len poskytlo priestory.
Jednu súťaž už mesto v minulosti vyhlásilo, tá však podľa primátora Milana Ftáčnika vygenerovala
namiesto prevádzkovateľa iba dodávateľa.
"Ten, kto to vyhral povedal, že systém dodá, ale nechce ho prevádzkovať," povedal ešte v septembri
Ftáčnik. Mesto preto pri zriaďovaní požičovne mestských bicyklov zmenilo filozofiu, dodávateľa systému
musí vybrať v novej súťaži a požičovňu bicyklov bude prevádzkovať samo mesto.
Po celom svete je v súčasnosti spustených 535 systémov na požičiavanie bicyklov, ktoré ponúkajú
obyvateľom celkovo 517.000 bicyklov. Medzi krajiny s ich najväčším počtom patria Španielsko (132),
Taliansko (104) a Čína (79).
SITA, TASR
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7. Spoločný študijný program univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 06/02/2014; s.: 7b; BRATISLAVA; tasr, sita]
BRATISLAVA - Univerzita Komenského (UK) a Ekonomická univerzita (EU) budú poskytovať od
budúceho akademického roka spoločný študijný program Ekonómia a právo. Pôjde o bakalárske
štúdium v dennej i externej forme. Zabezpečovať ho budú Právnická fakulta UK a Národohospodárska
fakulta EU. Program je novinkou v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné
vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár.
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8. UČEBNICA ZNALECTVA.
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 06/02/2014; 05/2014; s.: 66; TREND KLUB; Redakcia]
UČEBNICA ZNALECTVA. Význam a dôležitosť znalectva a znaleckej činnosti rastie. Vyžiadali si to
najmä spoločenské pomery, transformačné zmeny, ako aj globalizácia ekonomiky. S rozvojom trhovej
ekonomiky sú čoraz častejšie potrebné vyjadrenia znalcov. Znalectvo je pritom nová vedná disciplína,
ktorá sa zaoberá skúmaním príčin, priebehu, následkov negatívnych javov a objektivizovaním záverov

spoločenských odborov na právne úkony. Jej významným použitím v rámci hľadania materiálnej ,
ekonomickej a objektívnej pravdy je objasňovanie javov, faktov alebo záverov, ktoré sú potrebné na
rozhodovaciu činnosť súdov a iných orgánov verejnej moci, ako aj pre fyzickú alebo právnickú osobu.
Ojedinelá učebnica, ktorá oboznamuje s touto disciplínou, poskytuje komplexný pohľad na problematiku
znaleckej činnosti, postavenia znalca a metód ohodnocovania. Je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré
na seba logicky nadväzujú. Úvodné kapitoly sa zaoberajú základnými východiskami súdneho inžinierstva
a znalectva, ich históriou a vývojom, a to od čias Chammurapiho zákonníka až po súčasnosť. Potom
autori riešia legislatívnu úpravu znaleckej, prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, odmeňovanie za výkon
týchto činností a metódy ohodnocovania. Najväčšia pozornosť je venovaná znaleckému stanoveniu
všeobecnej hodnoty majetku, a to predovšetkým nehmotného majetku, nehnuteľností a hnuteľného
majetku. Prvýkrát sú v tejto publikácii publikované aj špecifické problémy v znaleckej činnosti
environmentálny dlh a squeeze out (vytlačenie minoritných akcionárov). Posledná kapitola je venovaná
problematike medzinárodnej štandardizácie ohodnocovania majetku, pričom sú v nej podrobne opísané
podnety, ktoré viedli k vytvoreniu medzinárodných, resp. európskych ohodnocovacích štandardov.
Učebnica je určená študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ale aj znalcom a znaleckým organizáciám, ktoré chápu znalectvo komplexne.
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9. Kradne sa všade
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 05/02/2014; 06/2014; s.: 22,23,24; ROZHOVOR; LUKÁŠ
MILAN]
Za sedem rokov Slovensko vyčerpalo iba polovicu eurofondov. A ešte aj z toho sa podstatná časť stratila
Za sedem rokov Slovensko vyčerpalo iba polovicu eurofondov. A ešte aj z toho sa podstatná časť stratila
V roku 2006 viedol rokovania s Európskou komisiou o miliardovom balíku eurofondov pre Slovensko na
roky 2007 - 2013. Ako generálny riaditeľ pracoval na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja pred
spustením nástenkového tendra a je kľúčovým svedkom proti obvineným exministrom za SNS Marianovi
Janušekovi a Igorovi Štefanovovi, ktorých polícia chce poslať pred súd za machinácie pri verejnom
obstarávaní. JÁN RUDOLF (36) momentálne prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave. S
najcitovanejším odborníkom na eurofondy sa zhováral LUKÁŠ MILAN.
Eurofondy sa čerpajú v sedemročných cykloch. Minulý rok sa skončilo prvé celé obdobie za roky 2007
až 2013. Ako to dopadlo pre Slovensko?
Hodnotím to ako katastrofu pre našu krajinu. Pre všetkých ľudí, ktorí žijú v regiónoch mimo Bratislavy a
mohli z eurofondov profitovať, je to veľmi zlá správa. Za sedem rokov totiž Slovensko vyčerpalo asi len
polovicu z viac ako 11 miliárd eur, ktoré k nám z Bruselu mohli prísť. Máme ešte dva roky na to, aby sme
dočerpali druhú polovicu.
Stihneme to vyčerpať?
Nestihneme. Začalo sa nové programové obdobie 2014 - 2020. To je spojené s množstvom práce,
keďže k nám môže prísť viac než 14 miliárd eur. Pozornosť sa upriamuje na nový balík peňazí a hoci
môžeme tento rok dočerpať peniaze na obdobie 2007 - 2013, som skeptický. Čaká nás viacero volieb,
mnohé projekty sú veľmi problematické.
Prečo má Slovensko problémy s čerpaním? Sme takí neschopní?
To si nemyslím. Sme skôr sebeckí a nenásytní. Už roky nad tým premýšľam. Čím to je, kde je hlavný
problém, čo treba zmeniť. Akokoľvek to však skúmam, prídem vždy k jednému záveru. Hlavným
problémom sú politici.
Chcete tým povedať, že eurofondy nečerpáme preto, lebo máme zlých politikov?
Chcem tým povedať, že ľudia, ktorí majú v rukách moc a rozhodujú aj o eurofondoch, tento stav
zapríčinili. Dohadzujú projekty svojim známym, kamarátom a politickým súdruhom. Na ministerstvách
zamestnávajú susedov a rodinných príslušníkov, a to aj na úkor skúsených odborníkov. Miliónové
zákazky sa dávajú spriazneným firmám, ktoré z toho odvádzajú desiatky percent do súkromných
vreciek. Kto za to môže? Ľudia na Orave, Spiši alebo Zemplíne? To asi nie. Sú to politici, ktorým
nezáleží na tom, koľko príde do regiónov peňazí, ale ako sa dokážu oni nabaliť.
Keď tvrdíte, že politici kradnú, prečo sa potom vyčerpala len polovica? Veď čím viac sa minie, tým viac
mohli predsa odliať bokom.

Je to paradox a logicky by sa mohlo zdať, že máte pravdu. Ale nezabúdajme, že obdobie, ktoré sa
rokom 2013 skončilo, sa začalo v roku 2007. Koľko vlád sme tu odvtedy mali? Koľko ministrov sa
vystriedalo na niektorých ministerstvách? Mnohí z nich boli totálne neschopní. Proces čerpania trvá
niekoľko mesiacov až rokov, peniaze z Bruselu sú ostro sledované, mnohé kauzy čerpanie eurofondov
radikálne spomalili alebo totálne zabrzdili. Eurofondy sa nekradnú ľahko.
Kto ešte okrem politikov profituje na eurofondoch?
Politici sú špička ľadovca. Na nich sú napojené mnohé konzultačné a projektové firmy. To všetko by
však nešlo bez ľudí na nižších úrovniach, ako sú ministerskí úradníci, ale aj externí hodnotitelia. Bez
tohto prepojenia nie je možné dohadzovať peniaze spriazneným subjektom. A je jedno, či ide o obec,
mesto, vyšší územný celok, neziskovku, alebo podnikateľa. Mnoho štátnych úradníkov pracujúcich s
eurofondmi po pár mesiacoch odchádza na druhý breh. Založia si občianske združenia alebo
poradenskú firmu. Kamaráta nechali na ministerstve alebo v implementačnej agentúre a spokojne si po
troške ulievajú. Ich nadriadení o tom ani nemusia vedieť, keďže ich politici dosadili na riaditeľské pozície
nedávno a toho, čo pred pár rokmi odišiel, už nikto nepozná. Jeden starosta mi povedal, že pri overovaní
verejného obstarávania si mladý úradník vypýtal províziu za to, že to overí pozitívne. Takéto a mnohé
iné konštrukcie korupcie a klientelizmu sa u nás dejú. Preto sme tam, kde sme.
Deje sa to od samého začiatku? Veď prvé projekty podporené z eurofondov sme tu mali už v roku 2004.
Odkedy eurofondy zazreli Slovensko, odvtedy sa spájajú so škandálmi. V každej vláde boli ministri
odvolávaní pre eurofondy. Dzurinda odvolal Pavla Hamžíka, v druhej vláde zas Ľudovíta Kaníka, Fico
Mariana Janušeka, Iveta Radičová riešila nejasnosti v agentúre na podporu malého a stredného
podnikania. Hoci v tejto druhej Ficovej vláde odvolaný nikto nebol, problémov s eurofondmi je viac než
dosť. Už desať rokov tu máme samé škandály, a to nielen u ministrov, ale aj štátnych tajomníkov a
rôznych iných ľudí blízko politiky a politikov.
Keď viete o toľkých závažných skutočnostiach, prečo nepodáte trestné oznámenie?
Povedzte mi jeden prípad, kedy sa niekomu niečo stalo, aj keď bolo evidentné, že bol porušený zákon
alebo že išlo o korupciu alebo klientelizmus. Nástenkový tender je tu dobrých sedem rokov, viackrát som
vypovedal v tejto kauze a stále nič. Keď štát nevie dotiahnuť takéto závažné kauzy, ktoré sú podľa
môjho pohľadu jasné, ako dokáže doriešiť malé kauzy úradníkov, ktorí sa potichučky obohacujú? To, že
váš spolužiak, bývalý kolega alebo bratranec dostane peniaze na projekt, neznamená, že je tam
korupčné správanie. Dokazuje sa to ťažko. Aj keď je asi ťažké uveriť, že práve takýto projekt bol z tých
najlepších, zvlášť keď sa môže podporiť iba každý desiaty projekt. Sú to stovky projektov a systém im to,
žiaľ, umožňuje.
Vráťme sa k nástenkovému tendru. Myslíte si, že oznam o zákazke za 120 miliónov eur skutočne visel
na nástenke za zavretými dverami?
Nie je podstatné, či visel, ani to, čo si o tom myslím. Keby aj visel, nič to nemení na tom, že to bol
absolútne netransparentný proces. Takto to vyhodnotil Brusel. Málokto vie, že peniaze z nástenkového
tendra boli určené na to, aby nám pomohli lepšie čerpať eurofondy. Táto informácia mi v médiách,
priznám sa, chýbala. Mali sme z tých peňazí školiť ministerských ľudí, ale aj ľudí v regiónoch, platiť
poradenstvo, právne služby, publicitu, konferencie, nákup techniky, jednoducho všetko, čo malo slúžiť
na efektívnejšie čerpanie eurofondov. Išlo o takzvanú technickú pomoc. Môžeme lepšie čerpať, keď to,
čo nám malo pomôcť, sme takto škandalózne premrhali? Vidíte, a zase sme pri koreni veci. Politici.
Neodpovedali ste mi však. Bol podľa vás ten oznam na nástenke či nie?
Samozrejme, že nebol.
Ako generálny riaditeľ sekcie ste na ministerstve výstavby zodpovedali za prípravu čerpania eurofondov
na roky 2007 - 2013. Niektorí odborníci tvrdia, že príčiny slabého čerpania treba hľadať v zlom nastavení
priorít.
Priority sú jedna vec a samotné čerpanie druhá. Ja sa zodpovednosti nezbavujem, naopak, som hrdý na
to, že som bol pri tom. Nezabúdajme, že to obdobie sme nastavovali v roku 2006, keď bola úplne iná
ekonomická a hospodárska situácia na Slovensku, ako aj v Európe. O kríze ste nepočuli ani slovko.
Slovenské regióny potrebovali riešiť množstvo problémov a na základe ekonomických analýz sme vedeli,
kam musíme naliať peniaze. To, že sa nečerpajú, nie je vec priorít. Dokazuje to aj absorpčná schopnosť
mnohých oblastí, kde dopyt prevyšuje ponuku. Nie všetko bolo ideálne, ale počas tohto obdobia sa
mohla urobiť takzvaná priebežná analýza implementácie a peniaze sa mohli presunúť tam, kde chýbali,
a zobrať tam, kde možno nebol o ne až taký záujem. Nič také savšak na Slovensku nedialo. Aj pre
zmenu vlád.

Minister Janušek vás neskôr z funkcie generálneho riaditeľa odvolal. Povedal vám dôvod?
Bol som odvolaný bez udania dôvodu. Bolo jasné, že niekomu prekážam. Myslím, že to nebolo jeho
rozhodnutie, plnil len príkaz, ktorý mu niekto dal. Keď ste v takej funkcii, musíte rátať s tým, že ste tam
dočasne. Ak sa otvorene postavíte proti lúpeži, ako bol nástenkový tender, musíte rátať s tým, že tam
nebudete už ani dočasne (smiech). Moje odvolanie bolo prvé, nasledoval generálny riaditeľ sekcie
kontroly, vedúci služobného úradu a nakoniec odvolali samotného Janušeka. Paradoxne, všetko ľudia,
ktorých prijal na ministerstvo sám Janušek. Jeden z nich bol vraj zakladateľ SNS. Ja som bol apolitický,
mnou začali.
Chcete tým povedať, že Ján Slota dopustil odvolávanie vlastných ľudí?
Minister mi raz povedal, že Igor Štefanov sedí u Slotu každý deň. Spýtal som sa, koľkokrát on. Povedal
mi, že pred dvoma týždňami naposledy. Vtedy som pochopil, že Janušek pre Slotu veľa neznamená.
Štefanov sa postupne vyšplhal až na ministra, dal odrovnať všetkých, ktorí mu stáli v ceste. Slota ho
poslúchal na slovo a keď pochopil, čo mu Štefanov spôsobil a kam ho dostal, už nebolo cesty späť. Po
rokoch mnohí tvrdia, že SNS pochoval práve Štefanov a jeho nástenkový tender, keď zákazka za 120
miliónov eur skončila vo firmách napojených na SNS.
Kto rozhodol o tom, na aké oblasti budeme využívať eurofondy v rokoch 2007 - 2013?
To, čo sa bude podporovať, je z veľkej časti politické rozhodnutie a deje sa to tak v každom štáte. Vláda
zodpovedá za využívanie eurofondov, tak má aj právo si to sama nastaviť. Samozrejme, mala by
vychádzať z relevantných analýz. Výnimkou nebola ani koalícia Fico Slota - Mečiar. Len po voľbách pri
delení ministerstiev si to niektorí nevšimli. Potom prišli na to, že SNS malo pod sebou najviac
operačných programov s najväčším balíkom peňazí. Z toho plynuli všetky nezhody a boje. Nakoniec im
Fico zrušil dve ministerstvá z troch. Proces presunu kompetencií trvá niekoľko mesiacov, čo,
samozrejme, negatívne ovplyvňuje aj proces čerpania. A zas sme pri politikoch a ich rozhodnutiach.
Niektorí politici vám vyčítajú, že ste nechceli samostatný operačný program zdravotníctvo, hoci dnes sa
čerpá najlepšie...
Hovoria to tí, ktorí silou-mocou chceli rozhodovať o peniazoch, ktoré mali ísť do zdravotníctva. Brusel bol
zásadne proti samostatnému programu, navrhoval, aby sa zdravotnícka infraštruktúra podporovala v
Regionálnom operačnom programe. Navrhoval som tam dať 350 miliónov eur. Oni chceli mať
samostatný program, aj keď s menším balíkom peňazí. Len aby o tom rozhodovali oni. Konkrétni politici
z východného Slovenska, ktorí stále ovládajú slovenské zdravotníctvo.
Máte na mysli napríklad predsedu parlamentu Košičana Pavla Pašku, ktorý v zdravotníctve podnikal a
bez ktorého sa údajne ani len striekačka nepohne?
Použil som množné číslo. Bolo ich viac. V programe zdravotníctvo je teraz ,,len" 250 miliónov eur, hoci
mohlo byť viac. Ako to bude vyzerať, rozhodli vtedy politické záujmy. A ešte sa ukáže, či je, respektíve
bol tento program najlepšie implementovaný. Možno sa dočkáme ďalšieho škandálu.
Ďalšie obdobie čerpania sa pripravuje pod vedením podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho. Ako sa
pozeráte na roky 2014 - 2020? Je nastavené dobre?
Ľubomír Vážny patrí k politikom, ktorí minimálne o eurofondoch čosi vedia, aj keď nesúhlasím so
všetkými jeho názormi. Veci pohol dopredu, pretože dovtedy sa toho veľa neurobilo. Príprava nového
obdobia sa mala začať ešte vtedy, keď mal koordináciu pod sebou Ján Figeľ v Radičovej vláde. Ten
však neurobil nič. Vážny, žiaľ, musí bojovať aj u vlastných a rešpektovať rôzne záujmy, ktoré sú zas
cestou späť. Je to choroba ministrov. Každý chce rozdeľovať, mať veľa peňazí pod sebou a potom sa
chytajú za hlavu, keď ich nevedia vyčerpať. Zas je v tom viac politiky ako odbornosti, preto nemôžem
povedať, že je to nastavené dobre.
Nehovoríte o Vážnom v dobrom preto, lebo vám ponúkol funkciu?
To, že mi ponúkol pozíciu generálneho riaditeľa, je pravda. Tú funkciu však nezastávam a nemám ani
žiaden dôvod byť k niekomu zhovievavý. Takto to jednoducho vnímam.
Podľa našich informácií ste to nezobrali pre vedúceho Úradu vlády a pravú Ficovu ruku Igora Federiča.
S ním ste prišli do konfliktu pre koordináciu eurofondov. Mnohí hovoria, že Federič je barónom
eurofondov.
Viete, kto zamestnáva všetkých ľudí na Úrade vlády? Kto podpisuje zmluvy za Úrad vlády? Kto menuje a

odvoláva riaditeľov, kto robí organizačnú štruktúru? Vedúci Úradu vlády. Federič mal skoro sedem rokov
na starosti Operačný program informatizácia spoločnosti a tento program je v súčasnosti najhoršie
implementovaný. Dnes Federič zasahuje Vážnemu do mnohých vecí. Od roku 2007 bojoval, aby
Centrálny koordinačný orgán (CKO, hlavný dozorca čerpania eurofondov - pozn. redakcie) bol na Úrade
vlády. Federič prišiel do ostrého konfliktu so Slotom. Boli toho plné médiá. Po zrušení ministerstva
výstavby prešiel CKO na Úrad vlády, ale prišli voľby v roku 2010 a s nimi Iveta Radičová. Jej vláda zasa
rozhodla, aby CKO prešiel pod Figeľa z KDH. Po ďalšej zmene vlády ostal na chvíľku CKO u ministra
Počiatka, neskôr mu to zobrali a zase dali na Úrad vlády pod Federiča. Odpovedzte si sám, komu to
prospieva. Ako môže nejaký úrad fungovať, keď ho prehadzujú každého pol roka na inú inštitúciu?
Delimitácie, zmeny ľudí, presuny, sťahovanie a všetko s tým spojené... a zas sme pri politikoch. Ich
rozhodnutia škodia tejto krajine. Teda pri eurofondoch určite.
Fico pred voľbami hovoril, že vytvorí ministerstvo pre eurofondy. Má také ministerstvo vôbec zmysel, keď
je systém taký prehnitý?
Pred voľbami som povedal, že to považujem za dobrú myšlienku, lenže to by sa mnohí museli vzdať
veľkých peňazí a vplyvu. Stále si myslím, že keby to konečne bolo pod jednou strechou, množstvo
činností by sa odbúralo. Systém čerpania by sa zjednodušil aj zrýchlil. Bolo by to prospešné hlavne pre
prijímateľov, teda pre subjekty v regiónoch. Neexistuje však politická vôľa.
Keď sa povie eurofondy, tak človeku napadnú iba nadávky či korupcia. Vzišlo z nich vôbec niečo
pozitívne?
Ale samozrejme. Vyčerpali sme len polovicu peňazí, a hoci aj z tejto sumy sa polovica rozkradla alebo
použila na nezmyselné projekty, máme na Slovensku aj pozitívne príklady. Modernizované materské,
základné, stredné či vysoké školy, domovy dôchodcov, cesty, diaľnice, železnice, čističky,
odkanalizované obce, infraštruktúra cestovného ruchu a mnoho ďalších príkladov. Čo je to však oproti
tomu, čo sme mohli dosiahnuť pri efektívnom využití celého balíka 11 miliárd eur!
Môžeme dnes vôbec povedať, aký efekt majú eurofondy pre slovenskú ekonomiku?
Cieľom fondov EÚ je prispievať k zmierňovaniu regionálnych rozdielov, rastu zamestnanosti, k
zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva, skvalitňovať životné prostredie, zvyšovať
konkurencieschopnosť daného regiónu, a tým dosahovať ekonomický rast. Keď vyčerpáte polovicu, nie
je možné zhodnotiť to. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že to nemá absolútne žiaden efekt. Pravda
však je aj to, že tieto ukazovatele klesajú. Eurofondy nepriniesli želateľný efekt pre Slovensko práve pre
nízke čerpanie. Aj keď počúvame z úst politikov, aké sú eurofondy dôležité a že 75 percent investícií v
regiónoch je pokrytých práve z nich. Vidíte, zas sme pri podstate problému. Politici.
Ján Rudolf: ,,Rozhodnutia politikov škodia tejto krajine. Teda pri eurofondoch určite."
Svedok: Ján Rudolf viackrát vypovedal na polícii k nástenkovému tendru. Patrí medzi kľúčových
svedkov. Tvrdí, že z eurofondov sa kradne všade.
Igor Štefanov: Práve on zosnoval podľa polície nástenkový tender, keď zákazka za 120 miliónov eur
skončila vo firmách blízkych SNS.
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10. Slovenské univerzity ponúkajú nový program Ekonómia a právo
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 05/02/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Slovenskí stredoškoláci sa môžu hlásiť na nový študijný program Ekonómia a právo. Od akademického
roka 2014/2015 ho budú ako spoločný program poskytovať bratislavská Univerzita Komenského (UK) a
Ekonomická univerzita (EU). TASR o tom dnes informovala Andrea Földváryová z UK.
"Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia
nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví,"
povedal rektor EU Rudolf Sivák.
Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Právnická fakulta UK a
Národohospodárska fakulta EU. Uchádzač, ktorého do tohto programu príjmu, bude študentom obidvoch
univerzít.
Absolventi nového programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné
hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár. Počas štúdia by mali nadobudnúť nielen základné

poznatky z ekonomických disciplín, ale získať aj právne vedomosti a právne metódy uplatnenia
ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
"Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však
existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v
ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal rektor UK Karol Mičieta.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ktoré pozostáva zo
základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva
strednej školy. Uchádzač bude absolvovať písomný vedomostný test, v ktorom môže dosiahnuť
maximálne 400 bodov.
Záujemcovia o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.
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11. Bratislava chce viac bicyklov v uliciach, mesto hľadá dodávateľa systému
požičovne
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 04/02/2014; Regióny; TASR]
Projekt Bike sharing, teda systém automatickej požičovne mestských bicyklov, naberá reálnejšie
kontúry. Mesto vypísalo verejnú súťaž na dodávateľa technológiu tohto systému.
Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa technológie systému automatickej požičovne
mestských bicyklov – Bike sharing. Do tendra sa môžu prihlásiť fyzické i právnické osoby, ponuky môžu
predkladať do 28. marca do 10.00 h.
Maximálna cena za dodanie technológie je 700 000 eur. Finančné náklady na spustenie požičovne
bicyklov bude mesto kryť z mestského rozpočtu a sponzorských, partnerských zdrojov.
Ponuku môže súťažiaci doručiť bratislavskej samospráve osobne do podateľne magistrátu alebo poštou.
V elektronickej aukcii budú môcť súťažiť uchádzači, ktorí splnia všetky kritériá obstarávania. V e-aukcii
zvíťazí cenovo najvýhodnejšia ponuka.
"Očakávame, že prvé mestské bicykle budú môcť nielen obyvatelia, ale aj návštevníci slovenskej
metropoly využívať v druhej polovici roka 2014," uviedol primátor mesta Milan Ftáčnik.
Najskôr centrum a Petržalka
Mesto uvažuje, že najprv by sieťou pokrylo asi 3,5 štvorcového kilometra, čo by zahŕňalo centrum mesta
a časť Petržalky. V pilotnom projekte chce umiestniť 20 staníc s približne sto bicyklami.
"Stanice by mali byť od seba vzdialené asi 300 až 350 metrov, aby boli dobre pešo dostupné. Mali by
byť tiež umiesťované prioritne v prestupných uzloch verejnej dopravy, pri obchodných centrách, biznis
centrách a atraktívnych turistických lokalitách," priblížil poradca bratislavského primátora pre
cyklodopravu Michal Feik.
Mesto v minulosti uvažovalo napríklad o lokalitách ako Hviezdoslavovo námestie pri Novom moste,
River Park, Šafárikovo námestie, Eurovea, Karloveské rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark, Námestie
slobody, Poštová ulica či parkovisko Ekonomickej univerzity.
Bicykle odolné voči vandalizmu
Bicykle by mali byť odolné voči vandalizmu, chránené proti rozmontovaniu, prispôsobené celoročnej
prevádzke aj na mestskú dopravu s predným košíkom a so systémom uzamykania v stojane.
Na robustnom ráme má byť logo mesta a na stanovišti na verejných priestranstvách budú dostupné 24
hodín denne.
Výhodou systému podľa Feika je aj to, že pre používateľov odpadajú mnohé problémy spojené s
vlastníctvom bicykla, teda riziko krádeže, vandalizmus, nedostatok parkovacích miest, skladovanie či
požiadavky na opravu a údržbu.
Po celom svete je v súčasnosti spustených 535 systémov na požičiavanie bicyklov, ktoré ponúkajú
obyvateľom celkovo 517 000 bicyklov. Medzi krajiny s ich najväčším počtom patria Španielsko (132),
Taliansko (104) a Čína (79).
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12. Platenie dane z dividend vo svete
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 06/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Oľga Baková, moderátorka: "Po vyššom zdanení bohatých pritom volal aj jeden z najbohatších mužov
planéty, miliardár Waren Buffet. Ten si spočítal svoje dane a zistil, že zaplatil percentuálne menej, než
jeho vlastná sekretárka. Pozreli sme sa teda na to, ako je to s platením dane z dividend vo svete."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Vo väčšine vyspelých krajín sa daň z dividend platí a nie je zvykom, aby
sa z tohto pasívneho príjmu platilo zdravotné poistenie, spresňuje ekonóm Slovenskej akadémie vied
Vladimír Baláž."
Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: "V Rakúsku, v Belgicku a Nemecku je to napríklad
dvadsaťpäť percent. V Česku je to pätnásť percent, v Holandsku je to tiež pätnásť percent. Čo sa týka
krajín mimo Európy, tak napríklad v Spojených štátoch amerických a v Austrálii sa dividendy považujú
za...a podliehajú vlastne dani z príjmu a tá môže byť pre tých veľmi bohatých jednotlivcov až
štyridsaťpercentná."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Najčastejšia sadzba dane z dividend v krajinách združených v
Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, je na úrovni okolo pätnástich percent. Aj napriek tomu,
ako sme počuli, ju minister financií Peter Kažimír zaviesť neplánuje, pretože podľa neho stačí, ak firmy
zo zisku odvedú daň a akcionári z dividend zaplatia zdravotné poistenie. Ekonóm Ľuboš Pavelka z
Ekonomickej univerzity však upozorňuje, že ten, kto platí daň zo zisku a kto odvádza zdravotné
poistenie z dividend, nemusí byť rovnaká osoba alebo skupina ľudí."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Daň zo zisku platí firma a dividendy môže v
zásade platiť aj fyzická osoba, nadácia, občianske združenie, iná právnická osoba, atakďalej. To
znamená, je to de facto iný subjekt."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Experti upozorňujú na ďalšiu vec a to na strop, z ktorého sa zdravotné
poistenie z dividend platí. Ten je na úrovni okolo deväťdesiatštyritisíc eur. Pokračuje Vladimír Baláž."
Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: "Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak ste v roku
2013 dosiahli príjem z dividend vyšší ako deväťdesiatštyritisíc eur, tak potom z akéhokoľvek príjmu z
dividend deväťdesiatštyritisíc už nebudete platiť zdravotné poistné vo výške štrnásť percent. Čiže toto
jednoznačne zvýhodňuje veľké firmy a akcionárov vo veľkých firmách, ktorí si často vyplácajú dividendy
aj vo výške dvesto - tristotisíc eur."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Jednoducho povedané, maximálne zdravotné poistenie zaplatené z
dividend za rok 2013 na Slovensku nebude vyššie ako približne trinásťtisíc eur."
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13. Univerzity spúšťajú spoločný študijný program Ekonómia a právo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/02/2014; Bratislava; sita]
Ekonómia a právo bude bakalársky študijný program dennej i externej formy, ktorý bude zabezpečovať
Právnická fakulta UK a Národohospodárska fakulta EU.
BRATISLAVA. Univerzita Komenského (UK) a Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave budú
poskytovať od budúceho akademického roka spoločný študijný program Ekonómia a právo.
Pôjde o bakalársky študijný program v dennej i externej forme. Zabezpečovať ho budú Právnická fakulta
UK a Národohospodárska fakulta EU.
Bakalári v novom odbore
Program je novinkou v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie
prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár.
"Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne
právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho
života," informuje hovorkyňa UK Andrea Földváryová.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie testu zo základov ekonómie a ekonomiky,
dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy. Prijatý uchádzač sa
stane študentom obidvoch univerzít.
Chcú pripravovať na prax
Uchádzači o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.
"Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však
existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v
ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal rektor UK Karol Mičieta.
"Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia
nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví,"
doplnil rektor EU Rudolf Sivák.
sita
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14. DOD Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 07/02/2014; Správy; z domova; Hana Džurná]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Budúcim maturantom sa kráti čas na podanie prihlášok na vysoké
školy. Dni otvorených dverí sú jednou z možností ako im pri tom pomôcť. Inak to neurobila ani
Ekonomická univerzita v Bratislave."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Z najväčšej a najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým zameraním na
Slovensku vyšlo už viac ako 80 tisíc absolventov. Tento rok si pre študentov pripravila zaujímavé
novinky - novo akreditovaný program Ekonómia a právo či možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci
s univerzitou v Štrasburgu."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Poslaním ekonomickej univerzity, tak ako
všeobecne by malo byť, je vychovávať takých absolventov, ktorí sú v praxi uplatniteľní. Približne v počte
100 každý rok majú možnosť absolvovať prax v rámci študijných pobytov v zahraničí. Oni pracujú jeden
semester vo firmách v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Holandsku a týmto
spôsobom sú pripravení zároveň aj na pôsobenie po ukončení školy nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Takmer 80 % predmetov sa vyučuje v cudzích jazykoch, okrem tradičnej
angličtiny aj v nemčine, francúzštine, španielčine či ruštine."
Maturanti
Neuvedený: "Dobrý výber si myslím, že to je."
Neuvedená: "Páči sa mi škola, aj fakulty, hlavne národohospodárska fakulta."
Neuvedený: "Ekonomika ma baví už od detstva a chcel by som tu študovať."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vzhľadom na populačný vývoj klesá aj
záujem o denné štúdium. Predpokladáme, že aj tento rok ten záujem bude taký, že budeme si môcť
vyberať."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Motivačné sú aj štatistiky Ústredia práce, ktoré tvrdia, že až 95 %
absolventov Ekonomickej univerzity si nájde prácu s priemernou mzdou viac ako 960 €. Posledný
termín na podanie prihlášky je 31. marec. Hana Džurná, TA3."
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15. Rozhodnutia politikov škodia tejto krajine, tvrdí kľúčový svedok pre nástenkový
tender
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 08/02/2014; Lukáš Milan]

Za sedem rokov Slovensko vyčerpalo iba polovicu eurofondov. A ešte aj z toho sa podstatná časť
stratila.
V roku 2006 viedol rokovania s Európskou komisiou o miliardovom balíku eurofondov pre Slovensko na
roky 2007 - 2013. Ako generálny riaditeľ pracoval na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja pred
spustením nástenkového tendra.
Je kľúčovým svedkom proti obvineným exministrom za SNS Marianovi Janušekovi a Igorovi Štefanovovi,
ktorých polícia chce poslať pred súd za machinácie pri verejnom obstarávaní.
JÁN RUDOLF (36) momentálne prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave. S najcitovanejším
odborníkom na eurofondy sa zhováral LUKÁŠ MILAN.
Eurofondy sa čerpajú v sedemročných cykloch. Minulý rok sa skončilo prvé celé obdobie za roky 2007
až 2013. Ako to dopadlo pre Slovensko?
Hodnotím to ako katastrofu pre našu krajinu. Pre všetkých ľudí, ktorí žijú v regiónoch mimo Bratislavy a
mohli z eurofondov profitovať, je to veľmi zlá správa. Za sedem rokov totiž Slovensko vyčerpalo asi len
polovicu z viac ako 11 miliárd eur, ktoré k nám z Bruselu mohli prísť. Máme ešte dva roky na to, aby sme
dočerpali druhú polovicu.
Stihneme to vyčerpať?
Nestihneme. Začalo sa nové programové obdobie 2014 - 2020. To je spojené s množstvom práce,
keďže k nám môže prísť viac než 14 miliárd eur. Pozornosť sa upriamuje na nový balík peňazí a hoci
môžeme tento rok dočerpať peniaze na obdobie 2007 - 2013, som skeptický. Čaká nás viacero volieb,
mnohé projekty sú veľmi problematické.
Prečo má Slovensko problémy s čerpaním? Sme takí neschopní?
To si nemyslím. Sme skôr sebeckí a nenásytní. Už roky nad tým premýšľam. Čím to je, kde je hlavný
problém, čo treba zmeniť. Akokoľvek to však skúmam, prídem vždy k jednému záveru. Hlavným
problémom sú politici.
Chcete tým povedať, že eurofondy nečerpáme preto, lebo máme zlých politikov?
Chcem tým povedať, že ľudia, ktorí majú v rukách moc a rozhodujú aj o eurofondoch, tento stav
zapríčinili. Dohadzujú projekty svojim známym, kamarátom a politickým súdruhom. Na ministerstvách
zamestnávajú susedov a rodinných príslušníkov, a to aj na úkor skúsených odborníkov.
Miliónové zákazky sa dávajú spriazneným firmám, ktoré z toho odvádzajú desiatky percent do
súkromných vreciek. Kto za to môže? Ľudia na Orave, Spiši alebo Zemplíne? To asi nie. Sú to politici,
ktorým nezáleží na tom, koľko príde do regiónov peňazí, ale ako sa dokážu oni nabaliť.
Keď tvrdíte, že politici kradnú, prečo sa potom vyčerpala len polovica? Veď čím viac sa minie, tým viac
mohli predsa odliať bokom.
Je to paradox a logicky by sa mohlo zdať, že máte pravdu. Ale nezabúdajme, že obdobie, ktoré sa
rokom 2013 skončilo, sa začalo v roku 2007. Koľko vlád sme tu odvtedy mali? Koľko ministrov sa
vystriedalo na niektorých ministerstvách?
Mnohí z nich boli totálne neschopní.
Proces čerpania trvá niekoľko mesiacov až rokov, peniaze z Bruselu sú ostro sledované, mnohé kauzy
čerpanie eurofondov radikálne spomalili alebo totálne zabrzdili. Eurofondy sa nekradnú ľahko.
Kto ešte okrem politikov profituje na eurofondoch?
Politici sú špička ľadovca. Na nich sú napojené mnohé konzultačné a projektové firmy. To všetko by
však nešlo bez ľudí na nižších úrovniach, ako sú ministerskí úradníci, ale aj externí hodnotitelia. Bez
tohto prepojenia nie je možné dohadzovať peniaze spriazneným subjektom. A je jedno, či ide o obec,
mesto, vyšší územný celok, neziskovku, alebo podnikateľa.
Mnoho štátnych úradníkov pracujúcich s eurofondmi po pár mesiacoch odchádza na druhý breh. Založia
si občianske združenia alebo poradenskú firmu. Kamaráta nechali na ministerstve alebo v
implementačnej agentúre a spokojne si po troške ulievajú.

Ich nadriadení o tom ani nemusia vedieť, keďže ich politici dosadili na riaditeľské pozície nedávno a
toho, čo pred pár rokmi odišiel, už nikto nepozná.
Jeden starosta mi povedal, že pri overovaní verejného obstarávania si mladý úradník vypýtal províziu za
to, že to overí pozitívne. Takéto a mnohé iné konštrukcie korupcie a klientelizmu sa u nás dejú. Preto
sme tam, kde sme.
Deje sa to od samého začiatku? Veď prvé projekty podporené z eurofondov sme tu mali už v roku 2004.
Odkedy eurofondy zazreli Slovensko, odvtedy sa spájajú so škandálmi. V každej vláde boli ministri
odvolávaní pre eurofondy. Dzurinda odvolal Pavla Hamžíka, v druhej vláde zas Ľudovíta Kaníka, Fico
Mariana Janušeka, Iveta Radičová riešila nejasnosti v agentúre na podporu malého a stredného
podnikania.
Hoci v tejto druhej Ficovej vláde odvolaný nikto nebol, problémov s eurofondmi je viac než dosť. Už
desať rokov tu máme samé škandály, a to nielen u ministrov, ale aj štátnych tajomníkov a rôznych iných
ľudí blízko politiky a politikov.
Keď viete o toľkých závažných skutočnostiach, prečo nepodáte trestné oznámenie?
Povedzte mi jeden prípad, kedy sa niekomu niečo stalo, aj keď bolo evidentné, že bol porušený zákon
alebo že išlo o korupciu alebo klientelizmus. Nástenkový tender je tu dobrých sedem rokov, viackrát som
vypovedal v tejto kauze a stále nič. Keď štát nevie dotiahnuť takéto závažné kauzy, ktoré sú podľa
môjho pohľadu jasné, ako dokáže doriešiť malé kauzy úradníkov, ktorí sa potichučky obohacujú?
To, že váš spolužiak, bývalý kolega alebo bratranec dostane peniaze na projekt, neznamená, že je tam
korupčné správanie. Dokazuje sa to ťažko. Aj keď je asi ťažké uveriť, že práve takýto projekt bol z tých
najlepších, zvlášť keď sa môže podporiť iba každý desiaty projekt. Sú to stovky projektov a systém im to,
žiaľ, umožňuje.
Vráťme sa k nástenkovému tendru. Myslíte si, že oznam o zákazke za 120 miliónov eur skutočne visel
na nástenke za zavretými dverami?
Nie je podstatné, či visel, ani to, čo si o tom myslím. Keby aj visel, nič to nemení na tom, že to bol
absolútne netransparentný proces. Takto to vyhodnotil Brusel. Málokto vie, že peniaze z nástenkového
tendra boli určené na to, aby nám pomohli lepšie čerpať eurofondy. Táto informácia mi v médiách,
priznám sa, chýbala.
Mali sme z tých peňazí školiť ministerských ľudí, ale aj ľudí v regiónoch, platiť poradenstvo, právne
služby, publicitu, konferencie, nákup techniky, jednoducho všetko, čo malo slúžiť na efektívnejšie
čerpanie eurofondov. Išlo o takzvanú technickú pomoc. Môžeme lepšie čerpať, keď to, čo nám malo
pomôcť, sme takto škandalózne premrhali? Vidíte, a zase sme pri koreni veci. Politici.
Neodpovedali ste mi však. Bol podľa vás ten oznam na nástenke či nie? Samozrejme, že nebol. Ako
generálny riaditeľ sekcie ste na ministerstve výstavby zodpovedali za prípravu čerpania eurofondov na
roky 2007 - 2013. Niektorí odborníci tvrdia, že príčiny slabého čerpania treba hľadať v zlom nastavení
priorít.
Priority sú jedna vec a samotné čerpanie druhá. Ja sa zodpovednosti nezbavujem, naopak, som hrdý na
to, že som bol pri tom. Nezabúdajme, že to obdobie sme nastavovali v roku 2006, keď bola úplne iná
ekonomická a hospodárska situácia na Slovensku, ako aj v Európe. O kríze ste nepočuli ani slovko.
Slovenské regióny potrebovali riešiť množstvo problémov a na základe ekonomických analýz sme vedeli,
kam musíme naliať peniaze. To, že sa nečerpajú, nie je vec priorít. Dokazuje to aj absorpčná schopnosť
mnohých oblastí, kde dopyt prevyšuje ponuku. Nie všetko bolo ideálne, ale počas tohto obdobia sa
mohla urobiť takzvaná priebežná analýza implementácie a peniaze sa mohli presunúť tam, kde chýbali,
a zobrať tam, kde možno nebol o ne až taký záujem. Nič také sa však na Slovensku však na Slovensku
nedialo. Aj pre zmenu vlád.
Minister Janušek vás neskôr z funkcie generálneho riaditeľa odvolal. Povedal vám dôvod?
Bol som odvolaný bez udania dôvodu. Bolo jasné, že niekomu prekážam. Myslím, že to nebolo jeho
rozhodnutie, plnil len príkaz, ktorý mu niekto dal. Keď ste v takej funkcii, musíte rátať s tým, že ste tam
dočasne. Ak sa otvorene postavíte proti lúpeži, ako bol nástenkový tender, musíte rátať s tým, že tam
nebudete už ani dočasne (smiech).
Moje odvolanie bolo prvé, nasledoval generálny riaditeľ sekcie kontroly, vedúci služobného úradu a

nakoniec odvolali samotného Janušeka. Paradoxne, všetko ľudia, ktorých prijal na ministerstvo sám
Janušek. Jeden z nich bol vraj zakladateľ SNS. Ja som bol apolitický, mnou začali.
Chcete tým povedať, že Ján Slota dopustil odvolávanie vlastných ľudí?
Minister mi raz povedal, že Igor Štefanov sedí u Slotu každý deň. Spýtal som sa, koľkokrát on. Povedal
mi, že pred dvoma týždňami naposledy. Vtedy som pochopil, že Janušek pre Slotu veľa neznamená.
Štefanov sa postupne vyšplhal až na ministra, dal odrovnať všetkých, ktorí mu stáli v ceste.
Slota ho poslúchal na slovo a keď pochopil, čo mu Štefanov spôsobil a kam ho dostal, už nebolo cesty
späť. Po rokoch mnohí tvrdia, že SNS pochoval práve Štefanov a jeho nástenkový tender, keď zákazka
za 120 miliónov eur skončila vo firmách napojených na SNS.
Kto rozhodol o tom, na aké oblasti budeme využívať eurofondy v rokoch 2007 - 2013?
To, čo sa bude podporovať, je z veľkej časti politické rozhodnutie a deje sa to tak v každom štáte. Vláda
zodpovedá za využívanie eurofondov, tak má aj právo si to sama nastaviť. Samozrejme, mala by
vychádzať z relevantných analýz. Výnimkou nebola ani koalícia Fico - Slota - Mečiar. Len po voľbách pri
delení ministerstiev si to niektorí nevšimli.
Potom prišli na to, že SNS malo pod sebou najviac operačných programov s najväčším balíkom peňazí.
Z toho plynuli všetky nezhody a boje. Nakoniec im Fico zrušil dve ministerstvá z troch. Proces presunu
kompetencií trvá niekoľko mesiacov, čo, samozrejme, negatívne ovplyvňuje aj proces čerpania. A zas
sme pri politikoch a ich rozhodnutiach.
Niektorí politici vám vyčítajú, že ste nechceli samostatný operačný program zdravotníctvo, hoci dnes sa
čerpá najlepšie...
Hovoria to tí, ktorí silou-mocou chceli rozhodovať o peniazoch, ktoré mali ísť do zdravotníctva. Brusel bol
zásadne proti samostatnému programu, navrhoval, aby sa zdravotnícka infraštruktúra podporovala v
Regionálnom operačnom programe. Navrhoval som tam dať 350 miliónov eur. Oni chceli mať
samostatný program, aj keď s menším balíkom peňazí. Len aby o tom rozhodovali oni. Konkrétni politici
z východného Slovenska, ktorí stále ovládajú slovenské zdravotníctvo.
Máte na mysli napríklad predsedu parlamentu Košičana Pavla Pašku, ktorý v zdravotníctve podnikal a
bez ktorého sa údajne ani len striekačka nepohne?
Použil som množné číslo. Bolo ich viac. V programe zdravotníctvo je teraz "len" 250 miliónov eur, hoci
mohlo byť viac. Ako to bude vyzerať, rozhodli vtedy politické záujmy. A ešte sa ukáže, či je, respektíve
bol tento program najlepšie implementovaný. Možno sa dočkáme ďalšieho škandálu.
Ďalšie obdobie čerpania sa pripravuje pod vedením podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho. Ako sa
pozeráte na roky 2014 - 2020? Je nastavené dobre?
Ľubomír Vážny patrí k politikom, ktorí minimálne o eurofondoch čosi vedia, aj keď nesúhlasím so
všetkými jeho názormi. Veci pohol dopredu, pretože dovtedy sa toho veľa neurobilo. Príprava nového
obdobia sa mala začať ešte vtedy, keď mal koordináciu pod sebou Ján Figeľ v Radičovej vláde. Ten
však neurobil nič.
Vážny, žiaľ, musí bojovať aj u vlastných a rešpektovať rôzne záujmy, ktoré sú zas cestou späť. Je to
choroba ministrov. Každý chce rozdeľovať, mať veľa peňazí pod sebou a potom sa chytajú za hlavu, keď
ich nevedia vyčerpať. Zas je v tom viac politiky ako odbornosti, preto nemôžem povedať, že je to
nastavené dobre.
Nehovoríte o Vážnom v dobrom preto, lebo vám ponúkol funkciu?
To, že mi ponúkol pozíciu generálneho riaditeľa, je pravda. Tú funkciu však nezastávam a nemám ani
žiaden dôvod byť k niekomu zhovievavý. Takto to jednoducho vnímam.
Podľa našich informácií ste to nezobrali pre vedúceho Úradu vlády a pravú Ficovu ruku Igora Federiča.
S ním ste prišli do konfliktu pre koordináciu eurofondov. Mnohí hovoria, že Federič je barónom
eurofondov.
Viete, kto zamestnáva všetkých ľudí na Úrade vlády? Kto podpisuje zmluvy za Úrad vlády? Kto menuje a
odvoláva riaditeľov, kto robí organizačnú štruktúru? Vedúci Úradu vlády. Federič mal skoro sedem rokov
na starosti Operačný program informatizácia spoločnosti a tento program je v súčasnosti najhoršie
implementovaný.

Dnes Federič zasahuje Vážnemu do mnohých vecí. Od roku 2007 bojoval, aby Centrálny koordinačný
orgán (CKO, hlavný dozorca čerpania eurofondov - pozn. redakcie) bol na Úrade vlády. Federič prišiel
do ostrého konfliktu so Slotom. Boli toho plné médiá. Po zrušení ministerstva výstavby prešiel CKO na
Úrad vlády, ale prišli voľby v roku 2010 a s nimi Iveta Radičová.
Jej vláda zasa rozhodla, aby CKO prešiel pod Figeľa z KDH. Po ďalšej zmene vlády ostal na chvíľku
CKO u ministra Počiatka, neskôr mu to zobrali a zase dali na Úrad vlády pod Federiča. Odpovedzte si
sám, komu to prospieva.
Ako môže nejaký úrad fungovať, keď ho prehadzujú každého pol roka na inú inštitúciu? Delimitácie,
zmeny ľudí, presuny, sťahovanie a všetko s tým spojené... a zas sme pri politikoch. Ich rozhodnutia
škodia tejto krajine. Teda pri eurofondoch určite.
Fico pred voľbami hovoril, že vytvorí ministerstvo pre eurofondy. Má také ministerstvo vôbec zmysel, keď
je systém taký prehnitý?
Pred voľbami som povedal, že to považujem za dobrú myšlienku, lenže to by sa mnohí museli vzdať
veľkých peňazí a vplyvu. Stále si myslím, že keby to konečne bolo pod jednou strechou, množstvo
činností by sa odbúralo. Systém čerpania by sa zjednodušil aj zrýchlil. Bolo by to prospešné hlavne pre
prijímateľov, teda pre subjekty v regiónoch. Neexistuje však politická vôľa.
Keď sa povie eurofondy, tak človeku napadnú iba nadávky či korupcia. Vzišlo z nich vôbec niečo
pozitívne?
Ale samozrejme. Vyčerpali sme len polovicu peňazí, a hoci aj z tejto sumy sa polovica rozkradla alebo
použila na nezmyselné projekty, máme na Slovensku aj pozitívne príklady.
Modernizované materské, základné, stredné či vysoké školy, domovy dôchodcov, cesty, diaľnice,
železnice, čističky, odkanalizované obce, infraštruktúra cestovného ruchu a mnoho ďalších príkladov. Čo
je to však oproti tomu, čo sme mohli dosiahnuť pri efektívnom využití celého balíka 11 miliárd eur!
Môžeme dnes vôbec povedať, aký efekt majú eurofondy pre slovenskú ekonomiku?
Cieľom fondov EÚ je prispievať k zmierňovaniu regionálnych rozdielov, rastu zamestnanosti, k
zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva, skvalitňovať životné prostredie, zvyšovať
konkurencieschopnosť daného regiónu, a tým dosahovať ekonomický rast. Keď vyčerpáte polovicu, nie
je možné zhodnotiť to.
Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že to nemá absolútne žiaden efekt. Pravda však je aj to, že tieto
ukazovatele klesajú. Eurofondy nepriniesli želateľný efekt pre Slovensko práve pre nízke čerpanie. Aj
keď počúvame z úst politikov, aké sú eurofondy dôležité a že 75 percent investícií v regiónoch je
pokrytých práve z nich. Vidíte, zas sme pri podstate problému.
Lukáš Milan
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16. Čas na podanie prihlášok na VŠ sa kráti
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 10/02/2014; 33/2014; s.: 2; Denník košického kraja; lnk]
Už iba mesiac majú maturanti na to, aby sa rozhodli, na ktoré vysoké školy si podajú prihlášky.
Ponúkame prehľad fakúlt, ktoré sídlia v Košiciach a ich podmienok na prijatie na denný bakalársky
stupeň štúdia.
KOŠICE. Na Hutníckej, Strojníckej, Leteckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) a
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) je možné na jednu prihlášku uviesť iba
jeden študijný program. Na Ekonomickej fakulte môžete uviesť dva a na Stavebnej až tri študijné
programy, na ktoré sa hlásite. Iba na základe výsledkov zo strednej školy, zvlášť z matematiky, môžete
byť prijatí na Hutnícku fakultu, FBERG, FEI, Stavebnú a Leteckú fakultu. Všetci uchádzači o štúdium na
Ekonomickej fakulte TUKE robia písomnú prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka, niektorí aj z matematiky.
Na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov štúdia z matematiky bude prijatá bez
prijímacej skúšky podstatná časť uchádzačov o bakalárske štúdium na Strojníckej fakulte TUKE.
Ostatných čaká písomný test z matematiky. V každom prípade vám pomôcť môžu aj umiestnenia na
olympiádach alebo vedomostných súťažiach.

Prijímačky závisia od odboru
Len jeden študijný program môžete v prihláške uviesť, ak sa uchádzate o štúdium na Lekárskej,
Právnickej, Filozofickej fakulte a Fakulte verejnej správy UPJŠ. Záujemca o štúdium na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ môže uviesť dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Podmienkou
prijatia na Prírodovedeckú fakultu je úspešná maturita z požadovaných predmetov. Uchádzači o niektoré
študijné programy na Filozofickej fakulte robia prijímacie skúšky, ostatní nie. Závisí to od zvoleného
študijného programu. Prijímacie skúšky robia všetci uchádzači o štúdium na Fakulte verejnej správy,
Právnickej a Lekárskej fakulte. Súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
prijíma uchádzačov bez prijímacích skúšok, rovnako ako Teologická fakulta katolíckej univerzity so
sídlom v Košiciach. Prijímacie skúšky naopak robia uchádzači o štúdium na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie a na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. (lnk)
TABUĽKA
Fakulta Termínprihlášok poplatok papierová/elektronická prihláška
FBERGTUKE 31. 5. 25/20
HutníckaTUKE 31. 5. 35/30
StrojníckaTUKE 30. 4. 35/30
FEITUKE 30. 4. 25/20
StavebnáTUKE 30. 4. 35/30
EkonomickáTUKE 31. 3. 35/30
LeteckáTUKE 13. 6. 25/20
LekárskaUPJŠ 28. 2. 50/40
PrírodovedeckáUPJŠ 31. 3. 40/30
PrávnickáUPJŠ 31. 3. 50/40
VerejnejsprávyUPJŠ 31. 3. 50/40
Filozofická UPJŠ 31. 3. 50/40/30
UVLaF 15. 3. 40/30
VŠBM 13. 6. 20
TeologickáKU 31. 3. 35
Podnikovohospodárska EU 31. 3. 40
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17. Spoločný študijný program na dvoch univerzitách
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 10/02/2014; 05/2014; s.: 11; vzdelávanie/inzercia;
SITA]
Univerzita Komenského (UK) a Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave budú poskytovať od
budúceho akademického roka spoločný študijný program Ekonómia a právo.
Pôjde o bakalársky študijný program v dennej i externej forme. Zabezpečovať ho budú Právnická fakulta
UK a Národohospodárska fakulta EU. Program je novinkou v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho
absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s
akademickým titulom bakalár. "Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických
disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí
v organizácii hospodárskeho života," informuje hovorkyňa UK Andrea Földváryová. Podmienkou prijatia
na štúdium je úspešné absolvovanie testu zo základov ekonómie a ekonomiky, dejepisu, náuky o
spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy. Prijatý uchádzač sa stane študentom
obidvoch univerzít. Uchádzači o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31.
marca 2014 na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave. "Ekonómia a právo boli dlho považované za
dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj
naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal
rektor UK Karol Mičieta. "Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov,
ktorí po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých
absolventov pripraví," doplnil rektor EU Rudolf Sivák. (SITA)
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18. Čas na podanie prihlášok na vysoké školy sa kráti
[Téma: Ekonomická univerzita; korzar.sme.sk; 10/02/2014; Elena Danková]

Už iba mesiac majú maturanti na to, aby sa rozhodli, na ktoré vysoké školy si podajú prihlášky.
Ponúkame prehľad fakúlt, ktoré sídlia v Košiciach a ich podmienok na prijatie na denný bakalársky
stupeň štúdia.
KOŠICE. Na Hutníckej, Strojníckej, Leteckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) a
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) je možné na jednu prihlášku uviesť iba
jeden študijný program.
Na Ekonomickej fakulte môžete uviesť dva a na Stavebnej až tri študijné programy, na ktoré sa hlásite.
Iba na základe výsledkov zo strednej školy, zvlášť z matematiky, môžete byť prijatí na Hutnícku fakultu,
FBERG, FEI, Stavebnú a Leteckú fakultu.
Všetci uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE robia písomnú prijímaciu skúšku z cudzieho
jazyka, niektorí aj z matematiky. Na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov štúdia z
matematiky bude prijatá bez prijímacej skúšky podstatná časť uchádzačov o bakalárske štúdium na
Strojníckej fakulte TUKE.
Ostatných čaká písomný test z matematiky. V každom prípade vám pomôcť môžu aj umiestnenia na
olympiádach alebo vedomostných súťažiach.
Prijímačky závisia od odboru
Len jeden študijný program môžete v prihláške uviesť, ak sa uchádzate o štúdium na Lekárskej,
Právnickej, Filozofickej fakulte a Fakulte verejnej správy UPJŠ. Záujemca o štúdium na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ môže uviesť dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie.
Podmienkou prijatia na Prírodovedeckú fakultu je úspešná maturita z požadovaných predmetov.
Uchádzači o niektoré študijné programy na Filozofickej fakulte robia prijímacie skúšky, ostatní nie. Závisí
to od zvoleného študijného programu.
Prijímacie skúšky robia všetci uchádzači o štúdium na Fakulte verejnej správy, Právnickej a Lekárskej
fakulte.
Súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach prijíma uchádzačov bez prijímacích
skúšok, rovnako ako Teologická fakulta katolíckej univerzity so sídlom v Košiciach.
Prijímacie skúšky naopak robia uchádzači o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie a
na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.
Tabuľka
Fakulta Termín prihlášok poplatok papierová/elektronická prihláška
FBERG TUKE 31. 5. 25/20
Hutnícka TUKE 31. 5. 35/30
Strojnícka TUKE 30. 4. 35/30
FEI TUKE 30. 4. 25/20
Stavebná TUKE 30. 4. 35/30
Ekonomická TUKE 31. 3. 35/30
Letecká TUKE 13. 6. 25/20
Lekárska UPJŠ 28. 2. 50/40
Prírodovedecká UPJŠ 31. 3. 40/30
Právnická UPJŠ 31. 3. 50/40
Verejnej správy UPJŠ 31. 3. 50/40
Filozofická UPJŠ 31. 3. 50/40/30
UVLaF 15. 3. 40/30
VŠBM 13. 6. 20
Teologická KU 31. 3. 35
Podnikovohospodárska EU 31. 3. 40
Elena Danková
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19. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 22; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP 130557]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS).
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo

francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita bude v novom akademickom roku ponúkať štúdium na 1.
stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programe Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programe
Ekonomika a manažment podniku. Novinkou je tiež možnosť získať dvojitý diplom (študijný program
Medzinárodný manažment v anglickom jazyku) v spolupráci s Univerzitou v Štrasburgu. EU v Bratislave
vysiela ročne približne 400 študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne rovnaký počet
študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré
uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady
priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti realizuje unikátny projekt medzinárodnej
akreditácie. Súčasťou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka
medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin
University, Ohio USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European
Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp.
Turíne. BBS EU v Bratislave otvára ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho
veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových
zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa
individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs
REKTOR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2014 2. stupeň štúdia do 15. apríla 2014 3. stupeň štúdia do 10. júna
2014
POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe je 40 eur, aj v elektronickej
podobe je 32 eur.
SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
v tlačenej forme, elektronicky
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. stupeň štúdia (všetky fakulty EU v Bratislave) - 9. - 13. júna 2014 2. stupeň štúdia (NHF, OF, FHI,
FMV, FAJ a celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment) 16. júna - 4. júla 2014
a (FPM a PHF) 28. augusta 2014, celouniverzitné študijné programy (Medzinárodný manažment a
Manažment predaja ) 16. júna – 4. júla 2014 3. stupeň štúdia - 24. júna - 4. júla 2014
FORMY ŠTÚDIA:
denné, externé
STUPNE ŠTÚDIA:
bakalársky, inžiniersky, doktorandský
KONTAKTY:
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava Tel.: +421 2 6729 5111
Fax: +421 2 6729 5101 e-mail: komunikacia@euba.sk facebook.com/ekonomicka.univerzita
www.euba.sk
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 11 000
Počet absolventov: viac ako 80 000
Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 400

Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 95 % (štatistika ÚPSVaR)
Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR) Viac informácií na www.euba.sk
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DLZKA STUDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5
MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3, 3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKUĽTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3, 2
CELOUNIVERZITNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D/E 2/2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D/E 2/2

Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL BP 130557
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20. Aké nové programy sa budú dať študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 3; VYSOKÉ ŠKOLY; OR]
Prinášame novoakreditované bakalárske študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta
- Etika
Otvára v akademickom roku 2014/2015 nový bakalársky študijný program etické a sociálno-kultúrne
štúdiá v študijnom odbore etika. Cieľom študijného programu je dosiahnutie analýzy etického, sociálneho
a kultúrneho kontextu spoločnosti, ovládanie cudzieho jazyka, pochopenie európskej kultúry s jej
kresťanskými základmi a hľadanie eticky optimálneho riešenia mnohých moderných problémov
spoločnosti i jednotlivca. Súčasťou štúdia je komunikácia s nemeckými a rakúskymi vysokoškolskými
odborníkmi s možnosťou semestrálnej stáže na spolupracujúcej vysokej škole Hochschule
Zittau/Goerlitz - University of Applied Science (Nemecko). Absolventi budú schopní profesionálne
komunikovať s odborníkmi z odboru kultúry, sociálnych, etických a filozofických vied doma i v zahraničí.
Dokážu riešiť konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky, ovládajú etické a právne aspekty európskych
spoločenských vzťahov a dokážu vypracovávať špecifické sociálne a kultúrne projekty (granty). Uplatnia
sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, na pozíciách asistentov manažérov, pracovníkov styku s
verejnosťou, personálnych konzultantov či poradcov pre profesijné etiky.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Od akademického roka 2014/2015 budú mať študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave možnosť
študovať na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programe ekonómia a právo (v spolupráci s
Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave). Je to jediný študijný program takéhoto
zamerania na Slovensku. Študenti počas štúdia nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického
základu, ako aj adekvátne právne znalosti a osvoja si právne metódy realizácie ekonomických daností v
organizáciách a inštitúciách hospodárskej praxe. Absolventi študijného programu získajú univerzitné
vzdelanie prvého stupňa v odboroch národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc.
(bakalár). Po skončení štúdia môžu pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v
riadiacich štruktúrach na všetkých úrovniach – v podnikoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v
centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných aj medzinárodných spoločnostiach. Obdobné
bakalárske študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr.
Universität St. Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
- Anglistika aj nemčina
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Za
štúdium odboru anglistika zaplatia externisti ročné školné 700 eur, za štvorročné externé štúdiu nemčiny
v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Fakulta prírodných vied
- Učiteľstvo odborných predmetov
V auguste minulého roku fakulta mohla rozšíriť študijné bakalárske programy v dennej forme o učiteľstvo
odborných ekonomických predmetov v kombinácii s prírodovednými predmetmi (biológia, ekológia,
fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika) a o učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii
prírodovedných predmetov (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika). Po
získaní bakalárskeho titulu sa dá pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta

- Jazyky
Novými študijnými programami na I. stupni štúdia sú v tomto akademickom roku anglický jazyk a
nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.
Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií
- Dva konverzné programy
Na bakalársky stupeň štúdia si uchádzači o študijné programy informatika a počítačové a komunikačné
systémy a siete môžu vybrať, či ich chcú študovať ako klasické trojročné bakalárske programy, alebo
ako štvorročné konverzné. Konverzný program je vhodný pre tých záujemcov, ktorí nemali matematiku a
na strednej škole ako jeden z kľúčových predmetov a sú teda slabší v matematike a algoritmickom
myslení, ale chceli by sa na štúdium IT prihlásiť. Základom prvého konverzného ročníka je posilnenie
matematických základov a algoritmického programátorského myslenia.
Vysoká škola Danubius (pôvodne Vysoká škola v Sládkovičove)
Fakulta sociálnych štúdií - Marketing a jazyky
Pripravuje v akademickom roku 2014/2015 akreditáciu bakalárskeho študijného odboru masmediálne
štúdiá s novým študijným programom masmediálne štúdiá a marketing. Ďalšia možnosť pribudne
bakalárom študijného odboru cudzie jazyky a kultúry v novom študijnom programe anglistika a
amerikanistika.
ZDROJ: VYSOKÉ ŠKOLY, SPRACOVALA OR
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21. Čo ponúkajú súkromné vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 12; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]
Mnohé súkromné školy zvyčajne robia aj druhé kolo prijímačiek, šanca na prijatie býva vyššia
Kam poslať prihlášku
Záujemcovia o štúdium si tento akademický rok môžu vybrať spomedzi ponuky dvadsiatky verejných
vysokých škôl, troch štátnych a trinástich súkromných. Okrem nich môžu využiť aj ponuku pobočiek
zahraničných vysokých škôl.
Verejné vysoké školy
- Univerzita Komenského v Bratislave, www.uniba.sk
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, www.upjs.sk
- Prešovská univerzita v Prešove, www.unipo.sk
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, www.ucm.sk
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, www.uvm.sk
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, www.ukf.sk
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, www.umb.sk
- Trnavská univerzita v Trnave, www.truni.sk
- Slovenská technická univerzita v Bratislave, www.stuba.sk
- Technická univerzita v Košiciach, www.tuke.sk
- Žilinská univerzita v Žiline, www. uniza.sk
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, www.tnuni.sk
- Ekonomická univerzita v Bratislave, www.euba.sk
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, www.uniag.sk
- Technická univerzita vo Zvolene, www.tuzvo.sk
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, ww.vsmu.sk
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, www.vsvu.sk
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, www.aku.sk
- Katolícka univerzita v Ružomberku, www.ku.sk
- Univerzita J. Selyeho v Komárne, www.selyeuni.sk
Štátne vysoké školy
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, www.aos.sk
- Akadémia Policajného zboru v Bratislave, www.akademiapz.sk

- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, www.szu.sk
Súkromná vysoká škola Názov Prijímacie pohovory Poplatok za prijímacie konanie Termín podania
prihlášky do: Školné - Poplatky Ďalšie informácie
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Áno. Písomný test a ústny pohovor bez poplatku 31.
3. 2014 (1. termín prijímačiek budú 26. 4. 2014, 2. Termín -1. 6. 2014, 3. termín - 3. 9. 2014) Rok: 1500
eur/rok, s možnosťou štipendia vo výške polovice a v prípade výnimočne dobrých výsledkov aj celého
školného www.bisla.sk
Paneurópska vysoká škola Bratislava Fakulta práva: písomne a ústne Fakulta masmédií -mediálna
komunikácia: písomne a ústne Dizajn médií: talentové, písomne a ústne Fakulta ekonómie a podnikania
aj Fakulta informatiky: zhodnotenie výsledkov SŠ Fakulta psychológie: písomné skúšky 20 eur Prvé kolo
podanie prihlášky do 28. 2. 2014. Druhé kolo do 30.4., posledné budevlete. Fakulta masmédií 2450
eur/rok, Fakulta práva aj Fakulta psychológie 2300 eur/rok, Fakulta informatiky aj Fakulta ekonómie a
podnikania 2000 eur/rok, (kto si podá prihlášku v prvom kole, získa zľavu zo školného)
www.paneurouni.com
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov Nie - iba posúdenie výsledkov zo
strednej školy 40 eur 1. kolo 30. 6. 2014, 2. kolo 31. 8. 2014 Bakalárske: Medzinárodné podnikanie v
obchode a službách: 680 eur/ semester Sociálne služby a poradenstvo: Hospodárstvo a podnikateľská
etika; Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry 425 eur/ semester www.ismpo.sk
Vysoká škola manažmentu/ City University of Seattle s pracoviskami v Bratislave a Trenčíne Na program
v slovenskom jazyku - Nie. Na študijné programy vyučované v angličtine sa robí test z anglického jazyka
tzv Toefl test. 50 eur 30. 4. 2014 (prijímacie pohovory z anglického jazyka -13.6.2014) Vysoká škola
manažmentu (BA/TN) 2150 eur/rok, bakalársky program www.vsm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava Nie. Iba posúdenie maturitného
vysvedčenia. 20 eur za elektronickú prihlášku, 30 eur za papierovú prihlášku 1. termín: 31. 3. 2014 2.
termín (doplňujúci): 30.6.2014 Ročné školné: 1400 eur denné a externé štúdium v Bratislave Ročné
školné: 1100 eur externé štúdium v IKS mimo Bratislavy www.vsemvs.sk
Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom Nie, iba výsledky zo SŠ bez poplatku Riadne
prijímacie skúšky: 31.3.2014 Dodatočné prijímacie slúšky: 30.6.2014 Učiteľstvo 249
eur/semester/denné, 290 eur/ semester/externé; Elektronika dopravných spojov 290
eur/semester/denné, 349 eur/semester/denné: Manažment 349 eur/semester/denné www.dupres-group.
com
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Nie - bakalárske štúdium 50 eur
zápisné 90 eur 31.3.2014 260-690 eur/semester (kto pošle prihlášku do 28.2.2014 má prvý semester s
20% zľavou) www.vssvalzbety.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice bez prijímačiek 20 eur 13.6.2014 (oznámenie o
prijatí do 1.7.) Rok (denné štúdium): 790 eur Rok (externisti): 999 eur www.vsbm.sk
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Písomné aj
ústne (v rámci talentoviek) prijímacie skúšky 50 eur 10.2.2014 (prijímačky 17.2.2014) 999 eur za
semester akademiamedii.sk
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica Talentová (praktická) a písomná
(teoretická) prijímacia skúška 50 eur Prvé kolo: 31.1.2014 (prijímačky 8.2.2014 Druhé kolo: 7.6.2014
(prijímačky 14.6.2014) Dodatočné skúšky: 13.9.2014 (prijímačky 20.9.2014) v akademickom roku
2013/2014 je 1780 eur/rok; možnosť štúdia v prípravnom semestri 890 eur. Školné pre akademický rok
2014/2015 bude zverejnený huaja.org
Vysoká škola Danubius (pôvodne Vysoká škola v Sládkovičove) Na odbor verejná politika a verejná
správaje treba absolvovať prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška pozostáva z ústneho prijímacieho
pohovoru-všeobecno-vedomostný prehľad, jazyky počítačová kultúra, ciele. Na odbor sociálna práca sa
nerobia skúšky. Na prijatie na odbor právo treba absolvovanie prijímacej skúšky. 35 eur za papierovú
prihlášku, 30 eur za elektronickú prihlášku Termín podania prihlášky na prvé kolo na všetky fakulty je do
30.4.2014 (prijímačky -jún 2014), na druhé kolo je do 15.8.2014 (prijímačky-september 2014) Fakulta
sociálnych štúdií 1255 eur ročne, Fakulta verejnej politiky 1255 eur ročne, Fakulta práva 1715 eur ročne.
www.vssladkovicovo.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici bez prijímacích pohovorov 50 eur za papierovú prihlášku, 30 eur
za elektronickú prihlášku, 100 eur za prijímačky Do 31.5.2014 1400 eur/rok www.sevs.sk
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava Áno, ústna skúška zameraná na preverenie všeobecných
poznatkov z oblasti podľa študijného zamerania, plus motivačný rozhovor bez poplatku do 30.5.2014
(prijímačky v priebehu júna 2014) 1100 eur/semester 680/780 eur za semester v prvom ročníku, ak
uhradia poplatok do konca septembra ajanuára www.goethehb.eu
Zdroj - VŠ, webstránky VŠ, inzercia VŠ,

Späť na obsah

22. Nezamestnaní absolventi svedčia o nízkej kvalite školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY; Katarína Ragáčová]

Na Slovensku máme zopár kvalitných vysokých škôl. Vyplýva to z hodnotenia Akademickej rankingovej
a ratingovej agentúry ARRA.
Koľko nezamestnaných produkuje vysoká škola, na ktorú sa chcete prihlásiť? Ak je číslo nízke, môžete
dúfať, že sa po ukončení štúdia neocitnete na úrade práce. Čím viac sa číslo blíži k desiatim percentám
zo všetkých absolventov, prípadne ho prekračuje, vaša šanca na rýchlu kariéru sa znižuje. Najviac
nezamestnaných za posledné tri roky napríklad vyprodukovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Tesne v závese nasledujú Fakulta ekológie a environmentalistiky a
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Ak opomenieme Rímskokatolícku bohosloveckú
fakultu Univerzity Komenského, ktorá odoslala na úrad práce menej ako jedno percento svojich
absolventov, najmenej riziková je príprava na povolanie lekára či farmaceuta. Ak chcete študovať
ekonómiu, asi najlepšie je sústrediť sa na niektorú z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale nie
na Podnikovohospodársku, ktorá produkuje najviac nezamestnaných ekonómov, hneď po Ekonomickej
fakulte Univerzity v Komárne.
Priemer za tri roky
Rebríček fakúlt podľa množstva nezamestnaných absolventov zostavuje každoročne Akademická
rankingová a ratingová agentúra ARRA. Údaje zbiera z ústredia práce. Tento rok agentúra usporiadala
fakulty podľa priemernej nezamestnanosti za tri roky, nielen za posledný rok ako v minulosti. Podľa
Ivana Ostrovského z agentúry má takýto údaj výpovednejšiu hodnotu. Napriek tomu sa oproti
vlaňajšiemu rebríčku pozícia jednotlivých fakúlt zásadne nemenila. Rovnako sa nemenili ani celkoví lídri
medzi fakultami. Najlepšie fakulty vedú rebríčky vo vzdelávaní, atraktivite štúdia, vede a výskume,
doktorandskom štúdiu aj grantovej úspešnosti. Na prvých miestach medzi najlepšími skončili Jesseniova
lekárska fakulta UK v Martine, Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave. Tieto školy podľa výskumu ARRA už stabilne plnia všetky kritériá na veľmi dobrej
úrovni. ARRA aj tento rok hodnotila 109 fakúlt, z toho šesť súkromných.
Najlepší idú za hranice
Podľa Ostrovského sa kvalita škôl neposúva dopredu, skôr klesá. Myslí si preto, že sa rebríček v
najbližších rokoch ani nezmení. "Ťažko očakávať, že by nastali posuny. Máme len niekoľko naozaj
kvalitných škôl s kvalitnou vedou a výskumom a prepojením na podnikateľský sektor. Vo všeobecnosti
klesá kvalita všetkých vysokých škôl, ale aj uchádzačov," dodáva. Dôvodom je aj to, že najlepší študenti
odchádzajú študovať do zahraničia, najviac, okolo 20-tisíc, ich je v Česku, ďalšie stovky až tisícky v
susednom Rakúsku či v Nemecku a Anglicku. Aby sa tento trend zvrátil, mal by štát zmeniť spôsob
financovania. "Treba stabilizovať financovanie vedy a výskumu. Ale takisto viac prepojiť financovanie na
podnikateľský sektor," dodáva Ostrovský. Katarína Ragáčová
Najlepšie fakulty v roku 2013
Akademická rankingová a ratingová agentúra pri hodnotení fakúlt v každej skupine brala do úvahy päť
ukazovateľov - pomer učiteľov a študentov, atraktivitu štúdia, publikácie a citácie, doktorandské štúdium
a získané grantové prostriedky.
Technické fakulty
- 1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
- 2. Strojnícka fakulta Žilinská univerzita
- 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
- 4. Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice
- 4. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita
Prírodovedné fakulty
- 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského Bratislava
- 2. Prírodovedecká fakulta univerzity P. J. Šafárika Košice
- 3. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského Bratislava
- 4. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre
- 5. Fakulta prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
Lekárske a zdravotnícke fakulty
- 1. Jesseniova Lekárska fakulta UK v Martine
- 2. Lekárska fakulta UPJŠ Košice
- 3. Farmaceutická fakulta UK Bratislava

- 4. Lekárska fakulta UK
- 5. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Ekonomické fakulty
- 1. Ekonomická fakulta TUKE
- 2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
- 2. Národohospodárska fakulta EU
- 4. Ekonomická fakulta UMB
- 5. Fakulta hospodárskej informatiky EU Zdroj - ARRA, kompletné výsledky na stránke www.arra.sk
Podiel nezamestnaných absolventov podľa fakúlt, priemer rokov 2010 - 2012 (v percentách)
Technické vedy
Stavebná fakulta TUKE 10,43
Fakulta architektúry STU 8,68
Strojnícka fakulta TUKE 7,32
Fakulta priemyselných technológií TUAD 7,29
Fakulta BERGTUKE 7,09
Fakulta environmnentálnej a výrobnej technológie TUZVO 6,99
Hutnícka fakulta TUKE 6,16
Stavebná fakulta STU 4,29
Materiálovotechnologická fakulta STU 4,29
Technická fakulta SPU 4,17
Fakulta špeicálnej techniky TUAD 4,1
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 3,79
Elektrotechnická fakulta ŽU 3,32
Fakulta riadenia a informatiky ŽU 3,22
Letecká fakulta TUKE 3,14
Stavebná fakulta ŽU 3,08
Strojnícka fakulta ŽU 2,4
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 1,85
Strojnícka fakulta STU 1,79
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 1,49
Fakulta výrobných technológií TUKE 0,91
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 0,51
Fakulta informatiky PEVŠ 0
Prírodné vedy
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 10,91
Fakulta prírodných vied UCM 6,74
Fakulta prírodných vied UKF 6,09
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 5,82
Fakulta prírodných vied UMB 3,86
Prírodovedecká fakulta UK 2,16
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 1,45
Lekárske vedy
Fakulta zdravotníckych odborov PU 4,75
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 3,73
Fakulta zdravotníctva sociálnej práce TU 2,2
Lekárska fakulta UPJŠ 1,76
Fakulta zdravotníctva TUAD 1,17
Lekárska fakulta UK 0,83
VŠSA 0,72
Jesseniova lekárska fakulta UK 0,58
Fakulta zdravotníctva KU 0,5
Farmaceutická fakulta UK 0,36
Poľnohospodárske vedy
Lesnícka fakulta TUZVO 10,87
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 10,28
Drevárska fakulta TUZVO 6,07
UVLF 5,2
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 4,88
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 1,56
Ekonomické vedy
Ekonomická fakulta UJS 9,41
Podnikovohospodárska fakulta EU 9,26
Fakulta PEDAS ŽU 4,75

Ekonomická fakulta UMB 4,19
VŠ MP 3,91
Fakulta manažmentu PU 3,87
Fakulta hospodárskej informatiky EU 2,52
Ekonomická fakulta TUKE 1,79
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ 1,29
Národohospodárska fakulta EU 1,03
Fakulta podnikového manažmentu EU 0,98
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 0,96
Obchodná fakulta EU 0,87
Fakulta manažmentu UK 0,51
Ostatné spoločenské vedy
Fakulta verejnej správy UPJŠ 11,2
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 6,19
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 5,81
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 4,81
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2,85
SVŠS 2,83
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 1,42
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD 1,36
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 1,35
Fakulta medzinárodných vzťahov EU 0,41
Filozofické vedy
Filozofická fakulta PU 9,67
Filozofická fakulta TU 5,85
Filozofická fakulta UPJŠ 5,57
Fakulta humanitných a prírodných vied PU 5,15
Filozofická fakulta UK 4.0
Filozofická fakulta KU 3,94
Filozofická fakulta UKF 3,85
Filozofická fakulta UCM 2,51
Fakulta humanitných vied ŽU 2,18
Fakulta humanitných vied UMB 1,83
Právne vedy
Právnická fakulta UPJŠ 6,96
Právnická fakulta UMB 2,94
Právnická fakulta TU 2,4
Právnická fakulta UK 2,07
Fakulta práva PEVŠ 0,77
Pedagogické vedy
Fakulta telesnej výchovy a športu UK 5,82
Fakulta športu PU 4,55
Pedagogická fakulta PU 3,59
Pedagogická fakulta KU 3,03
Pedagogická fakluta UJS 2,86
Pedagogická fakulta UKF 2,81
Pedagogická fakulta TU 2,59
Pedagogická fakulta UMB 2,28
Pedagogická fakulta UK 1,65
Teologické vedy
Gréckokatolícka teologická fakulta PU 8,83
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU 8,08
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 4,96
Fakulta reformovanej teológie UJS 3,57
Teologická fakulta TU 2,1
Teologická fakulta KU 1,75
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK 0,8
Umenie
Fakulta umení TUKE 9,69
Fakulta dramatických umení AU 7,77
Fakulta výtvarných umení AU 7,62
VŠVU 6,04
Fakulta múzických umení AU 2,23
Filmová a televízna fakulta VŠMU 2,15
Divadelná fakulta VŠMU 1,73
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 1,19

Zdroj tabuliek: ARRA
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23. Otázky a odpovede
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 7; VYSOKÉ ŠKOLY; or]
- Podávam si niekoľko prihlášok na české vysoké školy. Teraz som sa dozvedela, že v Česku nebudem
mať nárok na sociálne štipendium, aj keď na Slovensku by som ho mohla získať. Prečo?
- Študentom zahraničných vysokých škôl, a teda aj českých, nie je možné priznať sociálne štipendium
podľa slovenského zákona o vysokých školách.
- Môžu si uchádzači v rámci Univerzity Komenského na jednej fakulte podať viac prihlášok, teda na viac
študijných programov?
- Áno. Študijný poriadok Univerzity Komenského umožňuje podať si prihlášky aj na viac študijných
programov realizovaných na jednej fakulte, povedal Ján Pekár, prorektor pre študijné veci.
- Ako sa to rieši potom, ak ma prijmú na dva študijné programy?
- Po splnení podmienok môže byť uchádzač prijatý na viac študijných programov, aj keď sú realizované
na tej istej fakulte alebo v rámci tej istej vysokej školy. Zo zákona ho nikto nemôže nútiť, aby sa
nezapísal na študijný program, na ktorý bol prijatý. Ak sa však zapíše na dva študijné programy (bez
ohľadu na to, či je to na tej istej fakulte, alebo na ktorejkoľvek vysokej škole v SR na denné štúdium), tak
sa to podľa zákona o vysokých školách považuje za súbežné štúdium a je v zmysle platných predpisov
spoplatnené.
- Ak študenta vylúčia zo štúdia, napríklad za podvod pri skúške alebo podobne, môže sa v nasledujúcom
akademickom roku opäť hlásiť na vysokú školu?
- Na Univerzite Komenského v zásade platí, že sa môže opätovne prihlásiť a ak splní všetky podmienky
na prijatie, tak môže opätovne študovať. Existujú prípady, napríklad na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK, kde v zásadách prijímacieho konania stanovili, že nie je možné opätovne prijať študenta,
ktorý bol vylúčený zo štúdia z dôvodu spáchania disciplinárneho priestupku. Ak niečo také nemá fakulta
výslovne uvedené v podmienkach prijatia na štúdium, ktoré musia byť v súlade s ustanoveniami zákona
o vysokých školách a Študijného poriadku UK zverejnené najneskôr do 20. septembra v akademickom
roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, tak sa uchádzač môže
opätovne prihlásiť na štúdium.
- Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave kombinovanou formou? Napríklad jeden
akademický rok denne a druhý externe? Študent, ktorý napríklad začne študovať v dennej forme, môže
po skončení ročníka požiadať o zmenu študijného programu na externú formu alebo naopak, a keď mu
dekan vyhovie, ďalší rok študuje v inej forme. No ak zmení dennú formu na externú, tak za externé
štúdium musí zaplatiť.
- Podávam si prihlášku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pri zakladaní elektronickej prihlášky je
jednou z požiadaviek pripojenie na elektronickú žiacku knižku na strednej škole. Je to povinné?
Sťahovanie známok z elektronickej žiackej knižky je iba možnosť, nie povinnosť. To závisí od toho, či má
uchádzač elektronickú žiacku knižku.
(or)
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24. Na výšku aj za 70 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 12/02/2014; s.: 14,15; VZDELÁVANIE; mh]
Ani prijímačky na verejné univerzity nie sú grátis
Študenti, pozor, máte posledné dni na podanie prihlášky na vysokú školu! Pozrite si prehľad dôležitých
termínov, ako aj poplatkov za prijímacie skúšky na verejných univerzitách. Ďalšie si overíte na
webstránkach jednotlivých fakúlt. (mh)
Náš tip
Ak si podáte prihlášku elektronicky, ušetríte 5, ale možno aj 15 eur!
Veľký prehľad poplatkov
Univerzita Komenského, Bratislava
Termín prihlášky: 28. 2.

Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Lekárska fakulta 70 eur
Právnická fakulta 60 eur
Filozofická fakulta 45 eur
Prírodovedecká fakulta 40 eur
Pedagogická fakulta 60 eur
Farmaceutická fakulta 50 eur
Fakulta telesnej výchovy a športu 50 eur
Jesseniova lekárska fakulta, Martin 60 eur
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta 50 eur
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 45 eur
Fakulta managementu 40 eur
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 45 eur
STU, Bratislava
Termín prihlášky: 28. 2. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Ústav manažmentu, Bratislava 50 eur
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 50 eur
Strojnícka fakulta 50 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 50 eur
Stavebná fakulta 50 eur
Fakulta architektúry 40 eur
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 35 eur
Fakulta informatiky a informačných technológií 50 eur
Ekonomická univerzita, Bratislava
Termín prihlášky: 31. 3.
Termín prijímačiek: 10. 6. – 14. 6. bakalár, 16. 6. – 4. 7. inžinier
Poplatky:
Obchodná fakulta 40 eur
Fakulta podnikového manažmentu 40 eur
Národohospodárska fakulta 40 eur
Fakulta hospodárskej informatiky 40 eur
Podnikovohospodárska fakulta, Košice 40 eur
Fakulta medzinárodných vzťahov 40 eur
Fakulta aplikovaných jazykov 40 eur
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Termín prihlášky: 28. 2. – 15. 4.
Termín prijímačiek: 3. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Ústav telesnej výchovy a športu 50 eur
Lekárska fakulta 50 eur
Prírodovedecká fakulta 40 eur
Právnická fakulta 50 eur
Fakulta verejnej správy 50 eur
Filozofická fakulta 40 eur
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Termín prihlášky: 28. 2. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 33 eur
Fakulta ekonomiky a manažmentu 40 eur

Technická fakulta 35 eur
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 35 eur
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 35 eur
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 35 eur
Technická univerzita, Zvolen
Termín prihlášky: 30. 3.
Termín prijímačiek: 13. 6. – 17. 6.
Poplatky:
Lesnícka fakulta 40 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky 30 eur
Žilinská univerzita
Termín prihlášky: 30. 4.
Termín prijímačiek: 16. 6.
Poplatky:
Fakulta špeciálneho inžinierstva 20 eur
Stavebná fakulta 20 eur
Strojnícka fakulta 20 eur
Elektrotechnická fakulta 20 eur
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30 eur
Fakulta riadenia a informatiky 30 eur
Fakulta humanitných vied 35 eur
Trnavská univerzita
Termín prihlášky: 28. 2. – 31. 3.
Termín prijímačiek: 11. 6. – 13. 6.
Poplatky:
Filozofická fakulta 38 eur
Pedagogická fakulta 33 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 45 eur
Právnická fakulta 60 eur
Technická univerzita, Košice
Termín prihlášky: 31. 3. – 13. 6.
Termín prijímačiek: 13. 6. – 17. 6.
Poplatky:
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 35 eur
Hutnícka fakulta 35 eur
Strojnícka fakulta 35 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 eur
Letecká fakulta 35 eur
Stavebná fakulta 35 eur
Ekonomická fakulta 35 eur
Fakulta výrobných technológií, Prešov 35 eur
UMB, Banská Bystrica
Termín prihlášky: 28. 2. – 14. 3
Termín prijímačiek: 9. 6. – 12. 6.
Poplatky:
Pedagogická fakulta 35 eur
Ekonomická fakulta 35 eur
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 60 eur
Fakulta prírodných vied 35 eur
Právnická fakulta 60 eur
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Termín prihlášky: 28. 2.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 13. 6.
Poplatky:
Pedagogická fakulta 30 eur
Fakulta prírodných vied 30 eur
Filozofická fakulta 30 eur
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 30 eur
Fakulta stredoeurópskych štúdií 30 eur
Prešovská univerzita
Termín prihlášky: 31. 3. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 10. 6. – 7. 7.
Poplatky:
Filozofická fakulta 34 eur
Pedagogická fakulta 34 eur
Fakulta humanitných a prírodných vied 34 eur
Fakulta manažmentu 34 eur
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Termín prihlášky: 30. 4. – 30. 5.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 13. 6.
Poplatky:
Fakulta masmediálnej komunikácie 40 eur
Fakulta prírodných vied 35 eur
Filozofická fakulta 40 eur
Fakulta sociálnych vied 45 eur
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice
Termín prihlášky: 15. 3.
Termín prijímačiek: testy SCIO od februára do mája
Poplatky: 40 eur
PRIJÍMAČKY: Každá univerzita má svoje podmienky.
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25. Prečo by mali uchádzači študovať práve na vašej univerzite?
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]
Na Slovensku máme dvadsať verejných vysokých škôl, tri štátne a trinásť súkromných. Počet mladých
ľudí v populačných ročníkoch, ktoré sa hlásia na vysoké školy, má klesajúci trend. Medzi vysokými
školami narastá konkurencia a aj boj o každého uchádzača. Rektorov a prorektorov niektorých univerzít
sme sa spýtali, čím by chceli prilákať na svoju alma mater budúcich študentov.
JOZEF MATÚŠ, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
Novinkou na našej univerzite je skúška TOEIC Listening and Reading, čo je v súčasnosti najčastejšie
vykonávaná skúška z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Ponúkame viac študijných programov,
ktoré sú unikátne na Slovensku, napríklad vzťahy s médiami vyučované v anglickom jazyku, aplikované
mediálne štúdiá, európske štúdiá, ktoré sú tiež vyučované v anglickom jazyku. Každý študent, ktorý
prejaví záujem absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí, dostáva šancu. Umožňujeme aj štúdium podľa
individuálneho študijného plánu.
RUDOLF SIVÁK, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave:
Každý akademický rok pripravuje univerzita pre uchádzačov o štúdium novinky. V akademickom roku
2014/2015 budú môcť študenti na 1. stupni štúdia študovať v novo akreditovanom študijnom programe
ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave). Ponuka na

1. stupni štúdia sa rozširuje o štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku
kompletne zabezpečovanom v anglickom jazyku. Novinkou je aj možnosť získať k existujúcim trom
dvojakým diplomom na 2. stupni štúdia ďalší štvrtý, a to v študijnom programe medzinárodný
manažment vyučovanom v anglickom jazyku v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu.
ANTON ČIŽMÁR, rektor Technickej univerzity v Košiciach
Ponúkame široké spektrum rôznorodých študijných programov a rozmanitých predmetov tak povediac
pod jednou strechou. Pokrývame oblasti informatiky, letectva, ekonomiky, umenia a ďalších
technologických smerov, akými sú stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika. Napríklad, študenti, ktorí
študujú technické odbory, môžu si doplniť vedomosti z umeleckých disciplín a, naopak, budúci umelci si
radi zapíšu zopár predmetov z technických a prírodovedných oblastí. Máme vytvorené motivujúce
multidisciplinárne univerzitné prostredie s najmodernejšou knižnicou. Podnikateľsky orientovaní študenti
môžu zakladať nové firmy (start-upy) v univerzitnom vedeckom parku Technicom už počas štúdia na
univerzite. V niektorých odboroch vydávame aj dvojaké diplomy v spolupráci so zahraničnými
univerzitami.
BEATA KOSOVÁ, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Usilujeme sa o to, aby bol vzdelávací proces na fakultách nielen kvalitný, ale aj atraktívny svojou formou
a využívanými prostriedkami. Oproti vysokým školám podobného zamerania (teda nie technicky
orientované školy) máme dobrú úroveň vybavenosti IKT a prístupu k týmto zariadeniam v čase priameho
vyučovania aj mimo neho. Naši študenti sú zapojení do širokej siete medzinárodných vzťahov, ktoré im
umožňujú jednak vycestovať do zahraničia a jednak študovať v cudzom jazyku. Ako jedna z mála
univerzít ponúkame aj kurzy osvojovania čínskeho jazyka bez ohľadu na študijný program, ktorý študent
študuje. Kurzy vedie čínsky lektor v rámci projektu Konfuciovho inštitútu.
LADISLAV MIROSSAY, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Charakteristickou črtou štúdia na našej univerzite je, že sa opiera o výsledky vedeckého výskumu. Ten
je najmä v prírodovedných, lekárskych, ale aj vo vybraných humanitných odboroch na špičkovej
medzinárodnej úrovni. V poslednom období kladieme dôraz na interdisciplinaritu vo vzdelávaní
"otváraním dverí" medzi fakultami. Od tohto akademického roku pripravujeme ponuku
interdisciplinárnych certifikovaných programov pre lepšie uplatnenie v praxi.
ROBERT REDHAMMER, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Štúdium na našich fakultách je porovnateľné s európskymi univerzitami a študenti môžu ľahšie
absolvovať časť štúdia v zahraničí, lebo sme získali od Európskej komisie prestížne značky DS label a
ECTS label. Budujeme Univerzitný vedecký park, vybavujeme laboratóriá zariadeniami unikátnymi v
medzinárodnom rozmere, čo umožní študentom a vedcom aktívnejšie sa zapájať do elitných európskych
výskumných projektov. Zameriavame sa na progresívne oblasti výskumu. Máme internáty s jedným z
najrýchlejších internetových pripojení na Slovensku, postupne ich rekonštruujeme.
KAROL MIČIETA, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Poskytuje výborné zázemie pre výučbu, príkladom môže byť videokonferenčný systém na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK, ktorý umožňuje prenos operácie naživo priamo do prednáškovej sály. Študenti
univerzity sa priamo zúčastňujú na vedeckom bádaní. Napríklad - z výskumu študenta fyziky v
spolupráci s vyučujúcim UK vznikol unikátny systém na monitorovanie asteroidov a meteoroidov
potenciálne nebezpečných pre Zem. Ponúkame bohaté zázemie študijnej literatúry - vo fondoch
všetkých knižníc Akademickej knižnice UK je viac ako 1,3 milióna kníh. Študenti majú možnosť získať
zahraničné skúsenosti - štvrtina študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK absolvuje časť
štúdia v zahraničí.
MILAN TRUNKVALTER, prvý prorektor Žilinskej univerzity v Žiline
Viaceré fakulty ponúkajú atraktívne bakalárske študijné programy. Napríklad fakulta riadenia a
informatiky má interdisciplinárne študijné programy, čo robí jej absolventov zaujímavými na trhu práce.
Stavebná fakulta má zase špecifické študijné programy, ako napríklad bezpečnostný manažment,
krízový manažment, záchranné služby. Uchádzači nebudú mať problémy so získaním ubytovania. Nájdu
tu aj široké spektrum možností venovať sa záujmovým činnostiam (kultúrnym, športovým,
spoločenským, technickým). Kampus univerzity obsahuje všetky študijné, ubytovacie, športové a ostatné
zariadenia na jednom mieste. Výhodou je tiež dobrá dostupnosť Žiliny z rôznych regiónov Slovenska.
Absolventi nemajú problémy s hľadaním zamestnania.
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26. ŠESŤ RÁD, ako sa vyvarovať sklamania z vysokej školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 2; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]
Patrik Lučan študoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred tromi
rokmi využil "dieru" v informáciách pre študentov a založil webový portál študentské financie, na ktorom
poskytuje informácie, ktoré študentov zaujímajú. Dnes poradí záujemcom pri výbere vysokej školy.
1. Osobné záujmy
Vyberte si odbor, ktorý vás bude baviť. Ak budete študovať to, čo vám je blízke, prípravy na skúšky a
písanie seminárnych prác vám pôjdu ľahšie.
2. Náplň štúdia
Veľa študijných odborov nesie zaujímavé názvy, no ich náplň vás môže sklamať. Predtým, než podáte
prihlášku, overte si, či odbor spĺňa vaše predstavy. Internet ponúka veľa možností ako sa vyvarovať
sklamaniu. Na stránkach fakúlt a katedier si môžete pozrieť dokumenty s opisom náplne jednotlivých
predmetov (sylaby), v ktorých sú detailne rozpísané témy, odporúčaná literatúra a požiadavky
vyučujúcich. Taktiež si môžete zistiť, čo o štúdiu hovoria študenti na školách. Na Facebooku existujú
skupiny, stačí sa pridať a spýtať sa súčasných študentov na ich názory, skúsenosti a odporúčania.
3. Uplatnenie
Významnú úlohu zohráva uplatnenie absolventov na trhu práce. Nepodceňujte tento fakt, pretože v
budúcnosti bude rozhodovať o tom, či nájdete vhodnú prácu, alebo sa budete musieť uskromniť s prvým,
čo vám príde pod ruku. Na druhej strane netreba tento fakt ani preceňovať. Situácia na trhu práce sa
každoročne mení, a preto sa nedá s istotou povedať, či aj o päť, alebo šesť rokov, keď ukončíte štúdium,
budú na prvých priečkach uplatnenia tie isté smery ako dnes.
4. Prestíž
Slovenské univerzity nemajú také meno ako mnohé zahraničné univerzity, ale to neznamená, že
neexistuje kvalitatívny rozdiel. Je výhodnejšie hlásiť sa na fakultu, kde pôsobí viac odborných
pracovníkov, než na detašované pracovisko. Ak chcete svoje štúdium orientovať vedecky, vhodnejšia na
výber je univerzita, ktorá je zameraná na vlastný vedecký výskum, než vysoká škola, ktorá je zameraná
viac do praxe.
5. Financie
Štúdium nie je zadarmo. Aj keď študenti na dennom štúdiu bežne neplatia školné, výdavky spojené so
štúdium sa pohybujú v stovkách eur ročne. V rebríčku nákladov na štúdium si môžete porovnať finančné
rozdiely v živote študentov na jednotlivých vysokých školách. Ak sa vám zdajú náklady vysoké, môžete
si vopred zistiť, akú máte šancu získať sociálne štipendium, ako aj podmienky na získanie študentskej
pôžičky na stránke Študentské financie.
6. Pripravenosť
Nie každý je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole hneď po maturite. Je to úplne v poriadku.
Na vysokú školu sa hlásia aj ľudia vo vyššom veku. Ak ste unavení zo štúdia, pokojne svoje rozhodnutie
odložte o rok alebo dva. Dovtedy môžete získať skúsenosti z pracovnej oblasti doma alebo v zahraničí.
Získate odstup, ktorý vám pomôže lepšie si vybrať študijný odbor. Nesprávny výber a prípadné
prekročenie dĺžky štúdia má za následok platenie školného v stovkách eur. Neistota vo výbere štúdia
vás tak v budúcnosti môže vyjsť príliš draho.
Vlaňajšok v číslach
Prijímacie konanie na vysoké školy SR na 1. a spojený 1. a 2. stupeň civilného vysokoškolského štúdia
na akademický rok 2013/2014
Vlaňajšok v číslach
Desať vysokých škôl, ktoré dostali najvyšších počet prihlášok na denné aj externé štúdium
vysoká škola počet prihlášok
1. Univerzita Komenského v Bratislave 22 099
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 9299
3. Prešovská univerzita v Prešove 6817

4. Univerzita Pavla jozefa Šafárika v Košiciach 6332
5. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6074
6. Žilinská univerzita v Žiline 5893
7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5453
8. Ekonomická univerzita v Bratislave 5141
9. Technická univerzita v Košiciach 4836
10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3978
Desať fakúlt, o ktoré študenti prejavili najvyšší záujem
fakulta počet prihlášok
1. Filozofická fakulta UK 4050
2. Lekárska fakulta UK 3173
3. Filozofická fakulta UKF 2688
4. Jesseniova lekárska fakulta UK 2323
5. Prírodovedecká fakulta UK 2321
6. Pedagogická fakulta UK 2308
7. Lekárska fakulta UPJŠ 2260
8. Fakulta manažmentu PU 1878
9. Filozofická fakulta PU 1863
10. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 1755
Desať študijných odborov, o ktoré študenti prejavili najvyšší záujem
študijný program počet prihlášok
1. všeobecné lekárstvo 6322
2. právo 4169
3. sociálna práca 3158
4. psychológia 3136
5. manažment 2962
6. ekonomika a manažment podniku 2835
7. ošetrovateľstvo 2467
8. predškolská a elementárna pedagogika 2416
9. informatika 2258
10. financie, bankovníctvo a investovanie 1906
ZDROJ: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ
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27. S akou vysokou školou si ľahšie nájdete prácu?
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 12/02/2014; s.: 24,25; TRH PRÁCE; Ivan Šuplata]
Autor - Ivan Šuplata Foto: anc, profimedia
BRATISLAVA - Práve v tomto období sa mnohí rozhodujú, na akej vysokej škole budú v nasledujúcich
rokoch študovať. Kritériom by nemalo byť iba to, či vás bude škola baviť, ale mali by ste myslieť aj na to,
či si nájdete zamestnanie. Nik netúži skončiť s titulom a diplomom vo vrecku v evidencii úradu práce.
Nový Čas vám poradí, s ktorými školami by ste sa mali najľahšie uplatniť. Čo odporúčajú odborníci?
Niektoré vysoké školy prijímajú prihlášky do konca februára, iné aj v nasledujúcich mesiacoch. Výber tej
správnej je pre vašu budúcnosť veľmi dôležitý. Práce je málo a absolventi bez praxe a skúseností majú
ťažké uplatnenie. ,,Bez práce bol v našej krajine na konci roka 2013 každý tretí Slovák vo veku do 25
rokov," uvied la analytička Poštovej banky Dana Špacírová. Absolventov úrady práce zaraďujú k
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Majú pre nich pripravené aj rôzne projekty. ,,Niektoré z
týchto opatrení sa už realizujú aj v súčasnosti, a to najmä v zmysle zákona o službách zamestnanosti,"
uviedla Barbora Petrová z ministerstva práce. Rezort práce však pripravuje aj nové opatrenia. Jedným z
nich bude aj záruka, že absolventovi školy do určitej lehoty (4 mesiace) budú musieť nájsť zamestnanie,
alebo poskytnúť mu možnosť rekvalifikácie.
ŠKOLY S NAJVYŠŠÍM POČTOM ABSOLVENTOV NA ÚRADE PRÁCE
VŠ Počet
Technická univerzita Košice 682
Slovenská poľnohospodárska univerzita 484
Univerzita Komenského 456

Univerzita Mateja Bela 429
Univerzita Konštantína Filozofa 421
(Zdroj - ÚPSVaR, počet je ovplyvnený aj veľkosťou školy)
Mladí chcú oblek, nie montérky
Dana Špacírová, analytička Poštovej banky Zamestnávatelia neraz narážajú na problém, že vypísané
voľné pracovné pozície nedokážu obsadiť, keďže kvalifikácia uchádzačov nezodpovedá požiadavkám na
dané miesto. Jedným z dôvodov je slabé prepojenie vzdelávacieho systému s trhom práce, na čo často
poukazujú aj samotní zamestnávatelia
Po manuálnej práci netúžime
Viaceré prieskumy počas uplynulých rokov potvrdili, že mladí ľudia nechcú pracovať manuálne, ale skôr
im vonia ,,kancelárska robota". Inak povedané, radšej uprednostňujú oblek ako montérky. Slovensko je
však ekonomikou s veľmi silným priemyselným zázemím
Niekedy je lepšie remeslo ako titul
Martin Malo zo spoločnosti Trenkwalder Na pracovnom trhu je momentálne problémom aj to, že je príliš
veľa absolventov VŠ a na vysoko hodnotené remeslá sa zabúda. Mladí študenti, či skôr ich rodičia nie
práve dobre volia za každú cenu VŠ namiesto rozvíjania schopností práve v remesle. V dnešnej dobe si
schopný stolár či dobrý automechanik dokáže zarobiť viac ako absolvent po 3 rokoch v práci.
Ak už VŠ, tak: - technické, stavebné, odborne smerované elektrotechnické či medicína
Vyhnite sa humanitným odborom
Tip: Na trhu je obrovský nedostatok zubných lekárov.
Priemerný počet videní životopisu absolventa
12,31 Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 8,57 Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 8,17 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská
univerzita 7,77 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského 7,11 Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov) 6,95 Fakulta medzinárodných
vzťahov, Ekonomická univerzita 6,38 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita
Mateja Bela 6,2 Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita 6,13 Fakulta prírodných
vied, Univezita sv. Cyrila a Metoda 6,12 Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická
univerzita 6,06 Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita 5,98 Fakulta manažmentu,
Univerzita Komenského 5,86 Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 5,83 Fakulta ekonomiky
a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita 5,75 Národohospodárska fakulta, Ekonomická
univerzita 5,72 Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 5,71 Fakulta špeciálnej techniky,
Trenčianska univerzita v Košiciach 5,71 Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 5,49
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita 5,45 Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
(Zdroj - profesia.sk)
Platy absolventov VŠ podľa krajov
Prešovský kraj 696 eur
Žilinský kraj 755 eur
Trenčiansky kraj 726 eur
Trnavský kraj 773 eur
Bratislavský kraj 960 eur
Košický kraj 733 eur
Banskobystrický kraj 692 eur
Nitriansky kraj 753 eur

Zdroj - Platy.sk
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28. Firmy majú občas k školám výhrady
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/02/2014; s.: 17; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]
Štyroch personalistiek vo veľkých firmách sme sa pýtali, čo si u absolventov, ktorí sa u nich uchádzajú o
prácu, pri pohovore všímajú predovšetkým a čo môže zásadne ovplyvniť ich prijatie
ERIKA KRATOCHVÍLOVÄ, HR Manager, OMS, s.r.o. LUCIA CRONEOVÄ, HR Partner, IBM Slovakia
HENRIETA LŐRINCOVÄ, HR riaditeľka, Hyza a.s. ZUZANA GAJDOŠOVÁ, HR Manager, Kongsberg
Automotive
Ak sa k vám hlási absolvent, aké fakty vás v životopise najviac zaujímajú? Vzdelanie, špecializácia,
brigády, práca a cestovanie, mimoškolské aktivity a jazykové znalosti Vo všeobecnosti v životopise
zameriavame pozornosť na informácie o jazykových znalostiach, dosiahnutom vzdelania pracovných
skúsenostiach. Konkrétna škola a jej zameranie, kvalita danej školy, odbor vzdelania, praxa aktívne
činnosti už počas štúdia (stáže, brigády, všetko, čo svedčí o aktivite). Škola, odbor, téma diplomovej
práce a jej uplatnenie, dôležitý je aj prvý dojem, estetická úprava, účasť na súťažiach, projetoch a
pracovné skúsenosti plus konkrétny opis, čo bolo pracovnou náplňou. Dá sa z týchto vecí vyčítať
ambicióznosť a snaha absolventa.
Ktorá vysoká škola môže u vás absolventovi pomôcť získať prácu? Slovenská technická univerzita
Bratislava Technická univerzita Košice Trenčianska univerzita Ekonomická univerzita Vždy treba brať
do úvahy konkrétnu pozíciu, takže je to veľmi individuálne. Pri väčšine našich pozícii vyžadujeme
ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia, no máme otvorené aj pozície, kde nám
postačuje ukončené stredoškolskéhovzdelanie. Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita Mateja
Bela Banská Bystrica, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Vysoké učení technické Brno Nedá
sa to celkom takto definovať. Skôr sa zameriavame na odbor- mal by byť technického zamerania.
Absolventov technicky zameraných odborov je stále obrovský nedostatok.
Ktorá škola mu naopak pohorší? neodpovedala Nedá sa zovšeobecniť, že by absolvovanie niektorej
školy mohlo pohoršiť kandidátovi v rámci výberového procesu. Dôležité je skôr, ako kandidát dokáže na
pohovore presvedčiť svojimi vedomosťami, jazykovými znalosťami a skúsenosťami. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Skôr by
pohoršil napríklad fakt, že žiak študoval externe a nič nebránilo tomu, aby študoval dennú formu.
Pomôže vôbec vysoká škola pri prijatí do práce? Áno, pomôže Áno, pomôže Áno, pomôže Áno, pomôže
Akú váhu má vyštudovaný odbor? Pri technických a špecializovaných pozíciách nám na
vysokoškolskom, resp. odbornomvzdelanízáleží, pretože teoretické zázemie dáva základ praxi, ktorú u
nás môže absolvent nadobudnúť. Na druhej strane sú pozície, ktoré môže vykonávať absolvent bez
ohľadu na vyštudovaný odbor, pretože ho/ju vieme na prácu pripraviť prostredníctvom nášho
adaptačného a vzdelávacieho programu. Opäť treba brať do úvahy konkrétnu pozíciu, o akú sa kandidát
uchádza. Máme pozície, kde potrebujeme vzdelanie v určitej oblasti, napr. v prípade, že
hľadámejuniorného účtovníka, vyžadujeme ekonomické vzdelanie. Na našej kariémej stránke však
uchádzač o zamestnanie pri každej pozícii nájde špecifikované požiadavky na konkrétnu pozíciu.
Vyštudovaný odbor má váhu, ak sa priamo dotýka danej profesie. Veľmi vysokú.
Čo by ste poradili stredoškolákovi, aby si všímal pri výbere vysokej školy? Reputáciu a uplatnenie
absolventovv praxi, možnosť brigád a nadobúdania praktických skúsenostív danom odbore už počas
štúdia, možnosti výmenných pobytovvzahraničí. Dnes už odvšadiaľ počúvame, že je prebytok
absolventov vysokých škôl, no treba si zároveň uvedomiť, že nie vo všetkých oblastiach. Z tohto dôvodu
je dôležité pri rozhodovanísao výbere vysokej školy brať do úvahy, nielen či ma štúdium baví, ale aj ako
sa môžem v danej oblasti uplatniť. Hodnotenie vysokých škôl v rámci rebríčkov, umiestniteľnosť
absolventov. Možnosti mimoškolských aktivít-stáže a podobne. Aké hodnotenie má vysoká škola a ako
kopíruje odbor, ktorý sa rozhoduje študovať, potreby spoločnostív časovom horizonte najmenej S rokov.
Určite stojíza zváženie aj možná praxa spolupráca vysokej školy napr. s vybranými zamestnávateľmi,
stážou v cudzinea podobne.
Keď sa u vás hlásia absolventi do zamestnania, aké chyby robia najčastejšie? Myslia si, že už tým, že sú
majiteľmi vysokoškolského titulu, majú nárok na vyššie platové ohodnotenie a buď svoje znalosti,
schopnosti a zručnosti podcenia, alebo naopak precenia. Často sa to týka najmä jazykovej vybavenosti.
Taktiež gramatické a štylistické chyby v životopisoch nevrhajú pri prvom kontakte o prácu dobré svetlo
na uchádzača, čoje špecifikum absolventov. Veľmi často sa stáva, že kandidáti nadhodnotia svoje
vedomosti, čo sa týka jazykov. V životopise si uvedú, že ovládajú anglický jazyk na plynulej úrovni, ale
na pohovore pohoria. Preto je dôležité, aby kandidáti uvádzali pravdivé informácie. Ďalším dôvodom
neúspechu býva nepripravenosť na pohovor. Preceňujú svoje znalosti napríklad v oblasti jazykov, PC.
VŠ je pre automaticky "vstup" na manažérske a špecialistické profesie, odmietajú robiť bežnú agendu, a
menej kvalifikovanú prácu, odmietajú postupný rozvoj. Nepripravenosť na pohovor. Niekedy ani nevedia,
do akej spoločnosti prišli a čo vlastnevyrába, Opravedlňujú totakto: "Poslal som to na veľa miest". Toto

by sa naozaj nemalo stávať.
Ako veľmi zaváži prax pri prijímaní do práce? Tozávisíod obsadzovanej pozície. Samozrejme, že keď
obsadzujeme špecializované a manažérske pozície, praxje nevyhnutná. Od absolventov prax
neočakávame, aleje veľmi dobrým signálom, keď počas štúdia nadobúdali pracovné skúsenosti aspoň
na brigádach, kde mali šancu získať aké-také pracovné návyky či iné zručnosti. V prípade, že
obsadzujeme juniomé pozície nieje prax podmienkou. Samozrejme, ak má kandidát už nejaké pracovné
skúsenosti, je to vnímané ako výhoda. Akákoľvek pracovná skúsenosť, ktorú získa absolvent počas
štúdia, je výhodou. Veľmi. Aj prax v inom odbore, alebo aktivita počas VŠ, ktorá nesúvisí s profesiou, o
ktorú sa zaujímajú. Dokazujú aktívnosť a snahu študenta, prehľad o fungovaní firmy a pod. Každá
pracovná skúsenosť je skúsenosť. Určite je vždy ocenená.
Má u vás väčšiu šancu absolvent zahraničnej vysokej školy? Ktoré krajiny prinášajú pre absolventa
najväčšie plus? Oveľa viac nám záleží na tom, aby šancu dostali v prvom rade absolventi slovenských
univerzít a z našej oblasti blízkych odborov. Preferenciu krajiny nemáme, keďže u nás pracuje množstvo
zahraničných kolegov, je nevyhnutná znalosť angličtiny ktorájev OMS komunikačným jazykom. Keďže
sme medzinárodná spoločnosť, ktorá zamestnáva ľudí z rôznych krajín, absolventi zahraničných
univerzít sú u nás vítaní. Takisto je výhodou, ak má kandidát zo Slovenska zahraničnú skúsenosť, či už
ako študent, alebo pracujúci. Nie, nemáme s nimi skúsenosti. Absolvent zahraničnej vysokej školy má
zväčša jazykový náskok, ako aj vyššiu mieru samostatnosti a nezávislosti.
Majú zamestnávatelia interes aj o študijné výsledky a študované predmety? Keďže sme v úzkej
spolupráci so školami, máme možnosť si vyberať študentov aj na základe ich výsledkov a referencií
priamo od pedagógov. Nievždyje to relevantná informácia, ktorú berieme do úvahy, oveľa viac sa pri
výbere spoliehame na vlastné dojmy a výsledky našich pohovorov a testov. Známky počas štúdia nie sú
pre nás smerodajné, ale to, aký postoj k štúdiu mal uchádzač, do akých aktivít sa zapájal, môže
ovplyvniť finálne hodnotenie. Zaujímajú ma aj známky, aj predmety, ale len u absolventov. Veľmi ma u
absolventov zaujíma diplomovka a absolvovaná študijná prax. Pre niektorých zamestnávateľov stačí len
diplom, aleje čorazviactakých, ktorých zaujíma aj priebeh štúdia. Chcú vedieť, ktorý z predmetov
absolvent vníma ako najvyššiu pridanú hodnotu svojho štúdia a prečo. Odpovede bývajú zaujímavé.
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29. Na výšku aj za 70 eur: Ani prijímačky na verejné univerzity nie sú grátis
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 12/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]
Študenti, pozor, máte posledné dni na podanie prihlášky na vysokú školu! Pozrite si prehľad dôležitých
termínov, ako aj poplatkov za prijímacie skúšky na verejných univerzitách. Ďalšie si overíte na
webstránkach jednotlivých fakúlt.
Prinášame vám podrobný prehľad dôležitých údajov, ktoré by ste mali vedieť o jednotlivých vysokých
školách pred podaním prihlášok.
Univerzita Komenského, Bratislava
Termín prihlášky: 28. 2.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky: Lekárska fakulta 70 E
Právnická fakulta 60 E
Filozofická fakulta 45 E
Prírodovedecká fakulta 40 E
Pedagogická fakulta 60 E
Farmaceutická fakulta 50 E
Fakulta telesnej výchovy a športu 50 E
Jesseniova lekárska fakulta, Martin 60 E
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 E
Evanjelická bohoslovecká fakulta 50 E
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 45 E
Fakulta managementu 40 E
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 45 E
STU, Bratislava
Termín prihlášky: 28. 2. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Ústav manažmentu, Bratislava 50 E
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 50 E

Strojnícka fakulta 50 E
Fakulta elektrotechniky a informatiky 50 E
Stavebná fakulta 50 E
Fakulta architektúry 40 E
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 35 E
Fakulta informatiky a informačných technológií 50 E
Ekonomická univerzita, Bratislava
Termín prihlášky: 31. 3.
Termín prijímačiek: 10. 6. – 14. 6. bakalár, 16. 6. – 4. 7. inžinier
Poplatky:
Obchodná fakulta 40 E
Fakulta podnikového manažmentu 40 E
Národohospodárska fakulta 40 E
Fakulta hospodárskej informatiky 40 E
Podnikovohospodárska fakulta, Košice 40 E
Fakulta medzinárodných vzťahov 40 E
Fakulta aplikovaných jazykov 40 E
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Termín prihlášky: 28. 2. – 15. 4.
Termín prijímačiek: 3. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Ústav telesnej výchovy a športu 50 E
Lekárska fakulta 50 E
Prírodovedecká fakulta 40 E
Právnická fakulta 50 E
Fakulta verejnej správy 50 E
Filozofická fakulta 40 E
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Termín prihlášky: 28. 2. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 20. 6.
Poplatky:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 33 E
Fakulta ekonomiky a manažmentu 40 E
Technická fakulta 35 E
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 35 E
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 35 E
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 35 E
Žilinská univerzita
Termín prihlášky: 30. 4.
Termín prijímačiek: 16. 6.
Poplatky:
Fakulta špeciálneho inžinierstva 20 E
Stavebná fakulta 20 E
Strojnícka fakulta 20 E
Elektrotechnická fakulta 20 E
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30 E
Fakulta riadenia a informatiky 30 E
Fakulta humanitných vied 35 E
Trnavská univerzita
Termín prihlášky: 28. 2. – 31. 3.
Termín prijímačiek: 11. 6. – 13. 6.
Poplatky:

Filozofická fakulta 38 E
Pedagogická fakulta 33 E
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 45 E
Právnická fakulta 60 E
Technická univerzita, Zvolen
Termín prihlášky: 30. 3.
Termín prijímačiek: 13. 6. – 17. 6.
Poplatky:
Lesnícka fakulta 40 E
Fakulta ekológie a environmentalistiky 30 E
Technická univerzita, Košice
Termín prihlášky: 31. 3. – 13. 6.
Termín prijímačiek: 13. 6. – 17. 6.
Poplatky:
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 35 E
Hutnícka fakulta 35 E
Strojnícka fakulta 35 E
Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 E
Letecká fakulta 35 E
Stavebná fakulta 35 E
Ekonomická fakulta 35 E
Fakulta výrobných technológií, Prešov 35 E
UMB, Banská Bystrica
Termín prihlášky: 28. 2. – 14. 3
Termín prijímačiek: 9. 6. – 12. 6.
Poplatky:
Pedagogická fakulta 35 E
Ekonomická fakulta 35 E
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 60 E
Fakulta prírodných vied 35 E
Právnická fakulta 60 E
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Termín prihlášky: 28. 2.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 13. 6.
Poplatky:
Pedagogická fakulta 30 E
Fakulta prírodných vied 30 E
Filozofická fakulta 30 E
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 30 E
Fakulta stredoeurópskych štúdií 30 E
Prešovská univerzita
Termín prihlášky: 31. 3. – 30. 4.
Termín prijímačiek: 10. 6. – 7. 7.
Poplatky:
Filozofická fakulta 34 E
Pedagogická fakulta 34 E
Fakulta humanitných a prírodných vied 34 E
Fakulta manažmentu 34 E
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Termín prihlášky: 30. 4. – 30. 5.
Termín prijímačiek: 9. 6. – 13. 6.

Poplatky:
Fakulta masmediálnej komunikácie 40 E
Fakulta prírodných vied 35 E
Filozofická fakulta 40 E
Fakulta sociálnych vied 45 E
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice
Termín prihlášky: 15. 3.
Termín prijímačiek: testy SCIO od februára do mája
Poplatky: 40 E
Náš tip
Ak si podáte prihlášku elektronicky, ušetríte 5, ale možno aj 15 eur!
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30. Aké nové programy sa budú dať študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]
Prinášame novoakreditované bakalárske študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami
Foto: PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ
1.Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Etika
Otvára v akademickom roku 2014/2015 nový bakalársky študijný program etické a sociálno-kultúrne
štúdiá v študijnom odbore etika. Cieľom študijného programu je dosiahnutie analýzy etického, sociálneho
a kultúrneho kontextu spoločnosti, ovládanie cudzieho jazyka, pochopenie európskej kultúry s jej
kresťanskými základmi a hľadanie eticky optimálneho riešenia mnohých moderných problémov
spoločnosti i jednotlivca.
Súčasťou štúdia je komunikácia s nemeckými a rakúskymi vysokoškolskými odborníkmi s možnosťou
semestrálnej stáže na spolupracujúcej vysokej škole Hochschule Zittau/Goerlitz - University of Applied
Science (Nemecko).
Absolventi budú schopní profesionálne komunikovať s odborníkmi z odboru kultúry, sociálnych, etických
a filozofických vied doma i v zahraničí. Dokážu riešiť konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky, ovládajú
etické a právne aspekty európskych spoločenských vzťahov a dokážu vypracovávať špecifické sociálne
a kultúrne projekty (granty). Uplatnia sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, na pozíciách asistentov
manažérov, pracovníkov styku s verejnosťou, personálnych konzultantov či poradcov pre profesijné
etiky.
2.Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo
Od akademického roka 2014/2015 budú mať študenti možnosť študovať na 1. stupni štúdia v
novoakreditovanom študijnom programe ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou v
Bratislave). Je to jediný študijný program takéhoto zamerania na Slovensku. Študenti počas štúdia
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj adekvátne právne znalosti a
osvoja si právne metódy realizácie ekonomických daností v organizáciách a inštitúciách hospodárskej
praxe. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch národné
hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc. (bakalár).
Po skončení štúdia môžu pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich
štruktúrach na všetkých úrovniach – v podnikoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v
centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných aj medzinárodných spoločnostiach.
Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách,

napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
3.
Filozofická fakulta
Anglistika aj nemčina
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Za
štúdium odboru anglistika zaplatia externisti ročné školné 700 eur, za štvorročné externé štúdiu nemčiny
v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Fakulta prírodných vied
Učiteľstvo odborných predmetov
V auguste minulého roku fakulta mohla rozšíriť študijné bakalárske programy v dennej forme o učiteľstvo
odborných ekonomických predmetov v kombinácii s prírodovednými predmetmi (, , , , , , ) a o učiteľstvo
akademických predmetov v kombinácii prírodovedných predmetov (biológia, ekológia, fyzika, geografia,
chémia, informatika, matematika).
Po získaní bakalárskeho titulu sa dá pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni.
4. Košice
Filozofická fakulta
Jazyky
Novými študijnými programami na I. stupni štúdia sú v tomto akademickom roku anglický jazyk a
nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.
5.
Fakulta informatiky a informačných technológií
Dva konverzné programy
Na bakalársky stupeň štúdia si uchádzači o študijné programy informatika a počítačové a komunikačné
systémy a siete môžu vybrať, či ich chcú študovať ako klasické trojročné bakalárske programy, alebo
ako štvorročné konverzné.
Konverzný program je vhodný pre tých záujemcov, ktorí nemali matematiku a na strednej škole ako
jeden z kľúčových predmetov a sú teda slabší v matematike a algoritmickom myslení, ale chceli by sa na
štúdium IT prihlásiť. Základom prvého konverzného ročníka je posilnenie matematických základov a
algoritmického programátorského myslenia.
6.Vysoká škola Danubius
(pôvodne Vysoká škola v Sládkovičove)
Fakulta sociálnych štúdií
Marketing a jazyky
Pripravuje v akademickom roku 2014/2015 akreditáciu bakalárskeho študijného odboru masmediálne
štúdiá s novým študijným programom masmediálne štúdiá a marketing.
Ďalšia možnosť pribudne bakalárom študijného odboru cudzie jazyky a kultúry v novom študijnom
programe anglistika a amerikanistika.
Vysoká škola v Sládkovičove s novým názvom
Na prihlášku už treba uviesť nový názov
Vysoká škola v Sládkovičove sa premenovala na Vysokú školu Danubius. V januári tohto roku návrh na
zmenu názvu odobrila vláda.
Dôvodom žiadosti o zmenu názvu sú zmeny vo vlastníckych štruktúrach Vysokej školy v Sládkovičove.
Tá sa do budúcnosti nechce obmedzovať teritoriálne na mesto Sládkovičovo a okolitý región, ale chce
pôsobiť globálne, celoslovensky, s ambíciou získavať i zahraničných študentov.

Zdroj - vysoké školy, spracovala or
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31. Turisti sú spokojní: Región dostal ocenenie KrištOF 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; ziar.dnes24.sk; 14/02/2014; Žiar; Martin Károly]
Región Štiavnica získal sa svoju atraktívnosť a pestrosť celkovej ponuky ocenenie KrištOF za rok 2013.
Cena KrištOF v sebe symbolicky spája meno patróna cestovateľov sv. Krištofa a iniciály Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá cenu udeľuje.
"Popularitu Štiavnice potvrdil aj prieskum medzi návštevníkmi, ktorý prebehol v letnej sezóne. Až 70
percent návštevníkov sa do nej vracia pravidelne, pričom od roku 2009 návštevnosť mesta stále stúpa,"
informoval výkonný riaditeľ Región Štiavnica Igor Kuhn.
Aby boli návštevníci mesta o turistickej ponuke dobre informovaní, mesto Banská Štiavnica a oblastná
organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica vydala sadu letákov a máp pre návštevníkov, ale
natočila tiež propagačný spot. Ten si môže verejnosť pozrieť aj na internetovej stránke mesta. V tomto
roku začali podľa Kuhna práce na novom turistickom informačnom portáli, jeho dokončenie je
naplánované na jeseň tohto roku.
Zdroj - TASR
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32. Región Štiavnica získal za svoju atraktivitu ocenenie KrištOF
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/02/2014; Žiar - Spravodajstvo; tasr]
Región Štiavnica získal sa svoju atraktívnosť a pestrosť celkovej ponuky ocenenie KrištOF za rok 2013.
BANSKÁ ŠTIAVNICA. Cena KrištOF v sebe symbolicky spája meno patróna cestovateľov sv. Krištofa a
iniciály Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá cenu udeľuje.
"Popularitu Štiavnice potvrdil aj prieskum medzi návštevníkmi, ktorý prebehol v letnej sezóne. Až 70
percent návštevníkov sa do nej vracia pravidelne, pričom od roku 2009 návštevnosť mesta stále stúpa,"
informoval výkonný riaditeľ Región Štiavnica Igor Kuhn.
Aby boli návštevníci mesta o turistickej ponuke dobre informovaní, mesto Banská Štiavnica a oblastná
organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica vydala sadu letákov a máp pre návštevníkov, ale
natočila tiež propagačný spot. Ten si môže verejnosť pozrieť aj na internetovej stránke mesta. V tomto
roku začali podľa Kuhna práce na novom turistickom informačnom portáli, jeho dokončenie je
naplánované na jeseň tohto roku.
tasr
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33. Prečo prekáža slovo rodič v prihláške?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 16/02/2014; Spravodajstvo; db]
Už je to aj na Slovensku. Povedali si niektorí konzervatívni rodičia a bojovníci proti sobášom
homosexuálov či registrovaným partnerstvám, keď zbadali nové vzory prihlášok na vysokoškolské
štúdium.
Ilustračné foto.
Autor - SHUTTERSTOCK, University of the People
V kolónke, kde sa uchádzača o štúdium pýtajú na rodičov, namiesto formulácie otec, matka, obsahuje
tlačivo kombináciu – rodič a rodič, čo doteraz nebolo. Tá sa však tam neobjavila so zámerom podpory
registrovaných partnerstiev.

Vzory prihlášok sú zverejnené na webe ministerstva školstva. "Terminológia je prevzatá zo zákona, ktorý
rovnako používa pojem rodič. Pri návrhu odporúčaného formulára sa zohľadňovala zhoda so zákonom o
vysokých školách bez akýchkoľvek iných úmyslov," vysvetľuje existenciu formulácie rodič – rodič Michal
Kaliňák z tlačového odboru ministerstva školstva. Dodal, že pri schvaľovaní novely v parlamente k tomu
nik nemal pripomienky. V prihláške na vysoké školy sú pre rodičov dve miesta, ministerstvo im poradie
nedáva. A "v princípe je postačujúci údaj len o jednom rodičovi", dodáva Kaliňák.
Obavy z formulácie rodič – rodič majú odporcovia registrovaných partnerstiev a zástancovia tradičnej
rodiny. Na sociálnych sieťach šíria teórie o tom, že hrozí zákaz používania výrazu otec a mama, má ho
vraj nahradiť rodič číslo¤1 a rodič číslo 2.
KDH z nových prihlášok vyvodilo, že vláda nechráni rodinu. Podľa podpredsedníčky KDH Miroslavy
Szitovej sa vláda na jednej strane v programovom vyhlásení hlási sa k uplatňovaniu zásady, že
manželstvo je definované ako zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť. "Kroky vlády
i ministerstiev však dokazujú opak a tlak je sústredený najmä na deti a mládež," povedala Szitová.
Vzory prihlášok, ktoré sú na stránke ministerstva, vysoké školy nemusia povinne prevziať. Niektoré
fakulty a univerzity ich záujemcom o štúdium odporúčajú na svojich internetových stránkach, iné
používajú starý vzor. Slovenská technická univerzita či Fakulta managementu Univerzity Komenského
majú napríklad na svojich stránkach starú verziu prihlášok, Lekárska fakulta zas pri tlačených
prihláškach upozorňuje, že treba použiť nový formulár, podobne vyzýva aj Ekonomická univerzita.
S novými formulármi a výrazom rodič a rodič nemá problém ani predseda Slovenskej rektorskej
konferencie Libor Vozár. "Tento rok nám chodia prihlášky v starej verzii, ktorá je bez údajov o rodičoch, i
v novej. Prijímame obe," hovorí Vozár, ktorý je zároveň rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Jedna z jej fakúlt má na stránke aj vzorovo vyplnenú novú prihlášku – prvému rodičovi vybrali meno
Robert Kováč rodený Kováč, druhému rodičovi Alena Kováčová rodená Písecká. Paradoxne však v
elektronickej verzii, ktorú im pripravila iná škola, majú namiesto rodiča a rodiča otca a matku. "To vzniklo
zrejme náhodou," dodáva Vozár. Samotné údaje o rodičoch však podľa Vozára vysoké školy na
prijímacie konanie nepotrebujú.
Mimochodom, výraz "druhý rodič" nie je v slovenských tlačivách až taký nezvyčajný. V žiadosti o
rodičovský príspevok sa tiež vyplňujú údaje o "sociálnom postavení druhého rodiča", druhého rodiča
možno nájsť aj v žiadosti o sociálne štipendium.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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34. Prečo prekáža slovo rodič v prihláške?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 15/02/2014; s.: 6,7; správy; bd]
bd
Bratislava
Už je to aj na Slovensku. Povedali si niektorí konzervatívni rodičia a bojovníci proti sobášom
homosexuálov či registrovaným partnerstvám, keď zbadali nové vzory prihlášok na vysokoškolské
štúdium. V kolónke, kde sa uchádzača o štúdium pýtajú na rodičov, namiesto formulácie otec, matka,
obsahuje tlačivo kombináciu rodič a rodič, čo doteraz nebolo. Tá sa však tam neobjavila so zámerom
podpory registrovaných partnerstiev. Vzory prihlášok sú zverejnené na webe ministerstva školstva.
"Terminológia je prevzatá zo zákona, ktorý rovnako používa pojem rodič. Pri návrhu odporúčaného
formulára sa zohľadňovala zhoda so zákonom o vysokých školách bez akýchkoľvek iných úmyslov,"
vysvetľuje existenciu formulácie rodič - rodič Michal Kaliňák z tlačového odboru ministerstva školstva.
Dodal, že pri schvaľovaní novely v parlamente k tomu nik nemal pripomienky. V prihláške na vysoké
školy sú pre rodičov dve miesta, ministerstvo im poradie nedáva. A "v princípe je postačujúci údaj len o
jednom rodičovi", dodáva Kaliňák. Obavy z formulácie rodič rodič majú odporcovia registrovaných
partnerstiev a zástancovia tradičnej rodiny. Na sociálnych sieťach šíria teórie o tom, že hrozí zákaz
používania výrazu otec a mama, má ho vraj nahradiť rodič číslo 1 a rodič číslo 2. KDH z nových
prihlášok vyvodilo, že vláda nechráni rodinu. Podľa podpredsedníčky KDH Miroslavy Szitovej sa vláda
na jednej strane v programovom vyhlásení hlási sa k uplatňovaniu zásady, že manželstvo je definované
ako zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť. "Kroky vlády i ministerstiev však
dokazujú opak a tlak je sústredený najmä na deti a mládež," povedala Szitová. Vzory prihlášok, ktoré sú
na stránke ministerstva, vysoké školy nemusia povinne prevziať. Niektoré fakulty a univerzity ich
záujemcom o Štúdium odporúčajú na svojich internetových stránkach, iné používajú starý vzor.
Slovenská technická univerzita či Fakulta managementu Univerzity Komenského majú napríklad na

svojich stránkach starú verziu prihlášok, Lekárska fakulta zas pri tlačených prihláškach upozorňuje, že
treba použiť nový formulár, podobne vyzýva aj Ekonomická univerzita. S novými formulármi a výrazom
rodič a rodič nemá problém ani predseda Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár. "Tento rok nám
chodia prihlášky v starej verzii, ktorá je bez údajov o rodičoch, i v novej. Prijímame obe," hovorí Vozár,
ktorý je zároveň rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jedna z jej fakúlt má na stránke aj
vzorovo vyplnenú novú prihlášku prvému rodičovi vybrali meno Robert Kováč rodený Kováč, druhému
rodičovi Alena Kováčová rodená Písecká. Paradoxne však v elektronickej verzii, ktorú im pripravila iná
škola, majú namiesto rodiča a rodiča otca a matku. "To vzniklo zrejme náhodou," dodáva Vozár.
Samotné údaje o rodičoch však podľa Vozára vysoké školy na prijímacie konanie nepotrebujú.
Mimochodom, výraz "druhý rodič" nie je v slovenských tlačivách až taký nezvyčajný. V žiadosti o
rodičovský príspevok sa tiež vyplňujú údaje o "sociálnom postavení druhého rodiča", druhého rodiča
možno nájsť aj v žiadosti o sociálne štipendium.
Pri návrhu formulára sa zohľadňovala zhoda so zákonom o vysokých školách bez akýchkoľvek iných
úmyslov.
Michal Kaliňák ministerstvo školstva
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35. Čo by ste mali vedieť o prijímačkách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]
Otázky a odpovede o najdôležitejších témach týkajúcich sa podávania prihlášok na vysoké školy
Podávam si niekoľko prihlášok na české vysoké školy. Teraz som sa dozvedela, že v Česku nebudem
mať nárok na sociálne štipendium, aj keď na Slovensku by som ho mohla získať. Prečo?
Študentom zahraničných vysokých škôl, a teda aj českých, nie je možné priznať sociálne štipendium
podľa slovenského zákona o vysokých školách. Môžete sa uchádzať o študentskú pôžičku
prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, radí hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.
Základnou podmienkou je, aby žiadateľ bol v čase podania žiadosti už zapísaný do ročníka v príslušnom
akademickom roku v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na
zahraničnej vysokej škole. Nestačí teda byť len prijatý na vysokú školu.
Môžu si uchádzači v rámci na jednej fakulte podať viace prihlášok, teda na viac študijných programov?
Áno. Študijný poriadok Univerzity Komenského umožňuje podať si prihlášky aj na viac študijných
programov realizovaných na jednej fakulte, povedal Ján Pekár, prorektor pre študijné veci.
Ako sa to rieši potom, ak ma prijmú na dva študijné programy?
Po splnení podmienok môže byť uchádzač prijatý na viac študijných programov, aj keď sú realizované
na tej istej fakulte alebo v rámci tej istej vysokej školy. Zo zákona ho nikto nemôže nútiť, aby sa
nezapísal na študijný program, na ktorý bol prijatý. Ak sa však zapíše na dva študijné programy (bez
ohľadu na to, či je to na tej istej fakulte, alebo na ktorejkoľvek vysokej škole v SR na denné štúdium), tak
sa to podľa zákona o vysokých školách považuje za súbežné štúdium a je v zmysle platných predpisov
spoplatnené.
Ak študenta vylúčia zo štúdia, napríklad za podvod pri skúške alebo podobne, môže sa v nasledujúcom
akademickom roku opäť hlásiť na vysokú školu?
Na Univerzite Komenského v zásade platí, že sa môže opätovne prihlásiť a ak splní všetky podmienky
na prijatie, tak môže opätovne študovať. Existujú prípady, napríklad na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK, kde v zásadách prijímacieho konania stanovili, že nie je možné opätovne prijať študenta,
ktorý bol vylúčený zo štúdia z dôvodu spáchania disciplinárneho priestupku. Ak by sa tento prípad stal
na a študent by bol vylúčený na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie fakulty, podľa prorektora
Ferdinanda Daňa môže byť na štúdium na tejto fakulte podľa študijného poriadku prijatý po uplynutí
piatich rokov. Prihlásenie na inú fakultu sa nevylučuje.
Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave kombinovanou formou? Napríklad jeden
akademický rok denne a druhý externe?
Študent, ktorý napríklad začne študovať v dennej forme, môže po skončení ročníka požiadať o zmenu
študijného programu na externú formu alebo naopak, a keď mu dekan vyhovie, ďalší rok študuje v inej
forme. No ak zmení dennú formu na externú, tak za externé štúdium musí zaplatiť.

Podávam si prihlášku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pri zakladaní elektronickej prihlášky je
jednou z požiadaviek pripojenie na elektronickú žiacku knižku na strednej škole. Je to povinné?
Sťahovanie známok z elektronickej žiackej knižky je iba možnosť, nie povinnosť. To závisí od toho, či má
uchádzač elektronickú žiacku knižku.

Späť na obsah

36. Od výplaty k výplate. Výdavky ľudí nerastú
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 18/02/2014; s.: 8; správy; Lenka Buchláková]
Lenka Buchláková (c) Bratislava
To, že sa ekonomike začína dariť lepšie, časti obyvateľstva rastú mzdy, a tým aj príjmy, zatiaľ celkovo
neosmelilo ľudí k väčšiemu míňaniu v obchodoch. Stále veľká časť domácností žije len od výplaty k
výplate a výdavky nemá ako zvýšiť. Časť zamestnancov vo fabrikách, kde platy rastú, zase z obavy z
budúceho vývoja kladie väčší dôraz na úspory. Deje sa tak napriek tomu, že tento rok ceny v obchodoch
na rozdiel od minulosti rastú minimálne. Ľudia môžu aktuálne viac ušetriť aj na lacnejších energiách a
palivách. Viac ako pred krízou Slováci zvažujú napríklad výmenu práčky či chladničky a ťažšie sa
odhodlávajú aj k menším prestavbám bytu alebo domu, s ktorými sú spojené značné finančné náklady.
"Slovenské domácnosti naďalej oveľa viac šetria, ako by naznačoval ich príjem a celková ekonomická
situácia. Kým v roku 2008 domácnosti usporili 6,8 percenta zo svojho príjmu, v roku 2012 to bolo takmer
9 percent," konštatuje Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií vo svojej poslednej
makroekonomickej prognóze. Ušetrené peniaze z výplaty si ľudia odkladajú na "horšie časy". "Aj keď
ekonomika už od roku 2010 neprestajne rastie, zažívame to, čo sa v odbornej literatúre označuje ako
"jobless recovery". Ekonomika negeneruje dostatok nových pracovných miest, z čoho pramení
stagnujúca vysoká nezamestnanosť. Toto ovplyvňuje sklon k úsporám. Pred krízou zažívalo Slovensko
rekordné obdobie hospodárskeho rastu, z čoho vyplýval všeobecný optimizmus a následný nižší sklon k
úsporám," vysvetľuje ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Dudáš. Niektorí Slováci
by z výplaty ušetriť aj chceli, ale peniaze minú aj o viac ako o týždeň skôr, ako im príde na účet nová
výplata. Keby 42-ročnej čitateľke Božene zo Sečoviec nepomáhala finančne jej blízka rodina, sama by
sa o dve deti zo svojho 480-eurového platu nedokázala postarať. Žije sama, a preto z jedného platu
nedokáže uživiť seba a ešte aj svojich dvoch dospievajúcich synov. "Obaja chodia na strednú, sú to pre
mňa veľké výdavky. Vyplatím účty za bývanie, stravu a na ďalšie výdavky nám nezostávajú peniaze.
Ešte keď som žila s mužom, tak sa dalo niečo ušetriť bokom, ale teraz je to bieda," opisuje pani Božena.
Inštitút finančnej politiky tvrdí, že reálna spotreba domácností by mala už v tomto roku rásť. "Miera úspor
však zostane naďalej na vysokých úrovniach, čo bude brániť výraznejšiemu rastu. Jej pokles očakávame
až od roku 2015," tvrdí IFP vo svojej prognóze. Podľa údajov Štatistického úradu míňajú slovenské
domácnosti najviac na potraviny, a to až viac ako 26 percent z ich celkových výdavkov, 20 percent ide
na bývanie a energie a 11 percent na dopravu. "Kým v novembri maloobchodné tržby rástli o 1,3
percenta, v decembri ich medziročný rast pokračoval, hoci len 0,7-percentným medziročným tempom.
Od vlaňajšieho apríla sme tak zaznamenali šesť kladných výsledkov maloobchodných tržieb v
medziročnom porovnaní a len tri záporné mesiace," hovorí analytik Sberbank Vladimír Vaňo. Zároveň
očakáva, že lepšie vyhliadky na trhu práce môžu priniesť v obchodoch oživenie. "Domáci dopyt by síce
tento rok mohol patriť medzi prorastové príspevky k hospodárskemu rastu, ale naozaj len veľmi
miernym, skôr symbolickým dielom," konštatuje Vaňo. V tomto roku by mala ekonomika rásť tempom na
úrovni 2,3 percenta. V prípade, že si domácnosti chcú okrem bežných výdavkov dovoliť kúpiť aj
chladničku či práčku, ale nemajú na ich kúpu dostatočnú sumu peňazí, väčšinou si na to požičiavajú.
Podľa prieskumov Slováci najčastejšie využívajú spotrebné úvery na drobné rekonštrukcie bývania, na
nákup bielej či čiernej techniky, ale aj na kúpu nábytku či iné vybavenie domácností. Požičané peniaze
využívajú aj na financovanie nového automobilu.
® AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Vyplatím účty za bývanie, stravu a na ďalšie výdavky nám nezostávajú peniaze.
pani Božena zo Sečoviec
Obrat k lepšiemu sa pri nákupoch ukazuje len ako veľmi pozvoľný.
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37. Pandora's Promise - Iný pohľad na energetiku
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 19/02/2014; redakcia]

Dátum: 19.2.2014
Organizátor: Organizácia AIESEC a Slovenské elektrárne
Miesto konania: Spoločenská miestnosť V2, Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizácia AIESEC v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, člen skupiny ENEL pripravujú pre
študentov vysokých škôl podujatie na tému budúcnosť jadrovej energetiky a jej vplyv na ekonomiku a
životné prostredie.
Podujatie bude trvať približne 2 a pol hodiny a bude mať nasledovné časti:
Dokument Pandora's Promise
Panelová diskusia hostí na tému budúcnosti jadrovej energetiky
Hosťami budú:
Prof. MILAN LAPIN, klimatológ FMFI UK
Ing. MARTIN VLACHYNSKÝ, analytik INESS
Ing. BRANISLAV VRBAN, UJFI STU
MIROSLAV ŠARIŠSKÝ, externé vzťahy SE, a.s.
MICHAL HUDEC, energy analytics
Viac info o dokumente: pandoraspromise.com
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38. Podozrivá súťaž na odťahovku za 1,6 mil. eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 19/02/2014; s.: 8,9b; Bratislava; Klára Horváthová]
Do tendra Starého Mesta sa prihlásila iba jedna firma - Problém už rieši aj ÚVO
autor: Klára Horváthová Foto: jac, tip
BRATISLAVA - Zle ste zaparkovali? Pripravte si peňaženku! Ak v Starom Meste prekáža vaše vozidlo
doprave, prichádza na rad odťahovka. Okrem toho, že dostanete pokutu od mestskej polície aj vo výške
50 eur, ďalších 99 eur zaplatíte za odtiahnutie auta. Túto službu mestskej časti zabezpečuje súkromná
spoločnosť, ktorá sa k miliónovému kšeftu dostala prostredníctvom verejného obstarávania na konci
roka 2013. Zaujímavé pritom je, že do súťaže sa prihlásila ako jediná a zároveň pre Staré Mesto pracuje
už roky.
Súkromná spoločnosť Car Towing vykonáva odťahovanie vozidiel pre mestskú časť už od roku 2006. V
októbri minulého roka vyhlásila Staromestská, a. s., tender na odťahovanie vozidiel v hodnote 1 620 000
eur. ,,Do verejnej súťaže sa prihlásila iba spoločnosť Car Towing, a. s.," potvrdila hovorkyňa Starého
Mesta Alexandra Obuchová. Súkromná spoločnosť si sumu za odťahovanie navyše zvýšila oproti roku
2013 z 93 eur na 99 eur. Keďže sa do tendra prihlásila ako jediná, mestská časť cenovú ponuku
akceptovala. Právnici však poukazujú na to, že nie je všetko s kostolným poriadkom. Nespokojní
občania môžu vec riešiť súdnou cestou v prípade, ak sa im nepáči, že samospráva svoje kompetencie
prenáša na súkromnú spoločnosť. ,,Odťahovanie Car Towingom je pre Staré Mesto veľmi nevýhodné.
Riziko nevymoženia poplatku potom znáša Staré Mesto," povedal právnik Vladimír Šárnik. Ako dodal,
auto musia majiteľovi vydať aj v prípade, že za odtiahnutie vozidla odmietne zaplatiť. Namiesto toho, aby
si samospráva vytvorila vlastnú odťahovku a z peňazí občanov profitovala, idú do vrecka súkromnej
spoločnosti. ,,Cena za odťah vychádza z kalkulácie nákladov podľa znaleckého posudku vypracovaného
znalcom z Ekonomickej univerzity," uviedol Radovan Valent, predseda predstavenstva Car Towing.
právnici: na súde máte šancu
Vladimír Šárnik
- Súd síce najskôr vydá platobný rozkaz, avšak po tom, čo žalovaný podá odpor proti platobnému
rozkazu, súd takmer vždy rozhodne v jeho prospech, teda odtiahnutie auta platiť nemusí.
Marek Benedik
- Sú rozhodnutia, ktoré považujú presun odťahovania vozidiel z obce na súkromnú spoločnosť za
porušenie zákona, z čoho vyvodzujú, že majiteľ vozidla nie je povinný platiť súkromnej spoločnosti
náklady na odtiahnutie vozidla. Existujú však aj opačné rozhodnutia.

Podnet na aukciu
Tender na odťahovú službu žiada preskúmať Lipšicova Nova. Na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)
preto v utorok podala podnet. ,,Zákon bol porušený najmenej vo dvoch bodoch," tvrdí podpredseda
hnutia Gábor Grendel. ,,Výzva na účasť v elektronickej aukcii bola účastníkovi súťaže odoslaná v sobotu
14. 12. 2013 a samotná súťaž sa uskutočnila v pondelok 16. 12. 2013. Zákon o verejnom obstarávaní
uvádza, že elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii," upozorňuje.
Foto:
Autá budú odťahovať na parkovisko v Petržalke.
Tender na odťahovanie áut zo Starého Mesta vraj nie je pre mestskú časť výhodný.
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39. Vysokým školám stále chýba päť miliónov
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/02/2014; s.: 8; správy; Daniela Balážová]
Daniela Balážová
Bratislava
Vysoké školy nebudú mať dosť peňazí na zvyšovanie platov učiteľov. Ministerstvo školstva so
žiadosťami o viac peňazí u ministra financií neuspelo a v rozpočte pre vysoké školy tak bude stále
chýbať 5 miliónov eur. "Chýbajúce finančné prostriedky v sume 5 miliónov eur sa zo štátneho rozpočtu
zabezpečiť nepodarilo a vysoké školy si ich buď uhradia z vlastných zdrojov, alebo o tento objem znížia
valorizáciu," vysvetlili z tlačového odboru ministerstva školstva. Verejné vysoké školy dostali v týchto
dňoch na posúdenie návrh rozpisu dotácií. Polovica z 20 verejných vysokých škôl by pritom podľa neho
mala dostať celkovo menej financií ako vlani. Najvýraznejší úbytok oproti vlaňajšku rezort navrhuje
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej vedenie sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Šetrenie čaká aj
Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach. "Dotácia je nižšia ako v minulom roku a s tým sa budeme musieť
vyrovnať," povedal kvestor univerzity Karol László. 0 tom, ako sa to prejaví na platoch, je podľa neho
ešte predčasné hovoriť. "Nie je to ešte definitívny rozpočet, ale len návrh. Ak bude dotácia v takejto
výške, budeme hľadať rezervy a robiť také opatrenia, aby sme zabezpečili bezproblémový chod
univerzity," dodal kvestor košickej univerzity. Menej ako vlani má dostať aj Ekonomická univerzita v
Bratislave. "Prijímame predbežné opatrenia s cieľom znížiť náklady a zvýšiť z nedotačných zdrojov
príjmovú stránku rozpočtu," uviedla Kamila Nemcová z komunikačného odboru univerzity. Predpokladá
však, že "základné činnosti univerzity by mali byť v zásade zabezpečené". Aj školy, ktorých sa škrty
výrazne nedotkli, upozorňujú na celkovo nízke investície do vzdelania a rozvoja vysokých škôl.
"Každoročný rozpis dotácií je obrazom toho, ako jednotlivé vlády podporujú rozvoj vysokých škôl. To, či
táto podpora je, alebo nie je dostatočná, je vecou názoru zúčastnených strán," uviedol rektor Technickej
univerzity v Košiciach Anton Čižmár. Všetci zamestnanci ich univerzity dostali zatiaľ o 16 eur viac.
"Ďalšie prípadné navyšovanie je podrobované analýze našich možností," dodal rektor. Platy učiteľov tak,
ako bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve, teda aj o 3 percentá, sa chystá zvyšovať Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "Nakoľko v návrhu rozpisu dotácie sú zohľadnené
požiadavky na uvedené zvyšoyanie platov, v prípade jeho definitívneho schválenia, univerzita zvýši platy
učiteľov v súlade s kolektívnou zmluvou," uviedol rektor univerzity Emil Pilipčinec. Nový systém delenia
dotácií jednotlivým vysokým školám sa mu pozdáva. Aj Univerzita veterinárskeho lekárstva sa však
snaží dlhodobo šetriť. "Ušetrené peniaze spätne investujeme do technického rozvoja a do údržby
jednotlivých pavilónov, čo je ekonomicky nesmierne náročné. Hovoriť o rozvoji univerzity z prostriedkov
štátneho rozpočtu pri jeho súčasných možnostiach by bolo veľmi optimistické," dodal rektor univerzity
Pilipčinec. Vysoké školy sa majú k návrhu o poskytnutí dotácií vyjadriť do 7. marca. Za iných okolností
tak zástupcovia škôl robia už koncom kalendárneho roku, ale tentoraz sú pre hľadanie dodatočných
financií už druhý mesiac v rozpočtovom provizóriu. Skončiť by sa malo až po konečnom rozhodnutí
rezortu školstva, koľko peňazí vlastne každá škola dostane. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
,,Každoročný rozpis dotácií je obrazom toho, ako jednotlivé vlády podporujú rozvoj vysokých škôl.
Anton Čižmár rektor Technickej univerzity v Košiciach
Menej ako vlani má dostať polovica z 20 verejných vysokých škôl. medzi nimi aj Ekonomická univerzita
v Bratislave. FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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40. Obchodná akadémia Topoľčany reaguje na potreby trhu práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 18/02/2014; 06/2014; s.: 7; Kam na strednú školu;
Redakcia]
Súčasné prieskumy ukazujú, že na Slovensku je slabá podpora spolupráce medzi odborným
vzdelávaním a trhom práce. Preto sa Obchodná akadémia Topoľčany rozhodla v rámci Operačného
programu "Vzdelávanie" realizovať projekt "Kvalitní v škole, úspešní v živote". Ide o projekt
spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, poskytnutý MŠVVaŠ SR vo výške 166 000 eur. Projekt
je zameraný na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy. Prvá fáza projektu zahrňuje inováciu
školského vzdelávacieho programu reagujúceho na aktuálne potreby trhu práce. Spolupracujeme s
podnikateľskou sférou, Daňovým úradom, poisťovňami, bankovými inštitúciami a Živnostenským
úradom. V spolupráci s firmou INTERAUDIT, s. r. o., Topoľčany organizujeme odborné vzdelávanie pre
učiteľov a žiakov našej školy z oblasti finančníctva, daňového poradenstva a účtovníctva. Druhá fáza
projektu je zameraná na realizáciu odborných seminárov vedených vysokoškolskými pedagógmi a
odborníkmi z podnikateľskej praxe. Sú orientované na výučbu odborných predmetov, zavádzanie
moderných informačnokomunikačných technológií do vyučovania a tvorbu učebných materiálov. Okrem
odborných predmetov posilňujeme výučbu cudzích jazykov, a to novými metódami CLIL a VOLL, tzn., že
s cudzím jazykom sa žiaci budú stretávať aj na odborných predmetoch. Spolupracujeme s
Ekonomickou univerzitou Bratislava, Univerzitou Konštantína Filozofa Nitra, Národnou bankou
Slovenska. V tretej fáze sme sa zamerali na zavedenie projektového vyučovania do predmetu
ekonomika a obsahovú zmenu predmetu odborná prax. Týmto predmetom chceme prepojiť teoretické
poznatky s odbornou praxou. Žiaci sa naučia pracovať v simulovanom ekonomickom prostredí firmy –
naučia sa všetko od založenia firmy, činnosti vykonávané počas celej jej existencie, vedenie účtovníctva,
právne náležitosti, spoluprácu s daňovým úradom, poisťovňami, bankami a obchodnými partnermi.
Súčasťou predmetu je príprava školského veľtrhu cvičných firiem, kde žiaci v praxi aplikujú získané
vedomosti a poznatky. Projekt motivuje študentov k poznávaniu reálneho ekonomického prostredia.
Podporujeme samostatnosť, tvorivosť, hľadanie nových riešení problémov, s ktorými sa stretávajú a v
ktorých žijú. Študenti sa naučia spolupracovať medzi sebou navzájom, so svojimi pedagógmi, ale aj s
rôznymi špecialistami – podnikateľmi, úradmi, finančnými inštitúciami. Výsledky projektu budú
prezentované študentskými prácami formou konferencií. V rámci projektu sme na škole vytvorili dve
špecializované učebne informatiky vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou. Žiaci počas 2 rokov
absolvujú odborné exkurzie vo firmách KIA Motors Slovakia, Volkswagen, a. s. Bratislava a LKW Walter
Viedeň, oboznámia sa s podnikateľským prostredím v Rakúsku i Českej republike. Absolvujú odbornú
prax vo firme INTERAUDIT, s. r. o. Topoľčany. Realizáciou tohto projektu naša škola - Obchodná
akadémia Topoľčany - vytvorí nadštandardné podmienky pre kvalitnú teoretickú, ale najmä praktickú
prípravu súčasných i budúcich študentov pre život v reálnom svete. Podrobnejšie informácie o
realizovanom projekte je možné nájsť na webovej stránke www.oato.edu.sk.
www.oato.edu.sk * 038/53 622 11
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41. Od výplaty k výplate. Výdavky ľudí nerastú
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 19/02/2014; Spravodajstvo; Lenka Buchláková Pravda]
To, že sa ekonomike začína dariť lepšie, časti obyvateľstva rastú mzdy, a tým aj príjmy, zatiaľ celkovo
neosmelilo ľudí k väčšiemu míňaniu v obchodoch. Stále veľká časť domácností žije len od výplaty k
výplate a výdavky nemá ako zvýšiť.
Obrat k lepšiemu sa pri nákupoch ukazuje len ako veľmi pozvoľný.
Autor - Ivan Majerský, Pravda
Časť zamestnancov vo fabrikách, kde platy rastú, zase z obavy z budúceho vývoja kladie väčší dôraz na
úspory.
Deje sa tak napriek tomu, že tento rok ceny v obchodoch na rozdiel od minulosti rastú minimálne. Ľudia
môžu aktuálne viac ušetriť aj na lacnejších energiách a palivách.
Viac ako pred krízou Slováci zvažujú napríklad výmenu práčky či chladničky a ťažšie sa odhodlávajú aj k
menším prestavbám bytu alebo domu, s ktorými sú spojené značné finančné náklady. "Slovenské
domácnosti naďalej oveľa viac šetria, ako by naznačoval ich príjem a celková ekonomická situácia. Kým
v roku 2008 domácnosti usporili 6,8 percenta zo svojho príjmu, v roku 2012 to bolo takmer 9 percent,"

konštatuje Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií vo svojej poslednej makroekonomickej
prognóze.
Ušetrené peniaze z výplaty si ľudia odkladajú na "horšie časy". "Aj keď ekonomika už od roku 2010
neprestajne rastie, zažívame to, čo sa v odbornej literatúre označuje ako "jobless recovery". Ekonomika
negeneruje dostatok nových pracovných miest, z čoho pramení stagnujúca vysoká nezamestnanosť.
Toto ovplyvňuje sklon k úsporám. Pred krízou zažívalo Slovensko rekordné obdobie hospodárskeho
rastu, z čoho vyplýval všeobecný optimizmus a následný nižší sklon k úsporám," vysvetľuje ekonóm z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Dudáš.
Niektorí Slováci by z výplaty ušetriť aj chceli, ale peniaze minú aj o viac ako o týždeň skôr, ako im príde
na účet nová výplata. Keby 42-ročnej čitateľke Božene zo Sečoviec nepomáhala finančne jej blízka
rodina, sama by sa o dve deti zo svojho 480-eurového platu nedokázala postarať. Žije sama, a preto z
jedného platu nedokáže uživiť seba a ešte aj svojich dvoch dospievajúcich synov. "Obaja chodia na
strednú, sú to pre mňa veľké výdavky. Vyplatím účty za bývanie, stravu a na ďalšie výdavky nám
nezostávajú peniaze. Ešte keď som žila s mužom, tak sa dalo niečo ušetriť bokom, ale teraz je to bieda,"
opisuje pani Božena.
Inštitút finančnej politiky tvrdí, že reálna spotreba domácností by mala už v tomto roku rásť. "Miera úspor
však zostane naďalej na vysokých úrovniach, čo bude brániť výraznejšiemu rastu. Jej pokles očakávame
až od roku 2015," tvrdí IFP vo svojej prognóze.
Podľa údajov Štatistického úradu míňajú slovenské domácnosti najviac na potraviny, a to až viac ako 26
percent z ich celkových výdavkov, 20 percent ide na bývanie a energie a 11 percent na dopravu.
"Kým v novembri maloobchodné tržby rástli o 1,3 percenta, v decembri ich medziročný rast pokračoval,
hoci len 0,7-percentným medziročným tempom. Od vlaňajšieho apríla sme tak zaznamenali šesť
kladných výsledkov maloobchodných tržieb v medziročnom porovnaní a len tri záporné mesiace," hovorí
analytik Sberbank Vladimír Vaňo. Zároveň očakáva, že lepšie vyhliadky na trhu práce môžu priniesť v
obchodoch oživenie. "Domáci dopyt by síce tento rok mohol patriť medzi prorastové príspevky k
hospodárskemu rastu, ale naozaj len veľmi miernym, skôr symbolickým dielom," konštatuje Vaňo. V
tomto roku by mala ekonomika rásť tempom na úrovni 2,3 percenta.
V prípade, že si domácnosti chcú okrem bežných výdavkov dovoliť kúpiť aj chladničku či práčku, ale
nemajú na ich kúpu dostatočnú sumu peňazí, väčšinou si na to požičiavajú. Podľa prieskumov Slováci
najčastejšie využívajú spotrebné úvery na drobné rekonštrukcie bývania, na nákup bielej či čiernej
techniky, ale aj na kúpu nábytku či iné vybavenie domácností. Požičané peniaze využívajú aj na
financovanie nového automobilu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Späť na obsah

42. Vysokým školám stále chýba päť miliónov
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/02/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]
Vysoké školy nebudú mať dosť peňazí na zvyšovanie platov učiteľov. Ministerstvo školstva so
žiadosťami o viac peňazí u ministra financií neuspelo a v rozpočte pre vysoké školy tak bude stále
chýbať 5 miliónov eur.
Menej ako vlani má dostať polovica z 20 verejných vysokých škôl, medzi nimi aj Ekonomická univerzita
v Bratislave.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
"Chýbajúce finančné prostriedky v sume 5 miliónov eur sa zo štátneho rozpočtu zabezpečiť nepodarilo a
vysoké školy si ich buď uhradia z vlastných zdrojov, alebo o tento objem znížia valorizáciu," vysvetlili z
tlačového odboru ministerstva školstva.
Verejné vysoké školy dostali v týchto dňoch na posúdenie návrh rozpisu dotácií. Polovica z 20 verejných
vysokých škôl by pritom podľa neho mala dostať celkovo menej financií ako vlani. Najvýraznejší úbytok
oproti vlaňajšku rezort navrhuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej vedenie sa k tomu zatiaľ
nevyjadrilo.
Šetrenie čaká aj Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach. "Dotácia je nižšia ako v minulom roku a s tým sa
budeme musieť vyrovnať," povedal kvestor univerzity Karol László. O tom, ako sa to prejaví na platoch,

je podľa neho ešte predčasné hovoriť. "Nie je to ešte definitívny rozpočet, ale len návrh. Ak bude dotácia
v takejto výške, budeme hľadať rezervy a robiť také opatrenia, aby sme zabezpečili bezproblémový chod
univerzity," dodal kvestor košickej univerzity.
Menej ako vlani má dostať aj Ekonomická univerzita v Bratislave. "Prijímame predbežné opatrenia s
cieľom znížiť náklady a zvýšiť z nedotačných zdrojov príjmovú stránku rozpočtu," uviedla Kamila
Nemcová z komunikačného odboru univerzity. Predpokladá však, že "základné činnosti univerzity by
mali byť v zásade zabezpečené".
Aj školy, ktorých sa škrty výrazne nedotkli, upozorňujú na celkovo nízke investície do vzdelania a rozvoja
vysokých škôl. "Každoročný rozpis dotácií je obrazom toho, ako jednotlivé vlády podporujú rozvoj
vysokých škôl. To, či táto podpora je, alebo nie je dostatočná, je vecou názoru zúčastnených strán,"
uviedol rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. Všetci zamestnanci ich univerzity dostali
zatiaľ o 16 eur viac. "Ďalšie prípadné navyšovanie je podrobované analýze našich možností," dodal
rektor.
Platy učiteľov tak, ako bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve, teda aj o 3 percentá, sa chystá zvyšovať
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "Nakoľko v návrhu rozpisu dotácie sú
zohľadnené požiadavky na uvedené zvyšovanie platov, v prípade jeho definitívneho schválenia,
univerzita zvýši platy učiteľov v súlade s kolektívnou zmluvou," uviedol rektor univerzity Emil Pilipčinec.
Nový systém delenia dotácií jednotlivým vysokým školám sa mu pozdáva. Aj Univerzita veterinárskeho
lekárstva sa však snaží dlhodobo šetriť. "Ušetrené peniaze spätne investujeme do technického rozvoja a
do údržby jednotlivých pavilónov, čo je ekonomicky nesmierne náročné. Hovoriť o rozvoji univerzity z
prostriedkov štátneho rozpočtu pri jeho súčasných možnostiach by bolo veľmi optimistické," dodal rektor
univerzity Pilipčinec.
Vysoké školy sa majú k návrhu o poskytnutí dotácií vyjadriť do 7. marca. Za iných okolností tak
zástupcovia škôl robia už koncom kalendárneho roku, ale tentoraz sú pre hľadanie dodatočných financií
už druhý mesiac v rozpočtovom provizóriu. Skončiť by sa malo až po konečnom rozhodnutí rezortu
školstva, koľko peňazí vlastne každá škola dostane.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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43. Darovať krv dnes prišlo 60 študentov EÚ v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 20/02/2014; BratislavskeNoviny.sk; sita]
Takmer 60 študentov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dnes darovalo krv v rámci tohtoročnej
Valentínskej kvapky krvi. "Som hrdý, že z roka na rok pribúda našich študentov, ktorí sa zúčastňujú na
tejto dobročinnej akcii a tým pomáhajú zachraňovať ľudské životy," uviedol rektor univerzity Rudolf
Sivák. Poznamenal, že Študentská kvapka krvi v sebe spája myšlienky humanizmu, zdravia a vzdelania.
Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi sa začala 10. februára a
potrvá do 14. marca 2014. Heslo tohtoročnej kampane "Pre niekoho si ten pravý" sa neprihovára len
zaľúbeným, ale chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje
niekomu život a práve tá jeho môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente života niekoho iného.
TASR informovala Kamila Nemcová z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave.
(TASR)
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44. Takmer 60 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave darovalo vo štvrtok
krv v rámci tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/02/2014; Metro dnes; z domova]
Silvia Šeptáková, moderátorka: "Takmer 60 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave darovalo
vo štvrtok krv v rámci tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi. Celoslovenská kampaň Červeného kríža
odštartovala 10. februára a potrvá do 14. marca. Heslo aktuálneho ročníka znie – Pre niekoho si ten
pravý. Ľuďom pripomína, že každé rozhodnutie človeka darovať krv môže niekomu zachrániť život."
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45. Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 21/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Viliam Hauzer, moderátor: "Súčasný konflikt na Ukrajine bude mať negatívny vplyv na slovenské firmy,
zhodujú sa odborníci. Existuje totiž riziko, že ukrajinské firmy prestanú tovary dodávať, alebo za dodávky
platiť. Vylúčené nie sú ani problémy s dodávkami zemného plynu."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Od nášho východného suseda v posledných rokoch dovážame viac ako
mu predáme. Od Ukrajincov kupujeme najmä nerastné suroviny, železnú rudu, či zemný plyn. My im
zase predávame automobily, oceľ, či telekomunikačné zariadenia. Napríklad automobilka Volkswagen
zatiaľ žiadne zmeny vo vývoze nehlási. Košická oceliareň U.S.Steel, ktorá na Ukrajine obchoduje,
pozorne sleduje situáciu. Pokračuje hovorca Ján Bača."
Ján Bača, hovorca košickej oceliarne U.S.Steel: "Sme v pravidelnom kontakte s našimi dodávateľmi a
zákazníkmi. Zatiaľ nepociťujeme žiadne narušenie našich obchodných vzťahov."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Na Ukrajine klesá priemyselná výroba a zatvárajú sa podniky. Také
informácie má Jozef Rajtar, riaditeľ útvaru medzinárodnej spolupráce v Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komore. Keď Ukrajinci nepracujú a nedostávajú výplaty, klesne aj ich kúpyschopnosť."
Jozef Rajtar, riaditeľ útvaru medzinárodnej spolupráce, Slovenská obchodná a priemyselná komora:
"Určite to bude mať negatívny vplyv aj na obchodné vzťahy, to znamená aj na náš vývoz, že nebude
taký odber, tým pádom sú tam vždy problémy, keďže podniky nepracujú. Nemajú tržby, nemôžu
zaplatiť."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Pre Ukrajinu existujú momentálne tri scenáre - stabilizácia, rozdelenie a
intervencia Ruska voči svojim ekonomickým záujmom, hovorí profesor Peter Baláž z Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Bez ohľadu na konečný scenár naše vzájomné obchodné vzťahy podľa neho
teraz výrazne utrpia. Nevylučuje však ani ďalšie riziko, že Rusi zastavia Ukrajine dodávky zemného
plynu, čo by už na naše firmy malo obrovské dôsledky."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "V Slovensku SPP žije dneska z transferu plynu,
teraz si predstavte, že by vlastne ten plyn nešiel, to znamená nebolo by čím platiť, firmy kupovali všetky
tieto investičné diela na úvery, to značí, tie úvery nebudú zaplatené. To je, samozrejme, obrovská
reťazová reakcia, ktorá by mala ďalekosiahlejšie účinky ako iba v tom, že či ten plyn príde, alebo
nepríde."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Odstávku ruského plynu cez Ukrajinu zažilo Slovensko v januári 2009.
Naša ekonomika vtedy podľa odhadov prišla o miliardu eur."
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46. Konflikt na Ukrajine ovplyvní našu ekonomiku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 21/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Oto Görner, moderátor: "Ak by konflikt na Ukrajine pokračoval, mohol by výrazne zasiahnuť aj slovenské
firmy. Nedá sa vylúčiť ani riziko, že Rusi by opäť zastavili dodávky plynu cez Ukrajinu. Podľa našej vlády
tomu zatiaľ nič nenasvedčuje."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Od Ukrajincov kupujeme najmä nerastné suroviny, a my im zase
predávame autá, či napríklad oceľ. Ani jedna z troch slovenských automobiliek sa zatiaľ nesťažuje na
problémy s ukrajinskými partnermi. Košická oceliareň U. S. Steel, ktorá z Ukrajiny dováža aj tam vyváža,
situáciu pozorne sleduje, no ťažkosti vraj nemá. Na Ukrajine sú však mnohé podniky momentálne
zatvorené. Také informácie má Jozef Rajtar zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Firmy,
ktoré stopli výrobu, nemusia mať peniaze pre slovenských dodávateľov, alebo nám môžu prestať
dodávať."
Jozef Rajtar, riaditeľ útvaru medzinárodnej spolupráce, Slovenská obchodná a priemyselná komora: "S
nejakým oneskorením, samozrejme, ale určite to bude mať negatívny vplyv na objem obchodnej
výmeny."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Najhorší domino efekt by ale malo, ak by Rusi opäť zastavili svoje
plynové kohútiky. Cez Ukrajinu k nám totiž prúdi zemný plyn pre veľké slovenské firmy, pripomína

profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "V Slovensku SPP žije dneska z transferu plynu,
teraz si predstavte, že by vlastne ten plyn nešiel, to znamená nebolo by čím platiť, firmy kupovali všetky
tieto investičné diela na úvery, to značí, tie úvery nebudú zaplatené. To je, samozrejme, obrovská
reťazová reakcia."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Plynovú krízu zažilo Slovensko v januári 2009. Dnes by sme ju zvládli
lepšie, hovorí premiér Robert Fico."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Existujú štátne hmotné rezervy, po druhé existuje reverzný
tok, ktorý funguje a máme to vyskúšané, z českej strany. Tých možností je dnes pomerne veľa."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Vláda zatiaľ nemá žiadne signály, že by s ruským plynom mohli nastať
komplikácie pre vyhrotenú situáciu na Ukrajine."
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47. redizajn: RUonline sa mení na ONLINE TORO
[Téma: Ekonomická univerzita; masmedialne.info; 23/02/2014; masmedialne.info; redakcia]
Identita online marketingovej spoločnosti RUonline sa mení. Zmenou prešiel názov, logo aj celý
korporátny dizajn spolu s webovou stránkou. Filozofia či marketingová stratégia spoločnosti však ostáva
nezmenená. Pod novou značkou ONLINE TORO spoločnosť začala vystupovať od začiatku februára
2014.
Medzi kľúčové zmeny v znení "bližšie k našim klientom" patrí spustenie nových revolučných služieb v
oblasti SEO, na báze platenia až po dosiahnutí výsledkov, ako aj rozšírenie portfólia služieb o online PR,
analýzy použiteľnosti webových stránok, či mobilný marketing.
Online marketingová agentúra RUonline sa rozhodla pre zmenu značky z viacerých dôvodov. "Každá
spoločnosť sa postupom času vyvíja a aj my sme cítili potrebu zmeniť našu korporátnu identitu, ktorú si
potenciálni klienti často spájali s riešeniami pre rusky hovoriace krajiny. Výber nového názvu bol pre nás
kľúčový. Názov má evokovať silného a stabilného partnera v online marketingových riešeniach, preto
bolo ONLINE TORO jasným víťazom." uviedla Katarína Molnárová, riaditeľka agentúry.
nová webstránka, už ako ONLINE TORO
Spoločnosť ONLINE TORO (pôvodne RUonline) ktorá zabezpečuje komplexné online marketingové
riešenia pre firmy so zameraním na SEO a Linkbuilding, založila ešte v roku 2009 Katarína Molnárová.
Od roku 2011 patrí medzi TOP directmarketingové agentúry na Slovensku, ako uvádza mesačník
Stratégie, ale i TOP TREND ročenka v reklame a médiách.
RUonline má za sebou spoluprácu so stovkou spokojných klientov a svoje bohaté skúsenosti využíva aj
pri vzdelávacej činnosti.
V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave založila ONLINE KLUB, prostredníctvom
ktorého poskytuje študentom komplexné online marketingové vzdelanie.
Cieľom tohto klubu je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovanie biznisu
využitím online marketingových nástrojov, ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných
projektoch.
Zmena dizajnu spoločnosti RUonline určite prospela, budeme držať päste i pri jej ďalšom smerovaní.
Michael Gold
Zdroj - ONLINE TORO
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48. Podnik a podnikanie v kazašskom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/02/2014; Knihy; WBN/PR]

Zľava: Profesor Štefan Kassay, Natalia Kultanová. Dr .Ing. Jaroslav Kultán, PhD a rektor Marcin
Dushinsky. Foto: Archív: Štefan Kassay
BRATISLAVA 21. februára (WBN/PR) - V týchto dňoch zavítal na oficiálnu návštevu Slovenska Marcin
Dushinsky, rektor prestížnej Univerzity medzinárodného podnikania (University of international business
– UIB). Cieľom návštevy bolo rozvíjať spoluprácu medzi vysokými školami, predstaviteľmi vedy a praxe.
Na stretnutí s profesorom Štefanom Kassayom, podnikateľom a vedcom, boli prerokované otázky
prepojenia vedeckých teórii s praktickým podnikaním. Marcin Dushinský uviedol: "Hlavnou prioritou UIB
je poskytovanie vzdelania, ktoré má význam pre prax. UIB je jednou z prvých univerzít, ktoré aktívne
spolupracujú s podnikateľmi Kazachstanu." Tak pedagógovia vo svojich prednáškach a vedeckých
prácach riešia problémy praktického podnikania, ktoré sa dajú využiť v konkrétnej praxi krajiny.
Nedostatok učebníc v kazaštine
Hlavným nedostatkom vzdelávania v Kazachstane, podľa Dushinského, je nedostatok kvalitných učebníc
v kazašskom jazyku. Preto sa so záujmom oboznámil s rozsiahlou pentalógiou Podnik a podnikanie od
autora Štefana Kassaya. "Podnik a podnikanie predstavuje súhrn praktických skúseností a vedeckých
odôvodnení úspešného podnikania v Slovenskej republike," povedal slovenský vedec a podnikateľ.
Pentalógia je prekladaná do viacerých jazykov a na stretnutí zaznel návrh, preložiť pentalógiu aj do
kazaštiny.
Obidvaja účastníci, spolu s Dr. Ing. Jaroslavom Kultanom, PhD., pedagógom Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorý dlhodobo prednáša na viacerých univerzitách v Kazachstane, sa zhodli na viacerých
bodoch rozširovania ďalšej spolupráce. K najdôležitejším patria – praktické prepojenie vzdelávania a
podnikania, vytváranie a modelovanie štartovacích podnikov, vytváranie kvalitných publikácií, ktoré
odrážajú nielen všeobecné, ale aj špecifické vlastnosti ekonomickej vedy v postsocialistických štátoch.
Na stretnutí sa účastníci dotkli aj ďalšej zaujímavej témy - ekonomickej diplomacie. Profesor Štefan
Kassay prisľúbil pomoc pri realizácií prednášok na univerzitách v Kazachstane, vydávaní učebníc a
rozvoji spolupráce univerzity s praxou.
Okrem toho sa rektor UIB zúčastnil rokovaní v Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) v Bratislave, kde
rokovali o možnostiach súbežného štúdia študentov oboch univerzít a iných formách spolupráce. Na
rokovaní v Národnom centre pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (NC OZE – STU) v
Bratislave, s profesorom Janíčkom, boli otvorené otázky realizácie praktických kurzov pre poslucháčov z
Kazachstanu v oblasti ekonomického využívania obnoviteľných zdrojov energie.
21. februára 2014 rektor UIB ukončí svoju návštevu Slovenskej republiky rozhovormi s prof. Balogom na
MTF STU v Trnave o možnostiach realizácie spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia a
bezpečnosti práce.
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49. Kam po strednej?
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/02/2014; Metro dnes; z domova; Alexandra
Važanová]
Silvia Šeptáková, moderátorka: "Kam po strednej? Túto otázku si aktuálne kladie takmer každý
maturujúci stredoškolák. Niektorí v tom majú jasno, iní sa rozhodujú medzi viacerými vysokými školami.
Jedno by však mali zohľadniť všetci stredoškoláci, a to perspektíve uplatnenie sa na trhu práce. Práve
absolventi patria medzi ľudí, ktorí si v mnohých oblastiach hľadajú zamestnanie len veľmi ťažko."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Na vysoké školy sa každoročne hlásia až tri štvrtiny stredoškolákov.
Pri výbere sa pritom viac riadia srdcom ako rozumom. Otázky perspektívneho zamestnania po
absolvovaní univerzity sú pre mnohých stredoškolákov často druhoradé."
Anketa
Neuvedená: "Ešte stále sa stane, že zaváham, pretože dostávajú sa ku mne rôzne reči o tom, že ktorá
škola je dobrá, po ktorej je uplatnenie a tak, ale podľa mňa je dôležité vlastne nebrať si žiadne rady príliš
k srdcu a treba hlavne vedieť čo chce človek študovať a iba tým sa riadiť, nepočúvať nikoho iného."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Takže ako je to v tvojom prípade, čo hovorí tvoje srdiečko?"
Neuvedená: "No ja by som chcela určite psychológiu študovať, pretože celé štúdium na strednej škole
ma to zaujímalo asi najviac za celý čas a určite všimla som si, na čo nemám talent a viem, že neznášam
matematiku, fyziku a skôr inklinujem k týmto veciam."

Alexandra Važanová, moderátorka: "Máš ty jasno v tom kam chceš ísť po vyštudovaní strednej školy?"
Neuvedená: "Mám, na medicínu."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Prečo?"
Neuvedená: "Tak ma to zaujíma už od malička proste, je to taký môj sen."
Neuvedený: "Zatiaľ neviem úplne presne. Myslím si, že by to chcelo, chcel by som niečo také
medzištátne, nejaké organizácie, alebo nejaké jazyky určite zameranie, pretože ešte neviem proste čo
iné by som si vedel vybrať. Keďže maturujem z NOSky, čo je občianska výchova, takže by som chcel
určite niečo také medzinárodné riešiť."
Neuvedený: "No ja by som chcel ísť na Masarykovu univerzitu a študovať medzinárodné vzťahy alebo
politológiu."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Prečo dnes ľudia siahajú po zahraničných univerzitách a
nezostávajú doma, lebo nie sú prvý, kto odpovedá zahraničnou školou?"
Neuvedený: "Ja si myslím, že tie zahraničné školy ponúkajú trošku viac ako tie naše slovenské, majú
lepšiu reputáciu a majú lepšie hlavne partnerské vzťahy s inými školami, čo sú tiež v zahraničí, napríklad
s americkými a potom tá stáž je lepšie, dá sa lepšie zohnať stáž potom."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Máš urobený už nejaký taký prehľad o tom, aká úspešnosť je čo sa
týka zamestnania práve pri tvojej aprobácii, ktorú chceš študovať?"
Neuvedená: "Čo sa týka zamestnania dosť nízka, ale tak mňa to ešte neodradilo. Stále dúfam, že záleží
na šikovnosti človeka."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Najviac prihlášok tradične smeruje na právo, ekonómiu, farmáciu,
manažment, na psychológiu, politológiu či marketingovú komunikáciu. Podobne je to aj na najstaršej a
najväčšej vysokej škole na Slovensku, teda na Univerzite Komenského, kde si môžete vybrať z 13
fakúlt."
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., prorektor pre študijné veci UK v Bratislave: "Najväčší záujem na našej
univerzite je o štúdium medicíny, napríklad na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine sa vlani prihlásilo
asi 14-krát viac uchádzačov než zobrali budúcich študentov. Na Lekárskej fakulte v Bratislave je
podobná situácia, aj keď ten pomer je trošku priaznivejší, kde na jedno miesto sa hlásia ôsmi študenti.
Ďalej máme záujem o štúdium povedzme na Právnickej fakulte, na Farmaceutickej fakulte, na Fakulte
manažmentu a v podstate na väčšine fakúlt záujem prevyšuje možnosť prijatia."
Alexandra Važanová, moderátorka: "Najvyššiu úspešnosť pri hľadaní si zamestnania majú absolventi
informatiky, stavebníctva a ekonomiky. Naopak na trhu práce sa najťažšie uplatňujú vyštudovaní
pedagógovia, právnici a teológovia."
Obrazovka:
Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa zamerania fakúlt
Zameranie Index záujmu
Informatika 72,75 %
Stavebníctvo 45,12 %
Ekonomika 38,46 %
Spoločenské vedy 32,04 %
Technológia 27,89 %
Strojárstvo 27,71 %
Filozofia 27,47 %
Zdroj - Profesia.sk
Ing. Peter Pištek, doktorand, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave: "Podľa
ministerstva školstva majú naši absolventi po 2 rokoch vyše tisíc eurový plat a nezamestnanosť máme
tuším 1,8, čo je pod hranicou prirodzenej nezamestnanosti, teda u našich absolventov je väčší ako je
normálny záujem. Aj naše fakulty sú v top trojke v rebríčku, čo sa týka platov, nezamestnanosti, aj
záujmu zo strany zamestnávateľov."

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., prorektor pre študijné veci UK v Bratislave: "Univerzita Komenského má
najnižšiu nezamestnanosť absolventov po 9 mesiacoch od ukončenia štúdia. Z toho vyplýva, že aj naši
absolventi majú uplatnenie, najmä sú to absolventi prírodovedných odborov, matematiky a informatiky,
ktorí nachádzajú uplatnenie nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Mnohí z nich pokračujú na
štúdium doktorandských študijných programov najmä v Spojených štátoch."
Alexandra Važanová, moderátorka: "V oblasti ďalšieho uplatnenia študentov je lídrom medzi vysokými
školami Slovenská technická univerzita. Za ňou nasleduje Ekonomická a Žilinská univerzita. Na chvoste
rebríčka je Univerzita Konštantína Filozofa, tesne za Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.
Obrazovka:
Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa univerzít
Poradie Univerzita Index záujmu
1. Slovenská technická univerzita 50,03 %
2. Ekonomická univerzita 47,46 %
3. Žilinská univerzita 39,05 %
4. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 35,89 %
5. Technická univerzita (Košice, Prešov) 33,94 %
6. Univerzita Komenského 30,69 %
7. Univerzita Mateja Bela 30,24 %
8. Vysoká škola múzických umení 29,37 %
9. Slov. poľnohospodárska univerzita 28,37 %
10 Univerzita Konštantína Filozofa 28,07 %
Zdroj - Profesia.sk
Alexandra Važanová, televízia Bratislava."
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50. František Škvrnda o aktuálnej situácii na Ukrajine
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 24/02/2014; noveslovo.sk; REDAKCIA]
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, hovorí o širších súvislostiach
aktuálneho diania na Ukrajine.
Zdroj - http://nezavisla.sk
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51. Slovenskí a zahraniční rečníci si zmerajú sily
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/02/2014; Bratislava; sita]
Rečnícka súťaž CEE Speech Contest 2014 bude 15. marca v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave, rečníci budú súťažiť v pripravených prejavoch aj improvizáciách, do súťaže sa môže zapojiť i
verejnosť.
BRATISLAVA. V Bratislave sa už piaty rok zíde špička európskych rečníkov na rečníckej súťaži CEE
Speech Contest 2014. Najlepší rečníci zo strednej Európy sa stretnú 15. marca v aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave, rečnícke schopnosti si s nimi môžu zmerať aj odvážlivci z radov verejnosti.
Súťaž organizuje klub Toastmasters Bratislava, o podujatí za organizátorov informovala Michala
Laláková.
Rečniť budú v troch jazykoch
Tretiu marcovú sobotu si sily zmerajú rečníci zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí predvedú svoje
schopnosti v slovenčine, angličtine i nemčine. Súťažiť budú okrem pripravených prejavov aj v
improvizácii, pri ktorej sa súťažiaci rečníci tému prejavu dozvedia až priamo na pódiu.

Novinkou budú bezplatné workshopy, ktoré povedú medzinárodne uznávaní rečníci. Prvý z workshopov
povedie európska majsterka vo vtipných prejavoch a motivačná trénerka Katka Kovalčíková.
Hovoriť bude o chybách, ktoré robia rečníci pri svojich vystúpeniach i o tom, ako im predísť a užiť si čas
na pódiu bez strachu zo zlyhania.
Profesionáli návštevníkov poučia
Kouč Anthony Achmat, ktorý pomohol zlepšiť vystupovanie aj Stevovi Jobsovi, sa zameria na to, ako
spraviť výborný prvý dojem a vyťažiť z každého stretnutia maximum.
"Súťaž bude mať tento rok špeciálnu príchuť, pretože súčasťou programu budú aj bezplatné workshopy
medzinárodne uznávaných expertov," povedal jeden z organizátorov súťaže Dominik Orfánus.
Organizátori súťaže po úspechu v minulých rokoch očakávajú účasť približne 100 súťažiacich a približne
400 divákov. Počas finále súťaže v pripravených rečníckych prejavoch a improvizáciách na pódiu vystúpi
aj zakladateľ stand-up comedy na Slovensku Ján Gordulič.
Vstup na podujatie i workshopy je bezplatný a otvorený pre všetkých, ktorí chcú zažiť niečo netradičné a
prekonať svoj strach z vystupovania na verejnosti, pozývajú organizátori. Do súťaže sa môže prihlásiť aj
verejnosť a predviesť svoje schopnosti v konkurencii skúsených rečníkov.
Viac informácií o podujatí i registrácia do súťaže je na stránke Toastmasters.
sita

Späť na obsah

52. Harvard a Baťa - úvod
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/02/2014; Petra Marko]
Išlo vajce na vandrovku a pani Marko (ako ma milo väčšina mojich kolegovcov oslovuje :) ) sa odtatárila
šúchať lavice Harvardu. Zbláznila sa?
Pred pár rokmi si ma začali rôzne organizácie, prevažne univerzity, pozývať prednášať o mojom
podnikateľskom príbehu. Úžasná spätná väzba mojich poslucháčov ma inšpirovala - začala som
mentorovať začínajúcich podnikateľov. Na Slovensku máme toľko šikovných ľudí! Cítim, že tak
prednášky, ako aj mentoring majú zmysel. Cez blog by som chcela zverejniť informácie z mojej
doterajšej praxe širšiemu publiku ako mi umožňujú prednášky. Teraz budem ale pár mesiacov písať
hlavne o mojom aktuálnom študijnom pobyte na Harvarde. Stále sa z tohoto môjho "decision"
spamätávam a to som tu už mesiac :).
Na Harvard som sa prišla podučiť fascinujúcej oblasti dnešnej doby - social media marketingu. Twitter,
Facebook (šliapem po tých istých chodníčkoch ako pán Zuckerberg, náš ctený absolvent :) ), Instagram,
Blogovanie, Google friendly web site... Chcem o tom vedieť viac, preniknúť do podstaty, lebo len tak to
budem schopná uchopiť a využiť v praxi. Lúskam sa troma predmetmi Social Media and Online
Startegies, Digital Storyteling a the Art of the Comunication. Harvard je pre študenta veľký zážitok.
Americké a slovenské školstvo funguje na absolútne odlišných princípoch (porovnávam s Ekonomickou
Univerzitou v Bratislave, ktorú mám vyštudovanú). Viac o tom v ďaľších blogoch. Cambridge, (pri
Bostone) v štáte Massachusetts je vyslovene študentské mestečko s nezameniteľnou atmosférou.
Aktuálne máme asi meter snehu takže fashion ide bokom, just stay warm. :)
Podarilo sa mi tu už aj stretnúť s našou vzdialenou rodinou, Baťovcami (áno, ten Baťa, vnuk slávneho
Baťu, čo sa súdi so Slovenskom o strašné peniaze), keďže bývajú kúsok od miesta kde študujem. Ich
dom je plný úžasných dokumentov, rodinných výpovedí, videla som dokonca ručne písaný "notebook"
Jána Baťu!!! Neskutočný zážitok. V celom dome cítiť ducha tohto podnikateľského génia. Budem ho do
seba nasávať a podelím sa s vami o moje pocity, objavy. Je úžasné mať možnosť dotknúť sa
niekoho/niečoho neobyčajného s kým/čím vás navyše spájajú rodinné väzby - aj keď veľmi, veľmi
vzdialené. A Ján Baťa bol nepochybne neobyčajný človek.
Keď som sa rozhodovala ísť študovať, mala som rôzne obavy. Odísť z firiem na niekoľko mesiacov,
nechať doma manžela, žiť v inom časovom pásme. Aj keby som chcela vstupovať do riadenia firiem, v
inom časovom pásme, je to dosť oklieštené. A tak som to zobrala radikálne, presmerovala som svoj
slovenský mobil na riaditeľku slovenskej pobočky a tým pádom sa totálne odstrihla od operatívy. Po 12.
rokoch podnikania sa zo mňa stal študent na plný uväzok. A viete čo? Je to skvelé! Štúdium som si

zámerne naplánovala až na toto obdobie, kedy sú firmy zabehnuté, riaditelia jednotlivých pobočiek
skúsení. Ale ani vo sne mi nenapadlo, že tento môj výjazd môže mať na firmu až takýto dobrý vplyv.
Riaditeľky (mám samé ženy :) ) sa absolútne zmobilizovali, prevzali na seba celú zodpovednosť a tento
rok spravíme s najväčšou pravdepodobnosťou historický výsledok! Použijem slovo dojatá, aj keď to znie
asi divne. Ale áno, som vyslovene dojatá kvalitou nášho kolektívu. Nájdite tých správnych ľudí, nechajte
im voľné ruky a oni budú čarovať. Nevravím, že to platí pre všetky firmy, ale v tých mojich maličkých to
zafungovalo.
Zaťtiaľ toľko. Idem študírovať. Harvard je ako sa u nás ľudovo povie hard-core :). V ďaľších blogoch viac.
Petra Marko
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53. Ukrajina chce chýbajúci plyn od Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 25/02/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Oto Görner, moderátor: "Ukrajinci znížili odber ruského plynu o štyri pätiny, hovoria zdroje agentúry
Reuters. Chýbajúci plyn chcú vraj získať cez Slovensko. Náš prepravca plynu Eustream o žiadnej novej
požiadavke ukrajinskej firmy Naftogaz nevie. Rokovania o reverznej preprave plynu na Ukrajinu sa však
začali už dávnejšie."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Ukrajinci zvyčajne kupujú od ruského Gazpromu takmer stopäťdesiat
miliónov metrov kubických plynu denne. Svoj odber však najnovšie obmedzili až o štyri pätiny.
Ukrajinský Naftogaz vraj zároveň rokuje so Slovákmi a to o spätných dodávkach plynu cez Slovensko. S
takouto správou prišla agentúra TASS, pre ktorú to povedal ukrajinský minister pre energetiku Eduard
Stavickij. O žiadnych nových rokovaniach ale nevie firma Eustream, ktorá u nás prepravuje plyn. O
memorande, ktoré by hľadalo možnosti pre spätný tok, však s Ukrajincami rokuje už dávnejšie, no pre
súčasnú situáciu na Kyjeve rokovania stoja. Hovorkyňa Eustreamu Danica Ricotti."
Danica Ricotti, hovorkyňa Eustreamu: "V tomto momente neexistuje platná, ani podpísaná verzia
memoranda o porozumení medzi spoločnosťami Eustream a Ukrtransgaz."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Mnohé ukrajinské podniky zastavili výrobu, takže plyn momentálne
nepotrebujú. Ich zásobníky sú plné, pre Ukrajincov je teda lacnejšie riešenie nebrať od Rusov tak veľa
komodity a zaplatiť im za to radšej zmluvnú pokutu, vysvetľuje profesor Peter Baláž z Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Plyn navyše tečie celé desaťročia z Ukrajiny k nám. Opačný smer sme podľa
neho pravdepodobne zatiaľ neskúšali. Okrem tohto technického problému by mohol nastať aj problém
politický. Peter Baláž."
prof. Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Myslím, že všade sa preukazuje, že Gazprom
je predĺženou rukou presadzovania ruských politických záujmov a určite by sa ruská vláda
nerozpakovala si svoje ekonomické záujmy chrániť."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Ak by sme sa zrazu rozhodli dodávať plyn Ukrajincom, Gazprom by
nám to tak mohol spočítať v podobe nevýhodnej ceny plynu."
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54. Za každou nomináciu JE PRÍBEH
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 25/02/2014; 08/2014; s.: 8,9,10; NEZARADENÉ; Redakcia
ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
ODŠTARTOVAL 6. ROČNÍK ANKETY SLOVENKA ROKA
Na tlačovej konferencii v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave odštartovala anketa Slovenka roka
2014. Jej spoluvyhlasovateľmi sú redakcia Slovenky, Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenské
národné divadlo. O tituly v ôsmich kategóriách sa bude uchádzať dvadsaťsedem nominovaných dám a
po prvý raz bude udelená mimoriadna cena.
Keď Tatiana Nátna dostala pozvánku, všetky pracovné povinnosti nechala bokom, aby mohla prísť do
Bratislavy na tlačovku. Minulý rok bola medzi nominovanými a tohto roku sa potešila možnosti stretnúť
sa s ,,nástupkyňami". ,,Vlani som tu sedela s tlčúcim srdcom tak ako teraz vy, lebo som nevedela, čo ma

čaká. Dnes môžem povedať, že anketa mi veľmi zmenila život," rozprávala majiteľka firmy na prestavbu
obytných automobilov z Martina.. ,,Vôbec nezáleží na tom, že som anketu nevyhrala. Som vďačná za to,
že som bola nominovaná. My, ženy, obyčajne pracujeme, ale nik o nás nevie. Táto anketa nás ,vytiahne'
na svetlo - je to pre nás ocenenie, ale aj motivácia pracovať ešte lepšie." Tatiana Nátna s nadšením
hovorila aj o tom, že v sídle svojej firmy má osobitnú vitrínu venovanú Slovenke roka a o tom, ako ju teší,
keď ju neznámi ľudia vďaka ankete spoznávajú. Slová tejto podnikateľky, ktorá dokázala vybudovať
úspešnú firmu napriek neľahkému osudu, vystihujú význam a zmysel ankety: Ukázať svetu ženy, ktoré
sa vedia popasovať so životom, niesť na pleciach starostlivosť o svoje rodiny, žiť svoje neraz dramatické
osobné príbehy, a popri tom byť úspešné vo svojom povolaní. Tohto roku opäť spoznáme dvadsaťosem
takýchto žien, ktoré starostlivo vyberala nominačná porota pod vedením ministra kultúry SR Mareka
Maďariča. ,,Za každou nomináciou je príbeh. Chceme vyzdvihnúť úspechy, ale aj to, čo je za nimi - to
množstvo námahy a odriekania," zdôraznil jeden z členov nominačnej poroty, predseda SAV Jaromír
Pastorek, a ostatní členovia jeho slová potvrdzovali. Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá stála pri
zrode ankety a aj tohto roku prevzala nad ňou záštitu, opäť pripomenula, že pre ženy je dosiahnuť
úspech omnoho ťažšie ako pre mužov, ktorí nemusia niesť na pleciach aj starostlivosť o rodinu a
domácnosť. Preto si cení, že existuje anketa, ktorá vyzdvihuje ženy, ktoré to dokázali, a približuje nielen
ich osudy, ale aj problematiku ich pracovísk. Anketa Slovenka roka sa už etablovala na Slovensku ako
významné spoločenské podujatie. Podľa organizátorky ankety, riaditeľky vydavateľstva Starproduction
Márie Rehákovej, to dokazujú aj reakcie dám, ktorým oznamovala nomináciu. ,,Každá bola nielen
prekvapená, ale cítila sa aj nesmierne poctená. Byť nominovaná v tejto ankete znamená česť - a
víťazstvo, bez ohľadu na to, ako dopadne konečné hlasovanie." Tak ako po minulé roky aj tentoraz
budeme kandidátky na titul Slovenka roka v jednotlivých kategóriách postupne predstavovať v Slovenke
a prostredníctvom mediálnych výstupov v RTVS, aby sa čitatelia, poslucháči a diváci mohli rozhodnúť,
komu pošlú svoj hlas. Dvadsiateho druhého júna počas priameho televízneho prenosu z historickej
budovy Slovenského národného divadla sa dozvieme mená víťaziek.
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ Foto: Dušan Kittler, Daniel Kaplavka
Na titul Slovenka roka 2014 sú nominované
Kategória BIZNIS A MANAŽMENT: Ing. Katarína Malová, riaditeľka a spolumajiteľka wellness a kongres
hotela Kaskády - JUDr. Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Mgr. Jana Prágerová, producentka najväčšej televíznej
ankety pre všetky televízie na Slovensku s názvom OTO - Monika Sisková, majiteľka cukrárenskej
výrobne v Majcichove
Kategória UMENIE A KULTÚRA: Emília Vášáryová, herečka a profesorka VŠMU - Ing. Gabriela
Belopotocká, generálna manažérka Euromedia group, členka predstavenstva Ikar, a. s. - Ľubica
Malachovská Čekovská, hudobná skladateľka a klaviristka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA: Katarína Začková, televízna reportérka a publicistka - Danica
Kleinová, redaktorka spravodajstva televízie Markíza - Miriam Kittler, obchodná riaditeľka Fun rádia
Kategória VEDA A VÝSKUM: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., profesorka na Fakulte informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., študijná prodekanka
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová
PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline - Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC, prodekanka
pre vedu a výskum Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Mgr. Mária
Benová, riaditeľka Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ul. 17 v Bratislave - PaedDr. Eva
Gelányiová, riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Leviciach
Kategória ZDRAVOTNÍCTVO: MUDr. Zorica Nemcová, stomatologička - MUDr. Elena Ďurišová,
primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci - MUDr. Soňa Tomková, PhD.,
reumatologička z reumatologickej a osteologickej ambulancie v Nemocnici Košice-Šaca - MUDr.
Gabriela Kaliská, CSc., zástupkyňa primára oddelenia kardiológie v Stredoslovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb v Banskej Bystrici
Kategória ŠPORT: Dominika Cibulková, profesionálna tenistka - Hilda Múdra, krasokorčuliarska trénerka
- Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., paralympijská plavkyňa
Kategória CHARITA: Patrícia Garajová Jarjabková, dobrovoľníčka, členka predsedníctva Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - Katarína Rogelová-Husenicová, fotografka - PaedDr. Renáta
Balážová, riaditeľka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Bratislave Mimoriadne
ocenenie: Elena Ťapajová - bývalá dlhoročná redaktorka Slovenky

Organizátorka ankety Mária Reháková privítala prvú dámu SR Silviu Gašparovičovú, ktorá má nad
Slovenkou roka záštitu od prvého ročníka
Členovia nominačnej komisie generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, Elvíra Chadimová z TOP
centra podnikateliak, europoslanec Miroslav Mikolášik, Tomislav Jurik, predseda predstavenstva
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická a. s., ...
...riaditeľ BKIS Vladimír Grežo a predseda SAV Jaromír Pastorek
Katarína Podobová z Prvej stavebnej sporiteľne s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolfom Sivákom
Monika Sisková
Gabriela Kaliská
Margita Prokeinová
Zorica Nemcová
Tatiana Podolinská
Tatiana Nátna
Iveta Šimková
Mária Miková s Danicou Kleinovou
Katarína Malová
Mária Miková s Danicou Kleinovou
Historicky prvá Slovenka roka z roku 2009 Anna Hlavatá
Renáta Balážová
Dominika Cibulková
Elena Ťapajová
Katarína Rogelová Husenicová
Elena Ďurišová a Patrícia Garajová Jarjabková
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55. Maturanti, váhate, na akú "výšku" sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]
Ak chcete po maturite študovať na vysokej škole, je najvyšší čas konať. Na väčšinu univerzít musíte
podať prihlášku do konca tohto týždňa. Vyberte si taký odbor, aby ste si s diplomom našli uplatnenie a
dobre zarábali. O akých absolventov sa firmy trhajú?
Ak sa po škole chcete rýchlo a dobre zamestnať, stavte na informatiku. Tá je dlhodobo číslom jeden vo
viacerých rebríčkoch týkajúcich sa štúdia či zamestnanosti. Najvyšší priemerný plat vysokoškolského
absolventa bol vlani 1 101 eur a mali ho práve odborníci informačných technológií. V prvej desiatke
finančne najlepšie ohodnotených absolventov boli aj odbory telekomunikácie – 988 eur, finančné
poradenstvo – 984 eur alebo farmácia – 941 eur.
Čo chcú firmy
Informatika kraľuje aj rebríčku fakúlt, o ktoré mali firmy v minulom roku najväčší záujem. V prvej trojke je
Fakulta informatiky a Fakulta elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta
riadenia a informatiky univerzity v Žiline. Nestratíte sa však ani s matematikou, fyzikou a
elektrotechnikou.

Zvážte aj náklady
Každé štúdium niečo stojí a ak sa rozhodnete pre školu mimo svojho bydliska, rátajte so zvýšenými
výdavkami, platiť si totiž musíte aj internát a cestovanie. Náklady tak môžu narásť aj o viac ako tisíc eur.
V priemere zaplatíte 1 300 eur za akademický rok.
Prorektor našej najúspešnejšej univerzity: Vyberte si ťažšiu školu
Ján Pekár
Ak stále váhate, kam si podať prihlášku, dajte si poradiť od prorektora Univerzity Komenského Jána
Pekára: "Rozhodnutie, čo budete študovať, musí byť vaše vlastné. Zhodnoťte pri ňom svoje silné stránky
a to, či má tento smer uplatnenie. Ak môžete zvolený odbor študovať na viacerých školách, vždy si
vyberte tú ťažšiu a kvalitnejšiu. Oceníte to pri hľadaní zamestnania."
Čítajte viac:
Top 20 fakúlt na Slovensku
1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
2. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
3. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov)
6. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
7. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
8. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita
9. Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
10. Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
11. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita
12. Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského
13. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
14. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
15. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
16. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
17. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
18. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
19. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
20. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
V týchto odvetviach vás zaplatia najlepšie
Odvetvie Hrubý plat
1. Informačné technológie 1 101 E
2. Centrá zdieľaných služieb 1 025 E
3. Telekomunikácie 988 E
4. Finančné poradenstvo, finančné služby, poistenie 984 E
5. Farmácia 941 E
6. Chemický priemysel 940 E
7. Poisťovníctvo 912 E
8. Účtovníctvo a audítorstvo 905 E
9. Bankovníctvo, peňažníctvo 903 E
10. Reklama, propagácia, PR 896 E
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56. Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 26/02/2014; s.: 10,11; SERVIS; mh]
Maturanti, váhate, na akú "výšku" sa prihlásiť?
Ak chcete po maturite študovať na vysokej škole, je najvyšší čas konať. Na väčšinu univerzít musíte
podať prihlášku do konca tohto týždňa. Vyberte si taký odbor, aby ste si s diplomom našli uplatnenie a
dobre zarábali. O akých absolventov sa firmy trhajú?
Čo vás uživí
Ak sa po škole chcete rýchlo a dobre zamestnať, stavte na informatiku. Tá je dlhodobo číslom jeden vo
viacerých rebríčkoch týkajúcich sa štúdia či zamestnanosti. Najvyšší priemerný plat vysokoškolského

absolventa bol vlani 1 101 eur a mali ho práve odborníci informačných technológií. V prvej desiatke
finančne najlepšie ohodnotených absolventov boli aj odbory telekomunikácie – 988 eur, finančné
poradenstvo – 984 eur alebo farmácia – 941 eur.
Čo chcú firmy
Informatika kraľuje aj rebríčku fakúlt, o ktoré mali firmy v minulom roku najväčší záujem. V prvej trojke je
Fakulta informatiky a Fakulta elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta
riadenia a informatiky univerzity v Žiline. Nestratíte sa však ani s matematikou, fyzikou a
elektrotechnikou.
Zvážte aj náklady
Každé štúdium niečo stojí a ak sa rozhodnete pre školu mimo svojho bydliska, rátajte so zvýšenými
výdavkami, platiť si totiž musíte aj internát a cestovanie. Náklady tak môžu narásť aj o viac ako tisíc eur.
V priemere zaplatíte 1 300 eur za akademický rok. (mh)
495 Takúto pozíciu v rebríčku najlepších univerzít sveta získala Univerzita Komenského a stala sa tak
jedinou slovenskou univerzitou v prvej päťstovke tohto rebríčka.
Prorektor našej najúspešnejšej univerzity: Vyberte si ťažšiu školu
Ak stále váhate, kam si podať prihlášku, dajte si poradiť od prorektora Univerzity Komenského Jána
Pekára: "Rozhodnutie, čo budete študovať, musí byť vaše vlastné. Zhodnoťte pri ňom svoje silné stránky
a to, či má tento smer uplatnenie. Ak môžete zvolený odbor študovať na viacerých školách, vždy si
vyberte tú ťažšiu a kvalitnejšiu. Oceníte to pri hľadaní zamestnania."
TOP 20 fakúlt
O týchto absolventov sa firmy trhajú
1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
2. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
3. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov)
6. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
7. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
8. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita
9. Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
10. Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
11. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita
12. Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského
13. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
14. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
15. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
16. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
17. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
18. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
19. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
20. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
Zdroj - www.profesia.sk, 2013
TOP 10 zárobkov
V týchto odvetviach vás zaplatia najlepšie
Odvetvie Hrubý plat
1. Informačné technológie 1 101 eur
2. Centrá zdieľaných služieb 1 025 eur
3. Telekomunikácie 988 eur
4. Finančné poradenstvo, finančné služby, poistenie 984 eur
5. Farmácia 941 eur
6. Chemický priemysel 940 eur
7. Poisťovníctvo 912 eur
8. Účtovníctvo a audítorstvo 905 eur

9. Bankovníctvo, peňažníctvo 903 eur
10. Reklama, propagácia, PR 896 eur
Zdroj - www.platy.sk, 2013
Webstránky pre nerozhodných
www.vysokeskoly.sk: kompletný zoznam fakúlt a odborov aj s opisom a linkami na domovské stránky
univerzít
www.studentskefinancie.sk: zrejme najobsažnejší informačný zdroj. Funkčné rady, ako si správne vybrať
a ako pristúpiť k štúdiu
www.portalvs.sk : stránka pre vysokoškolákov s mnohými aktuálnymi informáciami a kompletným
prehľadom študijných odborov
www.uips.sk : prehľad fakúlt, rôzne rebríčky a štatistiky
TOP ODBOR: Je to jednoznačne informatika.
KAM NA VYSOKÚ?: Zvažujte hlavne to, či vás zvolený odbor uživí.
Foto: MATEJ KALINA, profimedia, čtk
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57. Ing. MAREK JUHÁS
[Téma: Ekonomická univerzita; SYSTÉMY LOGISTIKY; 24/02/2014; 01/2014,02/2014; s.: 61; Logistická
kniha zoznamov 2014; Redakcia]
KONATEĽ
Vo funkcii od roku: 2012
E-mail: info@stillsr.sk
Telefón:+421 376 922 411
Predstavenie manažéra: Marek Juhás je v pozícii konateľa spoločnosti STILL SR spol. s r. o. od
1.1.2012. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia
finančné systémy a peňažníctvo. Po skončení štúdia pôsobil 3 roky v spoločnosti ESSO Slovensko.
Následne 12 rokov zastával rôzne funkcie v rámci koncernu MAN. Od roku 2005 pôsobil vo funkcii
výkonného riaditeľa v MAN Truck&Bus Slovakia, v posledných 2 rokoch zastrešoval marketing a produkt
manažment v rámci MAN pre región východnej Európy. Hovorí plynulé nemecky a anglicky.
Predstavenie spoločnosti: Na slovenskom trhu pôsobí STILL od roku 2002. O päť rokov neskôr vyhrala
firma projekt optimalizácie flotily manipulačnej techniky v spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde sa stala
výhradným dodávateľom intralogistických riešení. Taktiež spolupracuje so spoločnosťami takmer
všetkých odvetví nášho hospodárstva. (Tesco, Continental Matador Púchov, DHL Exel Slovakia, GIMAX
Púchov, Whirpool Slovakia, SAS Automotive systém a mnoho ďalších). Spoločnosť STILL má na
Slovensku dlhoročnú tradíciu a radí sa medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti predaja,
prenájmu a servisu manipulačnej techniky, regálov a intralogistických riešení. Presvedčí Vás nielen
svojimi výrobkami, ale aj širokou škálou služieb. Od analýzy materiálového toku a spôsobu používania
vozíkov, cez navrhnutie a realizáciu kompletných Iogistických systémov až po kompletné vybavenie
všetkých skladových priestorov.
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58. PRÍCHODY / ARRIVALS
[Téma: Ekonomická univerzita; SYSTÉMY LOGISTIKY; 24/02/2014; 01/2014,02/2014; s.: 54; Logistická
kniha zoznamov 2014; Redakcia]
ALENA FRATRIČOVÁ

NOVÁ HR MANAŽÉRKA DACHSER SLOVAKIA
Alena Fratričová nastúpila na pozíciu HR Managera v spoločnosti DACHSER Slovakia koncom leta.
Venovať sa bude riadeniu HR procesov a HR agendy pre spoločnosť DACHSER na celom Slovensku.
Vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pred
nástupom do spoločnosti DACHSER Slovakia pôsobila na pozícii konzultanta s hlavným zameraním na
HR management v spoločnosti M.C. TRITON Slovakia.
MARTIN KOŠČO
Nový konzultant spoločnosti logicon partner
Pre posilnenie riešiteľskej kapacity projektov zameraných na výrobu a intralogistiku doplnil Martin Koščo
poradenský tím LOGICON v júli 2013. Je absolventom VŠB-TU v Ostrave, študijného programu
Ekonomika a riadenie priemyslových systémov.
MILAN OLEJÁR
Nový area manager spoločnosti gerlach european customs services
Customs Services, má od mája nového Area Managera. Je ním Milan Olejár, ktorý bude zodpovedať za
rozvoj a riadenie spoločnosti na slovenskom trhu. V minulosti pôsobil na Colnom riaditeľstve SR ako
zástupca riaditeľa colného oddelenia a vedúci oddelenia colného dohľadu. Pôsobil tiež v spoločnostiach
Emerson a PCA Slovakia, kde mal okrem iného na starosti auditovanie a kontrolu colných postupov.
MARTIN HUDÁK
Nová posila firmy cushman & wakefield
Martin Hudák nastúpil do firmy Cushman & Wakefield ako Junior Negotiator pre Industrial a Retail
Warehouse tím v Bratislave. Ku trojčlennému tímu sa pripojil 2. apríla. Bude pracovať na priemyselných
a maloobchodných transakciách v rámci Slovenskej republiky, sústrediac sa na služby v oblasti
prenájmu, predaja a poradenstva. Od promoval na University of Bedfordshire, Leeds, vo Veľkej Británii,
so zameraním na internetové právo.
MARTIN BEZDĚK
Nový konzultant v podnikavom informačnom systéme SAP
Martin Bezdék nastúpil do spoločnosti Aimtec v marci roku 2013 ako konzultant v systéme SAP. Posilnil
tím, ktorý vyvíja a implementuje produkty spoločnosti v Európe. Vyštudoval Fakultu aplikovaných vied
Západočeskej univerzity v Plzni v odbore finančná informatika.
ROBERT KUCHAR
Nový riaditeľ spoločnosti MD Logistika
Na pozícii generálneho riaditeľa je Robert Kuchar od októbra minulého roku. Skúsenosti zbieral na
manažérskych pozíciách v koncernoch Quelle CZ a Kaufland ČR. Teraz má na starosti ďalší rozvoj
logistickej a dopravnej spoločnosti MD Logistika.
ROMAN MACHÁČEK
Nový generálny riaditeľ ND Logistics CZ
Spoločnosť ND Logistics CZ, ktorá je súčasťou skupiny Norbert Dentressangle, má od minulého roku
nového riaditeľa. Roman Macháček v minulosti pracoval napríklad v spoločnosti Hödlmayr Logistics CR
alebo na pozícii riaditeľa v Raben Logistics Group.
PAVEL PRAVEC
Nový riaditeľ spoločnosti HOPI ČR
Novým riaditeľom spoločnosti HOPI ČR sa stal v septembri 2013 Pavel Pravec. Prišiel zo spoločnosti
Faurecia Interior systems, kde pracoval na pozícii riaditeľa závodu. Vyštudoval Technickú univerzitu v
Brne. Bol zamestnaný tiež v spoločnostiach PricewaterhouseCoopers alebo Arthur Andersen.

ROMAN THURZO
Nový riaditeľ divízie Air & Sea logistics v spoločnosti Dachser
Country Managerem divízie leteckých a námorných prepráv v spoločnosti DACHSER sa stal Roman
Thurzo. Jeho zodpovednosť leží v riadení tejto divízie s pôsobnosťou v celej Českej republike. Do
spoločnosti DACHSER prichádza z pozície viceprezidenta a Area Trade Lane Development Managera v
PANALPINA China.
MONIKA HUBENÁKOVÁ
Nový marketingový špecialista spoločnosti Dachser Slovakia
Monika Hubenáková nastúpila na pozíciu marketingového špecialistu v spoločnosti DACHSER Slovakia,
kde bude mať na starosti riadenie marketingových a PR kampaní pre spoločnosť DACHSER na celom
Slovensku. Monika Hubenáková študovala vo Veľkej Británii - v roku 2011 získala titul BSc (ekvivalent
slovenského bakalára) na University of Surrey a minulý rok absolvovala University of Durham s titulom
MSc.
EDWARD C. FORST
Nový prezident a generálny riaditeľ Cushman & Wakefield
prezidentom a generálnym riaditeľom bol vymenovaný Edward C. Forst. K spoločnosti nastúpi s
účinnosťou od 6. januára 2014. E. Forst prichádza zo spoločnosti Goldman, Sachs & Co., kde pracoval
ako globálny riaditeľ divízie riadenia investícií, člen jeho riadiaceho výboru a predtým ako výkonný
riaditeľ firmy. Naposledy pôsobil vo funkcii poradcu súkromnej investičnej firmy Fenway Partners.
Edward Forst je absolventom Harvardskej univerzity a držiteľom titulu MBA z Whartonovej školy financií
a obchodu pri Pensylvánskej univerzite.
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59. Katarína Molnárová: Prvým impulzom bola túžba po pracovnej slobode
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 26/02/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Čo vás priviedlo k myšlienke založiť online agentúru?
Čo vás priviedlo k myšlienke založiť online agentúru?
Túžba po pracovnej slobode. Potom moja cieľavedomosť a snaha zariadiť si veci v živote tak, aby som
mala všetko čo chcem. Trúfalé, ale reálne.
Ako ste si nastavili podnikateľský cieľ?
Žiadny cieľ som nemala. Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Za týždeň som spojazdnila nový web a začala
pracovať na vlastnom marketingu. Postupne začali prichádzali klienti, aj keď spočiatku na odporúčanie
známych. Až časom som vypracovala podnikateľský plán, ktorého sa dnes držím. Mám stanovený počet
služieb, ktoré potrebujem mesačne predať, ceny, potrebný pracovný kapitál, ktorý potrebujeme, aby sme
boli dlhodobo rentabilní, aby sme expandovali. To čo som sa naučila vlastnými skúsenosťami, teraz
využívam na obchodných stretnutiach. Už po prvej otázke viem zistiť, či má klientova kampaň potenciál,
alebo nie.
Aká je to otázka?
Čo chcete s touto službou dosiahnuť? Deväťdesiat percent klientov chce zarobiť viac, väčšinou však
chcú vyššiu návštevnosť web stránky, alebo aby ich web stránka bola vo vyhľadávaní. Nájdu sa aj takí,
ktorí chcú nejakú službu, lebo čítali, že to je trend. V skutočnosti len 10 percent klientov povie čo presne
potrebuje. Pokiaľ klient povie mám 100 objednávok mesačne a potrebujem, aby ich bolo 150, v tej chvíli
viem, že je to ten správny klient.
Ako nastavíte rozpočet klientovi?
Jednoduchým sedliackym rozumom. Predstavte si, že predávate topánky cez internetový obchod.
Najskôr musíme vedieť nákupnú cenu topánok od dodávateľa, ale aj cenu, za ktorú topánky predávate
koncovým zákazníkom. Potom potrebujeme zistiť počet predaných kusov topánok za mesiac. Ďalej
musíme kvantifikovať cieľ klienta, čiže počet želaných predaných kusov za mesiac.

Každý podnikateľ si želá predať čo najviac. Nestačí to?
Práveže nie. Keď klient povie, že chce čo najviac, alebo zo 100 objednávok chce urobiť za mesiac 1000,
opýtam sa ho, či má na to pripravenú firmu, pracovný kapitál na zabezpečenie toľkých objednávok a
dostatočný rozpočet na rozbeh kampane. Vždy sa potom dostaneme k reálnejším cieľom. Je dobré
rozdeliť ciele aj na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Tak viete presnejšie vyčísliť aj dodatočné
náklady na marketing.
Tvrdíte, že efekt z online marketingových aktivít je možné merať. Ako presne?
Cieľom online kampane by mala byť určitá konverzia (kúpa produktu cez internet, vyplnenie online
objednávky, kontaktného formuláru, stiahnutie e-booku…). Na to, aby tak mohol cielený zákazník urobiť
musí kliknúť na reklamu, ktorú cez internet inzerujete. Do tejto reklamy, respektíve do URL adresy kam
reklama smeruje, sa umiestni jedinečný parameter prostredníctvom, ktorého viete vo vašom analytickom
nástroji zmerať nie len počet návštev z tejto reklamy, ale aj počet dosiahnutých konverzií. My na to
používame takzvané UTM parametre – štandardy určené GOOGLOM a vyhodnocujeme
prostredníctvom GOOGLE ANALYTICS. Vďaka týmto dátam potom vieme nastaviť klientovi kampane
tak, aby boli dlhodobo efektívne.
Čo by ste odporučili podnikateľom, ktorí chcú investovať do online kampaní, ako by mali začať?
Jednoznačne stanoviť si cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, časové obdobie, v ktorom to chcem dosiahnuť a
vyčísliť rozpočet ktorý na to mám. Potrebujete však konkrétne čísla. Potom je možné začať. Zamestnať
online marketéra, ktorý to potom dokáže spracovať, alebo najať online agentúru, ktorá vám pomôže
začať.
Katarína Molnárová založila agentúra ONLINE TORO, ktorá zabezpečuje komplexné online
marketingové riešenia pre firmy, so zameraním na SEO a Linkbuilding v roku 2009. V roku 2011 vyhrala
súťaž pre ženy podnikateľky na internete a získala titul "E-žena roka". Podľa mesačníka Stratégie, v
rokoch 2011 a 2012, bola agentúra zaradená medzi TOP directmarketingové agentúry na Slovensku.
Aktívne sa zúčastňuje na rôznych vzdelávacích aktivitách a v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v
Bratislave založila ONLINE KLUB, kde poskytuje študentom online marketingové vzdelanie.
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60. RESUSCITÁCIA EKONOMÍK EÚ NA STOLE
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 26/02/2014; 07/2014,08/2014; s.: 4; KOMENTÁRE
ZAHRANIČIE; JAROSLAV HUSÁR]
JAROSLAV HUSÁR
Čitateľ zistil, že som si požičal pojem z lekárskych vied. Vie aj to, že vlastne ide o znovuprebudenie k
životu dýchaním z úst do úst. Žiaľ, ak si pripomenieme krátku históriu ekonomického života krajín
Európskej únie od roku 2006, tak aj pomoc Grécku by mohla byť označená ako dýchanie z úst do úst.
Ak si prelistujeme naše denníky, zistíme, že aj tie použili pojem prvá pomoc Grécku či Španielsku.
Kriesenia sa však zopakovali u niekoľkých krajín. Náš bežný občan sa pýta: Prečo? Na túto otázku by
nám mala dať odpoveď tá najpovolanejšia vedná disciplína - ekonomická veda. Nebudem dlho vedecky
rozvádzať jej možnú a hádam aj uspokojujúcu odpoveď. Jednoducho môžeme povedať, že zásadným
problémom sú peniaze, strata kontroly ich množstva. Žiaden občan, a tým menej ekonóm, nepochybuje
o význame peňazí pre ekonomiku. Ekonomická teória ich podrobne analyzuje a skúma ich dynamiku.
Má aj rozličné agregáty na ich meranie, vyjadrenie. Množstvá peňazí v ekonomike sa merajú agregátmi
Ml, M2, M3... Pozrime si dynamiku ich rastu v niektorých krajinách. Využijem zdroj najpovolanejší. Autori
z ČNB uverejnili v časopise Politická ekonomie článok, ktorý analyzuje iba obeživo (Ml) v štyroch
krajinách. Začali rokom 1993, lebo vtedy vznikla ČR. Euro bolo zavedené až v roku 2002. Pozrime si
čísla: v roku 1993 obeživo v Českej republike predstavovalo 69,35 miliardy korún, vo Veľkej Británii
18,41 miliardy libier, v USA 324,3 miliardy dolárov a v Japonsku 37 504,5 miliardy jenov; v roku 2005:
ČR - 286,98 miliardy korún, Veľká Británia - 39,22 miliardy libier, USA - 728,9 miliardy dolárov, Japonsko
- 72 410,7 miliardy jenov. V USA (najmocnejšia ekonomika sveta) sa množstvo obeživa z hodnoty 324,3
mld. USD v roku 1993 dostalo na hodnotu 728,9 mld. USD v roku 2005. Ale, ako hovoria autori, iba 40
percent cirkuluje na území USA. Zvyšok, teda 60 percent obeživa, cirkuluje mimo USA! Index rastu
obeživa USA bol 2,24 od roku 1993 do 2005. Pozrime si euro. Jeho index rastu bol 1,735, a to v rokoch
2002 až 2006, teda iba za 4 roky! Inak, enormný nárast. Európska centrálna banka a krajiny EÚ nevideli,
čo sa robí? Kto potreboval to obeživo? Čo robili guvernéri centrálnych bánk krajín EÚ? Čitateľ si môže
urobiť výpočty za iné krajiny, ak to pokladá za nutné. Totiž, napr. index rastu obeživa vo Veľkej Británii
bol iba 1,25. Ekonómovia dobre vedia, že rast masy peňazí vplýva na rast inflácie, ak sa nemení

rýchlosť obehu. Ktoré krajiny EÚ mali problémy s infláciou? Aby som problém ilustroval aj na období
pred rokom 1993 a po roku 2006, uvediem čísla rastu obeživa a HDP iba v USA, lebo to je krajina, ktorej
mena sa používa aj v koši mien na určenie výmenného kurzu ostatných mien sveta. Bola aj v našom
koši na stanovenie výmenného kurzu slovenskej koruny. Takže pozrime sa na USA: v roku 1973
predstavoval HDP 1 382,3 miliardy dolárov, obeživo 60,8 miliardy dolárov, pomer obeživa k HDP 0,044 a
pomer HDP k obeživu 22,74; rok,2005: HDP 12 623 miliárd, obeživo 721,4 miliárd, pomer obeživa k
HDP 0,057 a pomer HDP k obeživu 17,44; rok 2012: HDP 15 681,5 miliardy, obeživo 1 090,9 miliardy,
pomer obeživa k HDP 0,070, pomer HDP k obeživu 14,37. Ide o pomerne dlhé obdobie, a aby čitateľ
nemusel sledovať ich zmeny, vybral som niekoľko rokov. Urobme iba základné výpočty, vyrátame pomer
rastu HDP v rokoch 2012 a 1973. Jeho hodnota je 11,34. Pomer obeživa v roku 2012 a obeživa v roku
1973 dosiahol hodnotu 17,94! Až by som povedal: neuveriteľné čísla. Na čo sa ten obrovský rast
obeživa využil? Čo robila centrálna banka USA? A to nehovorím o drastických zmenách agregátu M3. A
nám vyčítali, že sa nám prehrieva ekonomika. Pomer HDP k obeživu, čiže rýchlosť obehu peňazí, klesla
z hodnoty cca 22 na hodnotu cca 14. Prečo rýchlosť tak klesla? Každý vodič vie, že ak prichádza autom
v nedeľu späť do Bratislavy a zníži sa mu rýchlosť už v Senci, čo môže čakať. Aj chaos. Mala sa
ekonomika SR po roku 1989 adaptovať na takúto dráhu dynamiky obeživa? Nebola to nesprávna
ekonomická výživa? Po páde Berlínskeho múru sa vlády západnej Európy predbiehali v ubezpečovaní,
že budú pomáhať vznikajúcim demokraciám. Aj vo fungovaní trhového hospodárstva. Ale potrebovali to
Grécko, Španielsko, Portugalsko, Cyprus a iné krajiny, ktoré nepoznali socializmus. Tie sme aj
,,resuscitovali". Po roku 1989 sme vraj ,,vstúpili do Európy". Bol to priam slogan. Miesto trblietavého
západného štýlu, prišla tvrdá realita, strata trhov, sociálne nepokoje a búrlivá a znepokojivá kryštalizácia
politickej scény u nás aj inde. Aj Veľká Británia je nespokojná, uvažuje, že vystúpi z EÚ, hoci nemá euro.
O tom, kto bude vstupovať do Európy, nerozhodovali postkomunistické vlády, ale tí ,,praví Európania".
Nemali sme prehľad o ich bankovom systéme. Zistili sme to až neskôr. Ide o znovuprebudenie. Málokto
si v čase nášho vstupu do EÚ uvedomoval, čo vlastne EÚ je, že ju treba zreformovať a sfunkčniť.
Požadovať, aby si krajiny zabezpečili rovnováhu v ekonomikách. Informácie boli náhodné a neúplné.
Zrazu sme len museli rešpektovať kvóty, ceny, limity a pravidlá. Riziko závislosti od silnejších partnerov
sme nedocenili. Nevedeli sme ani my, ani iní, čo boli prijatí za člena, aký bude priestor pre samostatné
rozhodovanie, a povedzme, aj priestor pre potrebné manévrovanie, napr. smerom na Ukrajinu. Ani
západu sa problémy nevyhýbajú a nevyhýbali, a tak máme resuscitáciu na stole.
(Autor je vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave.)
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61. KRACHNÚŤ A VSTAŤ
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 27/02/2014; 08/2014; s.: 10,11,12,13; Téma; Dominik Orfánus]
Na čo je dobrý podnikateľský neúspech
Energia, pracovné nasadenie a podnikateľské nadšenie sa dajú v bratislavskom podnikateľskom
inkubátore Spot takmer krájať. Desiatky mladých ľudí sem chodia pracovať na projektoch, ktoré z nich
majú urobiť nové slovenské biznis ikony. Štatistika však hovorí, že uspeje len každý desiaty start-up.
Veľká časť týchto ,,biznis detí" preto priam nevyhnutne tvrdo narazí. Dnes si z toho ale nič nerobia. Nová
podnikateľská kultúra? Možno, no predovšetkým je to správny prístup.
Dominik Orfánus / orfanus@trend.sk
Andrej Špánik na prvý pohľad vyzerá ako normálny mladý človek. Možno by sa hodil do kancelárie
nadnárodnej firmy. Po vysokej škole si našiel ako vyštudovaný motorár svoju vysnívanú prácu vo veľkej
korporácii. Po pár mesiacoch anonymného života zamestnanca vedel, že to nie je cesta pre neho.
Nebavilo ho vytvárať hodnotu pre niekoho iného. Chcel vytvárať hodnotu pre seba. Skúšal viaceré
podnikania - od predaja výrobkov pomocou sieťového marketingu cez fotoateliér až po vytvorenie
stránky pre motoristických nadšencov TopSpeed.sk. Nehanbí sa priznať, že vo všetkých týchto
podnikaniach zlyhal. A poučil sa. ,,V prvom som sa naučil aktívne počúvať a správne klásť otázky, v
druhom som nahliadol do hlbín ľudskej psychiky, vedel som odfiltrovať emócie od rozumu, ktoré pri
partnerstvách v biznise vždy treba. TopSpeed. sk je dnes úspech, aj keď som z neho odišiel kvôli
finančnej nepohode a vnútornej potrebe hľadať väčšie výzvy," rozpráva unavený A. Špánik. Unavený
preto, že do noci robí na ďalšom projekte. E-Sense Slovakia založil s ďalšími piatimi nadšencami
elektromobility. Mladý tím dnes vo svojej dielni zašitej pri železničnej trati v Bratislave vytvára elektrické
motokáry, CNC (číslicovo riadené) stroje a progresívne technológie na spracovanie kompozitov na
mieru. Chalani priložili ruku k dielu aj pri stavbe najrýchlejšieho elektrického Porsche 911 na svete.
,,Akoby práve tento, dnes ho môžem nazvať životný projekt, bol odmenou za všetku tvrdú prácu a
ochotu riskovať," usmeje sa A. Špánik.
Nebrať si príklad z Fruniho

Hovorí sa, že na Slovensku nikdy nebol dostatok pozitívnych biznis vzorov. Jedným dychom sa žiada
dodať, že chýbajú aj negatívne skúsenosti. Reč nie je o podvodoch ako Horizont Slovakia ani o
podomových predajcoch - šmejdoch s obyčajnými hrncami. Pod pokrievkou zostávajú aj poctivé
podnikateľské zlyhania, za ktoré by sa biznismeni nemuseli hanbiť. Podobne ako A. Špánik. ,,V našich
podmienkach sa všeobecne o neúspechu hovorí i píše málo. Od detstva sme v našej kultúre vedení k
tomu, že zlyhanie je hanba, ktorú je treba zakrývať. Málokto si dokáže priznať chybu, ospravedlniť sa
tým, ktorí za chybu zaplatili nejakú cenu. Snaha ututlávať, tajiť, skrývať má korene v nesprávnom
presvedčení, ktoré človek získa už v detstve, že ak prizná chybu, príde trest," poznamenáva kouč
Vladimír Červenák. Učiť sa, že človek rastie na chybách, je podľa neho potrebné už od detstva. Múdre je
poučiť sa z každého kroku, ktorý nevedie k želanému cieľu. ,,A to bez sankcie a trestu, ale už zo samej
motivácie zlepšovať sa a rásť. Ak budeme deti učiť, že chybami a pokusmi sa posúvajú dopredu a
zvládajú zručnosti čoraz lepšie a lepšie, bude pre nich prirodzené uvažovať v priestore možností,"
dodáva kouč. Sankcia či trest vyvolávajú strach a vedú k nepoctivosti, úsiliu zlyhanie zamaskovať. A
tento vzorec potom takéto dieťa opakuje celý život, lebo ho má hlboko zapísaný v mozgu.
Neúspech sa netoleruje
Odpoveď na otázku, prečo sa na Slovensku neúspech ,,neodpúšťa", načrtáva Globálny monitor
podnikania (Global Entrepreneurship Monitor -- GEM), ktorý na Slovensku realizuje Fakulta
managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Tento reprezentatívny prieskum na dvoch tisíckach
Slovákov minulý rok odhalil, že sa na Slovensku spoločenská klíma vo vzťahu k podnikaniu
zhoršuje.,,Slovensko v otázkach ako podpora individuálneho úspechu, autonómnosti, iniciatívy,
preberania rizika, kreativity či vlastnej zodpovednosti podľa našich výsledkov dosahuje negatívne
hodnotenie a nachádza sa na chvoste krajín Európy. Spoločenská klíma predstavuje skôr prekážku než
podporu podnikateľskej aktivity na Slovensku," vysvetľuje Marian Holienka, člen tímu, ktorý GEM na
Slovensku spracúva. Kouč a šéf žilinskej poradenskej firmy Fraunhofer IPA Ján Košturiak hovorí, že
Slovensko nie je také tolerantné k neúspechom v podnikaní ako napríklad Amerika: ,,Ale čo s tým
chceme robiť? Podnikanie nie je o nariekaní nad zlými podmienkami ani o psychických traumách, ale o
posadnutosti a tvrdohlavosti." J. Košturiak tvrdí, že neúspechy sú možno ešte dôležitejšie ako úspechy:
,,Úspech niekedy prináša sebavedomie a uspokojenie, neúspech podnikateľa núti k väčšej aktivite a
premýšľaniu." Všetci, čo s podnikaním začínajú, by mali vedieť, že žiadnemu podnikateľovi nefungoval
jeho prvotný nápad: ,,Celé podnikanie je o opravovaní a dolaďovaní biznis modelu. Princíp podnikania je
hlavne vo vytrvalosti, v schopnosti vstať, poučiť sa, opraviť chyby a ísť ďalej," dodáva J. Košturiak.
Podnikaniu vädnú ruže
Na Slovensku je okolo podnikateľských zlyhaní ticho napriek tomu, že nie sú ničím výnimočným. Za
minulý rok malo s ukončením podnikania skúsenosť päť a pol percenta slovenskej populácie. Je to viac
než predvlani, ale v roku 2011 bol tento ukazovateľ až sedem percent. M. Holienka si netrúfa odhadnúť,
koľko z tohto spôsobili daňovo-odvodové zmeny. Alarmujúce však je, že Slovensko má tri roky za sebou
podiel jednotlivcov, ktorí zavesili podnikanie na klinec, dvojnásobný oproti priemeru v celej EÚ. M.
Holienka dodáva, že v porovnaní s úniou sa situácia horší aj v ukazovateli celkovej počiatočnej
podnikateľskej aktivity (percento dospelej populácie zapojenej v podnikateľskej aktivite, ktorá trvá kratšie
ako tri a pol roka), kde klesol za dva roky o päť percentuálnych bodov. V tomto ukazovateli bolo kedysi
pritom Slovensko európskou špičkou. ,,Slovensko stále vykazuje nadpriemernú aktivitu, aj keď náskok
pred Európou postupne strácame. Pri zachovaní oboch trendov sa môžeme priblížiť k situácii, keď bude
úbytok podnikateľov rovnaký ako ich prírastok," varuje M. Holienka. Dôvody za ukončením podnikania
Slovákov sú rôzne. Prevažuje však fakt, že podnikateľská aktivita nebola zisková. Iba desatina odchodov
z podnikania je ,,daňou za úspech" najmä predaj biznisu. Na druhej strane Slováci čoraz viac podnikajú
z nevyhnutnosti. Ako naznačujú výsledky GEM, podiel jednotlivcov, ktorí začínajú podnikať, pretože
nemajú inú možnosť zabezpečiť si príjem, na Slovensku stále narastá. V roku 2013 štyria z desiatich
začínajúcich podnikateľov uviedli ako hlavný dôvod začatia podnikania to, že nemali ,,žiadnu inú
možnosť, ako získať peniaze". Navyše, percento ľudí, ktorí vnímajú podnikanie ako dobrú kariérnu
voľbu, od roku 2011 kleslo z 55 percent na minuloročných 49. Priemer EÚ je o deväť percent vyššie.
Sebavedomie nechýba. Až do prvého pádu
Napriek poklesu kladného spoločenského vnímania podnikateľov a napriek komplikujúcemu sa
podnikateľskému prostrediu sú Slováci vo vzťahu k podnikaniu sebavedomí a majú len priemerný strach
zo zlyhania. Až 51 percent Slovákov deklaruje, že má potrebné znalosti a schopnosti na to, aby začalo
podnikať. S týmto sebavedomím je krajina pod Tatrami tretia najsebavedomejšia, pričom európsky
priemer je 42 percent. ,,Na druhej strane takmer 45 percent dospelej populácie by strach zo zlyhania od
začatia podnikania odradil," pokrčí ramenami nad dvojtvárnosťou slovenského podnikateľského ega M.
Holienka. Rešpekt väčšiny ľudí vzbudzuje najmä prevzatie zodpovednosti a ručenia. Mentorka Jana
Plätzschová z nemeckej agentúry pre rozvoj podnikania Existenzgründerhilfe, ktorá pomáha ľuďom v
Berlíne v začiatkoch podnikania, hovorí, že väčšina ľudí sa najviac bojí účtovníctva: ,,Je to nutné zlo, ale

musia pochopiť, že bez toho nebudú vidieť na čom sú - najmä ziskovo. Mnoho začínajúcich podnikateľov
si nerobí ani základnú kalkuláciu cien. Potom sa stane, že na konci roka zistia, že sú vlastne charita." Aj
preto sa šanca úspechu zvyšuje proporcionálne k tomu, koľko ,,zlyhaní" má podnikateľ za sebou. Vedia
to aj investori. Investičný manažér Neulogy Ventures, ktorá spravuje fondy rizikového kapitálu, Jaroslav
Ľupták zo skúsenosti zo Silicon Valley vysvetľuje, že investori preferujú podnikateľov, ktorí už na
niektorých projektoch pohoreli a poučili sa. ,,Podnikateľ je podnikateľom práve preto, že sa nepotrebuje
psychologicky vyrovnávať s neúspechom. Berie to ako súčasť podnikania. Jednoducho vstane, opráši sa
a ide ďalej," prízvukuje J. Košturiak. A. Špánikovi bola vo chvíľach, keď mu podnikanie nešlo, silnou
oporou rodina. Dodáva však, že takáto podpora môže byť aj brzdou. Ak človek nemá u koho prespať,
môže to na neho vytvoriť potrebný tlak. ,,Tu je výrazný spor medzi rizikom, časom a lenivosťou.
Odhodlanie je rovnaké, čas stálych 24 hodín, no lenivosť, keď ide o elementárne prežitie, musíte celkom
vytesniť zo svojho života," myslí si mladý podnikateľ. ,,Nebyť rodiny, asi som multimiliardár. Alebo už nie
som," uzatvára. Jednou z najlepších náplastí na psychické následky bankrotu je znovu začať podnikať.
Ide o novú sebarealizáciu, navyše s takmer čistým štítom. A možno aj opäť ,,failovať". ,,Opakované
zlyhanie ukazuje na neschopnosť pružne reagovať na zmeny, ktoré prináša život. Kríza dnes rozdeľuje
podnikateľov a dáva výhodu tým, ktorí hľadajú win-win partnerstvá, zvyšujú mieru užitočnosti svojho
podnikania pre celú spoločnosť," filozofuje V. Červenák.
Ženy reštartujú odvážnejšie
Krach a vyrovnanie sa s ním môže byť silným poučením a očistou. ,,Dnes je hranica medzi úspechom a
neúspechom oveľa krehkejšia ako v minulosti. Hra na istotu je najväčšie riziko. Ohrození teda nie sú tí,
čo robia chyby, ale tí, ktorí ich nerobia. Ten, kto chybu urobil, dostal spätnú väzbu a môže ju napraviť.
Ten druhý je často opatrný slon v porceláne. Môže ho postihnúť fatálna chyba, z ktorej sa už nedokáže
pozviechať," vysvetľuje J. Košturiak. Výskum GEM ukazuje, že do reštartovania podnikania sa pustí
takmer každý tretí slovenský biznismen, ktorý už raz podnikal. Toto číslo stúpa, čo môže súvisieť aj s
tým, že si podnikatelia uplatnenie na pracovnom trhu hľadajú ťažšie ako človek s DNA zamestnanca. A
tak ostávajú podnikať - z donútenia. Chvályhodné je, že európsky priemer reštartov je okolo 18 percent,
takže Slováci sa do ďalšieho podnikania pustia skôr ako priemerný Európan. ,,Kým v minulých rokoch
bol reštart podnikania na Slovensku jednoznačne doménou mužov - v roku 2012 reštartovalo dvakrát
viac a v roku 2011 dokonca trikrát viac mužov než žien, v roku 2013 už miera reštartu u žien dokonca
mieru reštartu u mužov prekonala," prekvapuje M. Holienka. Zároveň prenesene platí príslovie ,,ohýbaj
ma mamko..." Reštart podnikania je bežnejší pre mladšie ročníky. ,,Najmenej reštartujú podnikatelia,
ktorí prerušili podnikanie, patriaci do vekovej kategórie 55 až 64 rokov, čo je prirodzené vzhľadom na
ukončenie aktívnej kariéry či rastúce opportunity costs viažuce sa k začatiu nového podnikania vo
vyššom veku. Aj keď počiatočná podnikateľská aktivita je v tejto kategórií najnižšia," komentuje
minuloročnú nulu v počte reštartov v tejto vekovej kategórii na Slovensku M. Holienka.
Prečo biznisy na ceste za úspechom zlyhajú
1. Nesprávne pohnútky ak robíte niečo iba pre peniaze, dlhodobo vás to nebude napĺňať a baviť.
2. Rady kamarátov a rodiny priatelia väčšinou nemajú kvalifikáciu, navyše nemusia byť ani vašou
cieľovou skupinou
3. V zlom čase na zlom mieste
4. Podcenenie realizácie na papieri vyzerá biznis jednoducho, výkon vám však vždy zaberie viac času,
ako ste očakávali
5. Tlak rodiny na čas a peniaze keď chýbate deťom, manželke, vzniká na vás tlak
6. Hrdosť supermanovský komplex
7. Nedostatočná znalosť trhu nestačí googliť a predpokladať
8. Podnikateľ sa zaľúbil do svojho produktu alebo služby emócie nesmú zatieniť rozum
9. Nedostatok peňazí nezvládnutie príliš pomalého alebo prirýchleho rastu
Koľko firiem prežije štyri roky (%)
Financie a nehnuteľnosti 58
Vzdelávanie a zdravotníctvo 56
Poľnohospodárstvo 56

Služby 55
Veľkoobchod 54
Ťažobný priemysel 51
Výroba 49
Stavebníctvo 47
Maloobchod 47
Doprava, komunikácie a sieťové odvetvia 45
Informačný priemysel (médiá) 37
PRAMEŇ: Výskum University of Tennessee (z amerických údajov)
TREND vyhlásil výsledky 1. kola súťaže Failure Stories
Projekt Failure Stories - Kde sa stala chyba? organizuje TREND spolu s Ekonomickou univerzitou v
Bratislave, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou
(STU) v Bratislave, Technickou univerzitou (TU) v Košiciach, Trenčianskou univerzitou Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Komenského v Bratislave.
Odbornými garantmi sú Accenture a PWC.
Študentské projekty, ktoré mali analyzovať podnikateľské zlyhania a vytiahnuť z nich poučenia, hodnotila
odborná porota zo spomínaných škôl, firiem a redakcie. V prvom kole (zimný semester) sa TREND
rozhodol prvé dve miesta neudeliť. Odborná porota určila toto poradie ocenených prác:
3. miesto 500 eur a Lenovo ThinkPad Tablet2 Adam Krčmár, STU, Bratislava
4. miesto Lenovo ThinkPad Tablet2 Michaela Ondášová, TU, Košice
5. miesto Lenovo ThinkPad Tablet2 Martin Dolinský, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
OCENENÝM BLAHOŽELÁME! Podmienky 2. kola súťaže sú zverejnené na www.etrend.sk/failurestories
Tomáš Baťa
Podnikať sa pokúšal už ako 15-ročný bez povolenia vo Viedni. Neuspel. Ťažko začínala aj jeho firma s
bratom a sestrou v Zlíne. Keď mal 18 rokov, podnik sa utápal v dlhoch a mal zablokovaný majetok. Dlhy
splácal ešte dva roky.
Henry Ford
Štvorkolesový vynález presadzoval so spoločníkmi v spoločnosti Detroit Automobile Company, ktorá
skrachovala. Jeho automobilový sen uspel až po založení Ford Motor Company.
Bill Gates
Po vyhadzove z Harvardu mu s partnerom Paulom Allenom skrachovala prvá firma pod názvom Traf-OData.
Harland David Sanders
Predtým než založil KFC, jeho unikátnu receptúru prípravy kuraťa údajne odmietlo 1 009 reštaurácií.
Walt Disney
Keď ho ,,kvôli nedostatku predstavivosti a chýbajúcim dobrým nápadom" prepustili z novín, založil
viacero biznisov, ktoré skrachovali (štúdia Laugh-O-Gram v štáte Missouri).
Michael Jordan
Vylúčili ho z basketbalového tímu na strednej škole.

Thomas Edison
Prepustili ho z dvoch prvých zamestnaní kvôli jeho nízkej produktivite. Na to, aby vyvinul efektívnu
žiarovku, potreboval vraj vyše tisíc pokusov.
James Dyson
Britský vynálezca a podnikateľ vytvoril počas pätnásť rokov 5 126 neúspešných prototypov vysávača s
dvojitým cyklónom. Dnes je Dyson najpredávanejší vysávač, ktorý kedy v západnej Európe vyrobili.
V akom pomere sa zatvárajú a otvárajú biznisy (%)
Prerušenie podnikania 2011 2012 2013
Slovensko 7,0 4,7 5,5
Priemer Európa 3,0 2,9 2,9
Otváranie podnikania (počiatočná podnikateľská aktivita) 2011 2012 2013
Slovensko 14,2 10,2 9,5
Priemer Európa 7,6 7,7 7,9
Prečo Slováci vešajú podnikanie na klinec (%)
Dôvody prerušenia podnikania 2011 2012 2013
Príležitosť predať podnik 3,6 2,0 0,0
Podnikanie nebolo ziskové 36,6 43,0 24,1
Problémy s financovaním 9,0 7,2 14,9
Iná pracovná alebo podnikateľská príležitosť 12,0 7,6 10,6
Prerušenie vopred plánované 2,1 3,1 8,4
Odchod do dôchodku 4,3 3,1 1,8
Osobné dôvody 13,2 10,5 24,5
Dôsledky nečakanej udalosti 6,6 7,3 1,8
Iné 12,6 16,3 13,9
Neúspech spolu (nebolo ziskové, problémy s financovaním, nečakaná udalosť) 52,2 57,5 40,8
Nejednoznačné dôvody spolu (osobné dôvody, iné, iná príležitosť) 37,8 34,4 49,0
Úspech spolu (predaj podniku, plánované vopred, dôchodok) 10,0 8,2 10,2
Ako sa komu chce znova podnikať? (%)
Reštart podnikania 2011 2012 2013
Slovensko 28,30 22,30 31,00
Európa 17,90 17,90 NA
Prečo Slováci začínajú podnikať? (2013, %)
Motív Príležitosť Nevyhnutnosť
Slovensko 40,2 40,2
Priemer Európa 46,3 24,6
PRAMEŇ: Global Entrepreneurship Monitor
5,5 % Slovákov minulý rok skončilo s podnikaním, čo je tretí rok po sebe dvojnásobok európskeho
priemeru
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62. Maturanti, váhate, na akú výšku sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/02/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/mh]
Ak chcete po maturite študovať na vysokej škole, je najvyšší čas konať. Na väčšinu univerzít musíte
podať prihlášku do konca tohto týždňa. Vyberte si taký odbor, aby ste si s diplomom našli uplatnenie a
dobre zarábali. O akých absolventov sa firmy trhajú?
Ak sa po škole chcete rýchlo a dobre zamestnať, stavte na informatiku. Tá je dlhodobo číslom jeden vo
viacerých rebríčkoch týkajúcich sa štúdia či zamestnanosti. Najvyšší priemerný plat vysokoškolského
absolventa bol vlani 1 101 eur a mali ho práve odborníci informačných technológií. V prvej desiatke
finančne najlepšie ohodnotených absolventov boli aj odbory telekomunikácie – 988 eur, finančné

poradenstvo – 984 eur alebo farmácia – 941 eur.
Čo chcú firmy
Informatika kraľuje aj rebríčku fakúlt, o ktoré mali firmy v minulom roku najväčší záujem. V prvej trojke je
Fakulta informatiky a Fakulta elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta
riadenia a informatiky univerzity v Žiline. Nestratíte sa však ani s matematikou, fyzikou a
elektrotechnikou.
Zvážte aj náklady
Každé štúdium niečo stojí a ak sa rozhodnete pre školu mimo svojho bydliska, rátajte so zvýšenými
výdavkami, platiť si totiž musíte aj internát a cestovanie. Náklady tak môžu narásť aj o viac ako tisíc eur.
V priemere zaplatíte 1 300 eur za akademický rok.
Prorektor našej najúspešnejšej univerzity: Vyberte si ťažšiu školu
Ján Pekár
Ak stále váhate, kam si podať prihlášku, dajte si poradiť od prorektora Univerzity Komenského Jána
Pekára: "Rozhodnutie, čo budete študovať, musí byť vaše vlastné. Zhodnoťte pri ňom svoje silné stránky
a to, či má tento smer uplatnenie. Ak môžete zvolený odbor študovať na viacerých školách, vždy si
vyberte tú ťažšiu a kvalitnejšiu. Oceníte to pri hľadaní zamestnania."
Čítajte viac:
Top 20 fakúlt na Slovensku
1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
2. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
3. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov)
6. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
7. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
8. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita
9. Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
10. Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
11. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita
12. Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského
13. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
14. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
15. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
16. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
17. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
18. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
19. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
20. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
V týchto odvetviach vás zaplatia najlepšie
Odvetvie Hrubý plat
1. Informačné technológie 1 101 E
2. Centrá zdieľaných služieb 1 025 E
3. Telekomunikácie 988 E
4. Finančné poradenstvo, finančné služby, poistenie 984 E
5. Farmácia 941 E
6. Chemický priemysel 940 E
7. Poisťovníctvo 912 E
8. Účtovníctvo a audítorstvo 905 E
9. Bankovníctvo, peňažníctvo 903 E
10. Reklama, propagácia, PR 896 E
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63. Štúdium IT: Kedy sa neoplatí "čistá" informatika?
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 27/02/2014; zive.sk; Peter Steigauf]
Čas na prihlášky sa kráti. Poradíme s výberom vysokej školy. Tentoraz sme sa zamerali na IT programy
fakúlt prírodných vied či ekonómie.

Štúdium informatiky nie je výsadou čisto informatických fakúlt. Práve naopak. Aj u nás sa nájde dosť
škôl, zo strany ktorých by ste na základe názvu informatické študijné programy asi príliš nečakali.
Nižšie uvádzame prehľad IT fakúlt, a to už druhý v poradí. V prvom článku sme sa bližšie venovali týmto
školám zameraným na IT a elektrotechniku.
Pozrite sa, dokedy sa máte šancu prihlásiť:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – prihlášky do piatka 28. februára (dôležitý je deň podania na
pošte)
Fakulta informatiky a informačných technológií STU – do 31. marca
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – 30. apríla
Fakulta riadenia a informatiky ŽU – 31. marca
Elektrotechnická fakulta ŽU – 30. apríla
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE – 30. apríla
Paneurópska vysoká škola – posledné kolo prihlášok do 16. septembra
Na rovinu treba priznať, že štúdium informatiky často nebýva najľahšie. Hoci neskôr sa námaha s
vysokou pravdepodobnosťou vráti, a to v podobe dobrého uplatnenia. Spojenie informatiky s ďalším
odborom by mohlo byť "zlatou strednou cestou" najmä pre niekoho, kto si celkom netrúfa na náročné IT
štúdium.
V článku sa venujeme bakalárskemu štúdiu a neuvádzame v ňom učiteľské študijné programy.
Prírodné vedy: Tri fakulty, trojica miest
Fakulta prírodných vied UCM
Bratislavským informatikám konkuruje neďaleká Trnava svojou Fakultou prírodných vied UCM, ktorá
priniesla študijný program "Aplikovaná informatika". Základ tvorí učivo zamerané na informačné
technológie či matematiku, stretnete sa však aj s predmetmi ako základy biológie, chémie či fyziky.
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Podávanie prihlášok do 30. apríla 2014 (druhé kolo podávania do 16. augusta 2014)
Poplatok elektronická prihláška: 30 eur, papierová prihláška: 35 eur
Bližšie informácie webstránka fakulty
Fakulta prírodných vied UMB
V Banskej Bystrici sa dá študovať informatika na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
Presnejšie ide o študijný program "Aplikovaná informatika". Najmä medzi povinne voliteľnými predmetmi
sa nájdu aj tie geograficky ladené, hoci programovaniu či matematike sa študent rozhodne nevyhne –
bez toho by informatika na škole už ani nebola informatikou.
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Podávanie prihlášok do 15. marca 2014
Poplatok elektronická prihláška: 35 eur, papierová prihláška: 32 eur
Bližšie informácie webstránka fakulty
Pokračovanie článku nižšie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
V Košiciach je možné informatiku študovať okrem Technickej univerzity aj na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ. Tá ponúka IT štúdium Aplikovanej informatiky a Informatiky. Uchádzači si môžu zvoliť aj
medziodborové štúdium a skombinovať tak informatiku s biológiou, chémiou, fyzikou, geografiou či
matematikou.
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Podávanie prihlášok do 31. marca 2014
Poplatok elektronická prihláška: 30 eur, papierová prihláška: 40 eur
Bližšie informácie webstránka fakulty
Pre ekonómov a manažérov
Fakulta hospodárskej informatiky

Záujemcov o IT štúdium sa snaží zlákať aj Fakulta hospodárskej informatiky. Je súčasťou Ekonomickej
univerzity v Bratislave a pre "ajtíčkarov" má pripravenú dvojicu študijných programov – "Hospodárska
informatika" a "Manažérske rozhodovanie a informačné technológie". Tie sú zostavené tak, aby študent
získal vedomosti nielen z ekónomie či manažmentu, ale aj z IT oblasti.
Fakulta hospodárskej informatiky
Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Podávanie prihlášok do 31. marca 2014
Poplatok elektronická prihláška: 32 eur, papierová prihláška: 40 eur
Bližšie informácie webstránka fakulty
IT štúdium ponúka aj Fakulte managementu UK. Ide o študijný program s názvom "Manažérska
informatika". Prihlášku môžete podať do konca marca. Zaplatíte za ňu 40 eur.
Informatiku by ste zrejme nečakali na Stavebnej fakulte STU, ktorá ponúka program "Matematickopočítačové modelovanie". Je zameraný na aplikovanú matematiku, klasickú informatiku a takisto
aplikácie určené pre matematické a počítačové modelovanie vo vede i technike. Posledným termínom
na podanie prihlášky je 30. apríl. Platí sa 35 eur (alebo 50 eur v prípade klasickej papierovej prihlášky).
Tweet
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64. TREND vyhlásil výsledky 1. kola súťaže Failure Stories
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 26/02/2014; eTREND; red]
Projekt Failure Stories – Kde sa stala chyba? organizuje TREND spolu s Ekonomickou univerzitou v
Bratislave, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou
(STU) v Bratislave, Technickou univerzitou (TU) v Košiciach, Trenčianskou univerzitou Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Komenského v Bratislave.
Odbornými garantmi sú Accenture a PWC.
Študentské projekty, ktoré mali analyzovať podnikateľské zlyhania a vytiahnuť z nich poučenia, hodnotila
odborná porota zo spomínaných škôl, firiem a redakcie. V prvom kole (zimný semester) sa TREND
rozhodol prvé dve miesta neudeliť. Odborná porota určila toto poradie ocenených prác:
3. miesto
500 eur a Lenovo ThinkPad Tablet2
Adam Krčmár, STU, Bratislava za prácu Rakúske farby uspeli vo svete. Slovensko im odolalo
4. miesto
Lenovo ThinkPad Tablet2
Michaela Ondášová, TU, Košice
5. miesto
Lenovo ThinkPad Tablet2
Martin Dolinský, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
OCENENÝM BLAHOŽELÁME!
Podmienky 2. kola súťaže sú zverejnené na www.etrend.sk/failurestories.
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65. Slovenské univerzity ponúkajú nový program Ekonómia a právo
[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 05/02/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Slovenskí stredoškoláci sa môžu hlásiť na nový študijný program Ekonómia a právo. Od akademického
roka 2014/2015 ho budú ako spoločný program poskytovať bratislavská Univerzita Komenského (UK) a
Ekonomická univerzita (EU). TASR o tom dnes informovala Andrea Földváryová z UK.
"Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia
nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví,"
povedal rektor EU Rudolf Sivák.
Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Právnická fakulta UK a

Národohospodárska fakulta EU. Uchádzač, ktorého do tohto programu príjmu, bude študentom obidvoch
univerzít.
Absolventi nového programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné
hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár. Počas štúdia by mali nadobudnúť nielen základné
poznatky z ekonomických disciplín, ale získať aj právne vedomosti a právne metódy uplatnenia
ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
"Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však
existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v
ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal rektor UK Karol Mičieta.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ktoré pozostáva zo
základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva
strednej školy. Uchádzač bude absolvovať písomný vedomostný test, v ktorom môže dosiahnuť
maximálne 400 bodov.
Záujemcovia o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.
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66. Univerzity spúšťajú spoločný študijný program Ekonómia a právo
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 05/02/2014; Bratislava; sita]
Ekonómia a právo bude bakalársky študijný program dennej i externej formy, ktorý bude zabezpečovať
Právnická fakulta UK a Národohospodárska fakulta EU.
BRATISLAVA. Univerzita Komenského (UK) a Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave budú
poskytovať od budúceho akademického roka spoločný študijný program Ekonómia a právo.
Pôjde o bakalársky študijný program v dennej i externej forme. Zabezpečovať ho budú Právnická fakulta
UK a Národohospodárska fakulta EU.
Bakalári v novom odbore
Program je novinkou v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie
prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár.
"Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne
právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho
života," informuje hovorkyňa UK Andrea Földváryová.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie testu zo základov ekonómie a ekonomiky,
dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy. Prijatý uchádzač sa
stane študentom obidvoch univerzít.
Chcú pripravovať na prax
Uchádzači o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.
"Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však
existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v
ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal rektor UK Karol Mičieta.
"Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia
nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví,"
doplnil rektor EU Rudolf Sivák.
sita

Späť na obsah

67. DOD Ekonomickej univerzity

[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 07/02/2014; Správy; z domova; Hana Džurná]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Budúcim maturantom sa kráti čas na podanie prihlášok na vysoké
školy. Dni otvorených dverí sú jednou z možností ako im pri tom pomôcť. Inak to neurobila ani
Ekonomická univerzita v Bratislave."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Z najväčšej a najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým zameraním na
Slovensku vyšlo už viac ako 80 tisíc absolventov. Tento rok si pre študentov pripravila zaujímavé
novinky - novo akreditovaný program Ekonómia a právo či možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci
s univerzitou v Štrasburgu."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Poslaním ekonomickej univerzity, tak
ako všeobecne by malo byť, je vychovávať takých absolventov, ktorí sú v praxi uplatniteľní. Približne
v počte 100 každý rok majú možnosť absolvovať prax v rámci študijných pobytov v zahraničí. Oni
pracujú jeden semester vo firmách v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Holandsku
a týmto spôsobom sú pripravení zároveň aj na pôsobenie po ukončení školy nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Takmer 80 % predmetov sa vyučuje v cudzích jazykoch, okrem tradičnej
angličtiny aj v nemčine, francúzštine, španielčine či ruštine."
Maturanti
Neuvedený: "Dobrý výber si myslím, že to je."
Neuvedená: "Páči sa mi škola, aj fakulty, hlavne národohospodárska fakulta."
Neuvedený: "Ekonomika ma baví už od detstva a chcel by som tu študovať."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vzhľadom na populačný vývoj klesá aj
záujem o denné štúdium. Predpokladáme, že aj tento rok ten záujem bude taký, že budeme si môcť
vyberať."
Hana Džurná, reportérka TA3: "Motivačné sú aj štatistiky Ústredia práce, ktoré tvrdia, že až 95 %
absolventov Ekonomickej univerzity si nájde prácu s priemernou mzdou viac ako 960 €. Posledný
termín na podanie prihlášky je 31. marec. Hana Džurná, TA3."
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68. Spoločný študijný program na dvoch univerzitách
[Téma: Rektor EU; Trnavské noviny; 10/02/2014; 05/2014; s.: 11; vzdelávanie/inzercia; SITA]
Univerzita Komenského (UK) a Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave budú poskytovať od
budúceho akademického roka spoločný študijný program Ekonómia a právo.
Pôjde o bakalársky študijný program v dennej i externej forme. Zabezpečovať ho budú Právnická fakulta
UK a Národohospodárska fakulta EU. Program je novinkou v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho
absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s
akademickým titulom bakalár. "Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických
disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí
v organizácii hospodárskeho života," informuje hovorkyňa UK Andrea Földváryová. Podmienkou prijatia
na štúdium je úspešné absolvovanie testu zo základov ekonómie a ekonomiky, dejepisu, náuky o
spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy. Prijatý uchádzač sa stane študentom
obidvoch univerzít. Uchádzači o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31.
marca 2014 na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave. "Ekonómia a právo boli dlho považované za
dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj
naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v ktorom sa tieto dve disciplíny spoja," povedal
rektor UK Karol Mičieta. "Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov,
ktorí po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých
absolventov pripraví," doplnil rektor EU Rudolf Sivák. (SITA)
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69. Prečo by mali uchádzači študovať práve na vašej univerzite?
[Téma: Rektor EU; SME; 12/02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY; Redakcia]

Na Slovensku máme dvadsať verejných vysokých škôl, tri štátne a trinásť súkromných. Počet mladých
ľudí v populačných ročníkoch, ktoré sa hlásia na vysoké školy, má klesajúci trend. Medzi vysokými
školami narastá konkurencia a aj boj o každého uchádzača. Rektorov a prorektorov niektorých univerzít
sme sa spýtali, čím by chceli prilákať na svoju alma mater budúcich študentov.
JOZEF MATÚŠ, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
Novinkou na našej univerzite je skúška TOEIC Listening and Reading, čo je v súčasnosti najčastejšie
vykonávaná skúška z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Ponúkame viac študijných programov,
ktoré sú unikátne na Slovensku, napríklad vzťahy s médiami vyučované v anglickom jazyku, aplikované
mediálne štúdiá, európske štúdiá, ktoré sú tiež vyučované v anglickom jazyku. Každý študent, ktorý
prejaví záujem absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí, dostáva šancu. Umožňujeme aj štúdium podľa
individuálneho študijného plánu.
RUDOLF SIVÁK, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave:
Každý akademický rok pripravuje univerzita pre uchádzačov o štúdium novinky. V akademickom roku
2014/2015 budú môcť študenti na 1. stupni štúdia študovať v novo akreditovanom študijnom programe
ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave). Ponuka na
1. stupni štúdia sa rozširuje o štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku
kompletne zabezpečovanom v anglickom jazyku. Novinkou je aj možnosť získať k existujúcim trom
dvojakým diplomom na 2. stupni štúdia ďalší štvrtý, a to v študijnom programe medzinárodný
manažment vyučovanom v anglickom jazyku v spolupráci s univerzitou v Štrasburgu.
ANTON ČIŽMÁR, rektor Technickej univerzity v Košiciach
Ponúkame široké spektrum rôznorodých študijných programov a rozmanitých predmetov tak povediac
pod jednou strechou. Pokrývame oblasti informatiky, letectva, ekonomiky, umenia a ďalších
technologických smerov, akými sú stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika. Napríklad, študenti, ktorí
študujú technické odbory, môžu si doplniť vedomosti z umeleckých disciplín a, naopak, budúci umelci si
radi zapíšu zopár predmetov z technických a prírodovedných oblastí. Máme vytvorené motivujúce
multidisciplinárne univerzitné prostredie s najmodernejšou knižnicou. Podnikateľsky orientovaní študenti
môžu zakladať nové firmy (start-upy) v univerzitnom vedeckom parku Technicom už počas štúdia na
univerzite. V niektorých odboroch vydávame aj dvojaké diplomy v spolupráci so zahraničnými
univerzitami.
BEATA KOSOVÁ, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Usilujeme sa o to, aby bol vzdelávací proces na fakultách nielen kvalitný, ale aj atraktívny svojou formou
a využívanými prostriedkami. Oproti vysokým školám podobného zamerania (teda nie technicky
orientované školy) máme dobrú úroveň vybavenosti IKT a prístupu k týmto zariadeniam v čase priameho
vyučovania aj mimo neho. Naši študenti sú zapojení do širokej siete medzinárodných vzťahov, ktoré im
umožňujú jednak vycestovať do zahraničia a jednak študovať v cudzom jazyku. Ako jedna z mála
univerzít ponúkame aj kurzy osvojovania čínskeho jazyka bez ohľadu na študijný program, ktorý študent
študuje. Kurzy vedie čínsky lektor v rámci projektu Konfuciovho inštitútu.
LADISLAV MIROSSAY, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Charakteristickou črtou štúdia na našej univerzite je, že sa opiera o výsledky vedeckého výskumu. Ten
je najmä v prírodovedných, lekárskych, ale aj vo vybraných humanitných odboroch na špičkovej
medzinárodnej úrovni. V poslednom období kladieme dôraz na interdisciplinaritu vo vzdelávaní
"otváraním dverí" medzi fakultami. Od tohto akademického roku pripravujeme ponuku
interdisciplinárnych certifikovaných programov pre lepšie uplatnenie v praxi.
ROBERT REDHAMMER, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Štúdium na našich fakultách je porovnateľné s európskymi univerzitami a študenti môžu ľahšie
absolvovať časť štúdia v zahraničí, lebo sme získali od Európskej komisie prestížne značky DS label a
ECTS label. Budujeme Univerzitný vedecký park, vybavujeme laboratóriá zariadeniami unikátnymi v
medzinárodnom rozmere, čo umožní študentom a vedcom aktívnejšie sa zapájať do elitných európskych
výskumných projektov. Zameriavame sa na progresívne oblasti výskumu. Máme internáty s jedným z
najrýchlejších internetových pripojení na Slovensku, postupne ich rekonštruujeme.
KAROL MIČIETA, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Poskytuje výborné zázemie pre výučbu, príkladom môže byť videokonferenčný systém na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK, ktorý umožňuje prenos operácie naživo priamo do prednáškovej sály. Študenti

univerzity sa priamo zúčastňujú na vedeckom bádaní. Napríklad - z výskumu študenta fyziky v
spolupráci s vyučujúcim UK vznikol unikátny systém na monitorovanie asteroidov a meteoroidov
potenciálne nebezpečných pre Zem. Ponúkame bohaté zázemie študijnej literatúry - vo fondoch
všetkých knižníc Akademickej knižnice UK je viac ako 1,3 milióna kníh. Študenti majú možnosť získať
zahraničné skúsenosti - štvrtina študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK absolvuje časť
štúdia v zahraničí.
MILAN TRUNKVALTER, prvý prorektor Žilinskej univerzity v Žiline
Viaceré fakulty ponúkajú atraktívne bakalárske študijné programy. Napríklad fakulta riadenia a
informatiky má interdisciplinárne študijné programy, čo robí jej absolventov zaujímavými na trhu práce.
Stavebná fakulta má zase špecifické študijné programy, ako napríklad bezpečnostný manažment,
krízový manažment, záchranné služby. Uchádzači nebudú mať problémy so získaním ubytovania. Nájdu
tu aj široké spektrum možností venovať sa záujmovým činnostiam (kultúrnym, športovým,
spoločenským, technickým). Kampus univerzity obsahuje všetky študijné, ubytovacie, športové a ostatné
zariadenia na jednom mieste. Výhodou je tiež dobrá dostupnosť Žiliny z rôznych regiónov Slovenska.
Absolventi nemajú problémy s hľadaním zamestnania.
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70. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Rektor EU; SME; 12/02/2014; s.: 22; VYSOKÉ ŠKOLY; PR-CL BP 130557]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita na 7 fakultách ponúka študentom vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v 67 akreditovaných študijných programoch. Štúdium je organizované podľa
princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS).
Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 odborných predmetov v inom ako slovenskom
jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti môžu
študovať 3 celouniverzitné študijné programy kompletne zabezpečované v cudzích jazykoch a po
ukončení štúdia absolventi získajú dvojitý diplom zo zahraničných partnerských univerzít v týchto
študijných programoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo
francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). EU v Bratislave a
Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom získať dvojitý diplom v bakalárskom
študijnom programe International Business Administration, Marketing Management alebo Business
Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na univerzite v Nottinghame aj spoločný študijný
program International Finance. Univerzita bude v novom akademickom roku ponúkať štúdium na 1.
stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programe Ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) a štúdium na 1. stupni štúdia v študijnom programe
Ekonomika a manažment podniku. Novinkou je tiež možnosť získať dvojitý diplom (študijný program
Medzinárodný manažment v anglickom jazyku) v spolupráci s Univerzitou v Štrasburgu. EU v Bratislave
vysiela ročne približne 400 študentov na študijné pobyty do zahraničia a približne rovnaký počet
študentov zo zahraničia každý rok študuje na univerzite. Absolventi univerzity nachádzajú veľmi dobré
uplatnenie na trhu práce v rámci SR a v zahraničí, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady
priemerných miezd absolventov. Na univerzite sa v súčasnosti realizuje unikátny projekt medzinárodnej
akreditácie. Súčasťou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka
medzinárodné vzdelávacie programy Master of Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin
University, Ohio USA a General Management Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European
Executive MBA na prestížnej ESCP Europe Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp.
Turíne. BBS EU v Bratislave otvára ďalší ročník Detskej ekonomickej univerzity a univerzity tretieho
veku. Súčasťou ponuky sú aj špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových
zručností a jazykovej prípravy, určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa
individuálnych požiadaviek klientov. Kompletnú ponuku nájdete na www.euba.sk/bbs
REKTOR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
1. stupeň štúdia do 31. marca 2014 2. stupeň štúdia do 15. apríla 2014 3. stupeň štúdia do 10. júna
2014
POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe je 40 eur, aj v elektronickej

podobe je 32 eur.
SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
v tlačenej forme, elektronicky
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. stupeň štúdia (všetky fakulty EU v Bratislave) - 9. - 13. júna 2014 2. stupeň štúdia (NHF, OF, FHI,
FMV, FAJ a celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment) 16. júna - 4. júla 2014
a (FPM a PHF) 28. augusta 2014, celouniverzitné študijné programy (Medzinárodný manažment a
Manažment predaja ) 16. júna – 4. júla 2014 3. stupeň štúdia - 24. júna - 4. júla 2014
FORMY ŠTÚDIA:
denné, externé
STUPNE ŠTÚDIA:
bakalársky, inžiniersky, doktorandský
KONTAKTY:
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava Tel.: +421 2 6729 5111
Fax: +421 2 6729 5101 e-mail: komunikacia@euba.sk facebook.com/ekonomicka.univerzita
www.euba.sk
Ekonomická univerzita v číslach
Počet fakúlt: 7
Počet študentov: viac ako 11 000
Počet absolventov: viac ako 80 000
Počet učiteľov: viac ako 600
Počet študijných programov: 67
Počet odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: viac ako 80
Počet študentov vyslaných ročne do zahraničia: viac ako 400
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce: viac ako 95 % (štatistika ÚPSVaR)
Priemerná mzda absolventa: 967 eur (štatistika MŠVVaŠ SR) Viac informácií na www.euba.sk
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ DLZKA STUDIA
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA D/E D/E 3/3, 2/2
EKONÓMIA A PRÁVO D/E 3/4
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE D/E 3/3
ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT D/E 3/3
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO D/E 3/3
POISŤOVNÍCTVO D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ D/E D/E D/E 3/3, 2/2, 3/5
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 3/3
BANKOVNÍCTVO D/E 2/2
DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO D/E 2/2
FINANCIE D/E 2/2
HOSPODÁRSKA POLITIKA D/E D/E 2/2, 3/5
SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA D/E 2/2
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE D 2
UČITEĽSTVO ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV D/E 2/2
EKONOMICKÁ TEÓRIA D/E 3/5
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO D/E 3/5
OBCHODNÁ FAKULTA
PODNIKANIE V OBCHODE A CESTOVNOM RUCHU D/E 3/3
ZAHRANIČNOOBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MARKETINGOVÝ MANAŽMENT D/E 2/2
MEDZINÁRODNÝ OBCHOD D/E 2/2
PODNIKANIE V EURÓPSKEJ ÚNII D/E 2/2
MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU D/E 2/2
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT D/E 3/5
EKONOMIKA OBCHODU A SLUŽIEB D/E 3/5

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA D/E 3/5
SVETOVÁ EKONOMIKA D/E 3/5
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA D/E 3/3
ÚČTOVNÍCTVO D/E D/E 3/3, 3/5
MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE D/E D/E 3/3, 2/3
ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO D/E 2/2
OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA D 2
AKTUÁRSTVO D 2
ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII D 2
EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM D/E 3/5
KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII D/E 3/5
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FINANČNÝ MANAŽMENT D/E 3/3
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT D/E 2/2
EKONOMIKA PODNIKU D/E 2/2
PODNIKOVÉ FINANCIE D/E 2/2
PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU D 2
MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA D 2
MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO D 2
FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU D/E 3/5
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY D D/E 3, 3/5
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA D 2
PODNIKOVOHOSPODARSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU D/E 2/2
OBCHODNÉ PODNIKANIE D/E 3/3
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU D/E D/E 3/3, 3/5
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
CUDZIE JAZYKY A INTERKUĽTÚRNA KOMUNIKÁCIA D D 3, 2
CELOUNIVERZITNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU) D 2
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT (V ANGLICKOM JAZYKU) D/E 2/2
MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU) D/E 2/2
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
PR-CL BP 130557
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71. Darovať krv dnes prišlo 60 študentov EÚ v Bratislave
[Téma: Rektor EU; bratislavskenoviny.sk; 20/02/2014; BratislavskeNoviny.sk; sita]
Takmer 60 študentov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave dnes darovalo krv v rámci tohtoročnej
Valentínskej kvapky krvi. "Som hrdý, že z roka na rok pribúda našich študentov, ktorí sa zúčastňujú na
tejto dobročinnej akcii a tým pomáhajú zachraňovať ľudské životy," uviedol rektor univerzity Rudolf
Sivák. Poznamenal, že Študentská kvapka krvi v sebe spája myšlienky humanizmu, zdravia a vzdelania.
Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi sa začala 10. februára a
potrvá do 14. marca 2014. Heslo tohtoročnej kampane "Pre niekoho si ten pravý" sa neprihovára len
zaľúbeným, ale chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje
niekomu život a práve tá jeho môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente života niekoho iného.
TASR informovala Kamila Nemcová z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave.
(TASR)
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72. Anketa s rektormi a prorektormi univerzít, prečo študovať práve u nich
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 20/02/2014; Informácie o štúdiu; Jarmila Horáková]

Počet mladých ľudí v populačných ročníkoch, ktoré sa hlásia na vysoké školy, má klesajúci trend. Medzi
vysokými školami narastá konkurencia a aj boj o každého uchádzača.
Foto: ANTON KULAN, KU
Rektorov a prorektorov niektorých univerzít sme sa spýtali, čím by chceli prilákať na svoju alma mater
budúcich študentov.
Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Novinkou na našej univerzite je skúška TOEIC Listening and Reading, čo je v súčasnosti najčastejšie
vykonávaná skúška z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Ponúkame viac študijných programov,
ktoré sú unikátne na Slovensku, napríklad vzťahy s médiami vyučované v anglickom jazyku, aplikované
mediálne štúdiá, európske štúdiá, ktoré sú tiež vyučované v anglickom jazyku. Každý študent, ktorý
prejaví záujem absolvovať časť svojho štúdia v zahraničí, dostáva šancu. Umožňujeme aj štúdium podľa
individuálneho študijného plánu.
Rudolf Sivák, rektor
Každý akademický rok pripravuje univerzita pre uchádzačov o štúdium novinky. V akademickom roku
2014/2015 budú môcť študenti na 1. stupni štúdia študovať v novo akreditovanom študijnom programe a
právo (v spolupráci s Právnickou fakultou v Bratislave). Ponuka na 1. stupni štúdia sa rozširuje o štúdium
v študijnom programe ekonomika a manažment podniku kompletne zabezpečovanom v anglickom
jazyku. Novinkou je aj možnosť získať k existujúcim trom dvojakým diplomom na 2. stupni štúdia ďalší
štvrtý, a to v študijnom programe medzinárodný manažment vyučovanom v anglickom jazyku v
spolupráci s univerzitou v .
Anton Čižmár, rektor
Ponúkame široké spektrum rôznorodých študijných programov a rozmanitých predmetov takpovediac
pod jednou strechou. Pokrývame oblasti , letectva, ekonomiky, umenia a ďalších technologických
smerov, akými sú stavebníctvo, strojárstvo, . Napríklad, študenti, ktorí študujú technické odbory, môžu si
doplniť vedomosti z umeleckých disciplín a, naopak, budúci umelci si radi zapíšu zopár predmetov z
technických a prírodovedných oblastí. Máme vytvorené motivujúce multidisciplinárne univerzitné
prostredie s najmodernejšou knižnicou. Podnikateľsky orientovaní študenti môžu zakladať nové firmy
(start-upy) v univerzitnom vedeckom parku Technicom už počas štúdia na univerzite. V niektorých
odboroch vydávame aj dvojaké diplomy v spolupráci so zahraničnými univerzitami.
Beata Kosová, rektorka v Banskej Bystrici
Usilujeme sa o to, aby bol vzdelávací proces na fakultách nielen kvalitný, ale aj atraktívny svojou formou
a využívanými prostriedkami. Oproti vysokým školám podobného zamerania (teda nie technicky
orientované školy) máme dobrú úroveň vybavenosti IKT a prístupu k týmto zariadeniam ako v čase
priameho vyučovania aj mimo neho. Naši študenti sú zapojení do širokej siete medzinárodných vzťahov,
ktoré im umožňujú jednak vycestovať do zahraničia a jednak študovať v cudzom jazyku. Ako jedna z
mála univerzít ponúkame aj kurzy osvojovania čínskeho jazyka bez ohľadu na študijný program, ktorý
študent študuje. Kurzy vedie čínsky lektor v rámci projektu Konfuciovho inštitútu.
Ladislav Mirossay, rektor v Košiciach
Charakteristickou črtou štúdia na našej univerzite je, že sa opiera o výsledky vedeckého výskumu. Ten
je najmä v prírodovedných, lekárskych, ale aj vo vybraných humanitných odboroch na špičkovej
medzinárodnej úrovni. V poslednom období kladieme dôraz na interdisciplinaritu vo vzdelávaní
"otváraním dverí" medzi fakultami. Od tohto akademického roku pripravujeme ponuku
interdisciplinárnych certifikovaných programov pre lepšie uplatnenie v praxi.
Robert Redhammer, rektor v Bratislave
Štúdium na našich fakultách je porovnateľné s európskymi univerzitami a študenti môžu ľahšie
absolvovať časť štúdia v zahraničí, lebo sme získali od Európskej komisie prestížne značky DS label a
ECTS label. Budujeme Univerzitný vedecký park, vybavujeme laboratóriá zariadeniami unikátnymi v
medzinárodnom rozmere, čo umožní študentom a vedcom aktívnejšie sa zapájať do elitných európskych
výskumných projektov. Zameriavame sa na progresívne oblasti výskumu. Máme internáty s jedným z
najrýchlejších internetových pripojení na Slovensku, postupne ich rekonštruujeme.
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Poskytuje výborné zázemie pre výučbu, príkladom môže byť videokonferenčný systém na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK, ktorý umožňuje prenos operácie naživo priamo do prednáškovej sály. Študenti
univerzity sa priamo zúčastňujú na vedeckom bádaní. Napríklad - z výskumu študenta v spolupráci s
vyučujúcim UK vznikol unikátny systém na monitorovanie asteroidov a meteoroidov potenciálne
nebezpečných pre Zem.
Ponúkame bohaté zázemie študijnej literatúry - vo fondoch všetkých knižníc Akademickej knižnice UK je
viac ako 1,3 milióna kníh. Študenti majú možnosť získať zahraničné skúsenosti - štvrtina študentov
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK absolvuje časť štúdia v zahraničí.
Milan Trunkvalter, prvý prorektor Žilinskej univerzity v
Viaceré fakulty ponúkajú atraktívne bakalárske študijné programy. Napríklad fakulta riadenia a
informatiky má interdisciplinárne študijné programy, čo robí jej absolventov zaujímavými na trhu práce.
Stavebná fakulta má zase špecifické študijné programy, ako napríklad bezpečnostný manažment,
krízový manažment, záchranné služby. Uchádzači nebudú mať problémy so získaním ubytovania. Nájdu
tu aj široké spektrum možností venovať sa záujmovým činnostiam (kultúrnym, športovým,
spoločenským, technickým). Kampus univerzity obsahuje všetky študijné, ubytovacie, športové a ostatné
zariadenia na jednom mieste. Výhodou je tiež dobrá dostupnosť Žiliny z rôznych regiónov Slovenska.
Absolventi nemajú problémy s hľadaním zamestnania.
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73. Za každou nomináciu JE PRÍBEH
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 25/02/2014; 08/2014; s.: 8,9,10; NEZARADENÉ; Redakcia ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]
ODŠTARTOVAL 6. ROČNÍK ANKETY SLOVENKA ROKA
Na tlačovej konferencii v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave odštartovala anketa Slovenka roka
2014. Jej spoluvyhlasovateľmi sú redakcia Slovenky, Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenské
národné divadlo. O tituly v ôsmich kategóriách sa bude uchádzať dvadsaťsedem nominovaných dám a
po prvý raz bude udelená mimoriadna cena.
Keď Tatiana Nátna dostala pozvánku, všetky pracovné povinnosti nechala bokom, aby mohla prísť do
Bratislavy na tlačovku. Minulý rok bola medzi nominovanými a tohto roku sa potešila možnosti stretnúť
sa s ,,nástupkyňami". ,,Vlani som tu sedela s tlčúcim srdcom tak ako teraz vy, lebo som nevedela, čo ma
čaká. Dnes môžem povedať, že anketa mi veľmi zmenila život," rozprávala majiteľka firmy na prestavbu
obytných automobilov z Martina.. ,,Vôbec nezáleží na tom, že som anketu nevyhrala. Som vďačná za to,
že som bola nominovaná. My, ženy, obyčajne pracujeme, ale nik o nás nevie. Táto anketa nás ,vytiahne'
na svetlo - je to pre nás ocenenie, ale aj motivácia pracovať ešte lepšie." Tatiana Nátna s nadšením
hovorila aj o tom, že v sídle svojej firmy má osobitnú vitrínu venovanú Slovenke roka a o tom, ako ju teší,
keď ju neznámi ľudia vďaka ankete spoznávajú. Slová tejto podnikateľky, ktorá dokázala vybudovať
úspešnú firmu napriek neľahkému osudu, vystihujú význam a zmysel ankety: Ukázať svetu ženy, ktoré
sa vedia popasovať so životom, niesť na pleciach starostlivosť o svoje rodiny, žiť svoje neraz dramatické
osobné príbehy, a popri tom byť úspešné vo svojom povolaní. Tohto roku opäť spoznáme dvadsaťosem
takýchto žien, ktoré starostlivo vyberala nominačná porota pod vedením ministra kultúry SR Mareka
Maďariča. ,,Za každou nomináciou je príbeh. Chceme vyzdvihnúť úspechy, ale aj to, čo je za nimi - to
množstvo námahy a odriekania," zdôraznil jeden z členov nominačnej poroty, predseda SAV Jaromír
Pastorek, a ostatní členovia jeho slová potvrdzovali. Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá stála pri
zrode ankety a aj tohto roku prevzala nad ňou záštitu, opäť pripomenula, že pre ženy je dosiahnuť
úspech omnoho ťažšie ako pre mužov, ktorí nemusia niesť na pleciach aj starostlivosť o rodinu a
domácnosť. Preto si cení, že existuje anketa, ktorá vyzdvihuje ženy, ktoré to dokázali, a približuje nielen
ich osudy, ale aj problematiku ich pracovísk. Anketa Slovenka roka sa už etablovala na Slovensku ako
významné spoločenské podujatie. Podľa organizátorky ankety, riaditeľky vydavateľstva Starproduction
Márie Rehákovej, to dokazujú aj reakcie dám, ktorým oznamovala nomináciu. ,,Každá bola nielen
prekvapená, ale cítila sa aj nesmierne poctená. Byť nominovaná v tejto ankete znamená česť - a
víťazstvo, bez ohľadu na to, ako dopadne konečné hlasovanie." Tak ako po minulé roky aj tentoraz
budeme kandidátky na titul Slovenka roka v jednotlivých kategóriách postupne predstavovať v Slovenke
a prostredníctvom mediálnych výstupov v RTVS, aby sa čitatelia, poslucháči a diváci mohli rozhodnúť,
komu pošlú svoj hlas. Dvadsiateho druhého júna počas priameho televízneho prenosu z historickej
budovy Slovenského národného divadla sa dozvieme mená víťaziek.
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ Foto: Dušan Kittler, Daniel Kaplavka
Na titul Slovenka roka 2014 sú nominované

Kategória BIZNIS A MANAŽMENT: Ing. Katarína Malová, riaditeľka a spolumajiteľka wellness a kongres
hotela Kaskády - JUDr. Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Mgr. Jana Prágerová, producentka najväčšej televíznej
ankety pre všetky televízie na Slovensku s názvom OTO - Monika Sisková, majiteľka cukrárenskej
výrobne v Majcichove
Kategória UMENIE A KULTÚRA: Emília Vášáryová, herečka a profesorka VŠMU - Ing. Gabriela
Belopotocká, generálna manažérka Euromedia group, členka predstavenstva Ikar, a. s. - Ľubica
Malachovská Čekovská, hudobná skladateľka a klaviristka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA: Katarína Začková, televízna reportérka a publicistka - Danica
Kleinová, redaktorka spravodajstva televízie Markíza - Miriam Kittler, obchodná riaditeľka Fun rádia
Kategória VEDA A VÝSKUM: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., profesorka na Fakulte informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., študijná prodekanka
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová
PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline - Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC, prodekanka
pre vedu a výskum Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Mgr. Mária
Benová, riaditeľka Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ul. 17 v Bratislave - PaedDr. Eva
Gelányiová, riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Leviciach
Kategória ZDRAVOTNÍCTVO: MUDr. Zorica Nemcová, stomatologička - MUDr. Elena Ďurišová,
primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci - MUDr. Soňa Tomková, PhD.,
reumatologička z reumatologickej a osteologickej ambulancie v Nemocnici Košice-Šaca - MUDr.
Gabriela Kaliská, CSc., zástupkyňa primára oddelenia kardiológie v Stredoslovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb v Banskej Bystrici
Kategória ŠPORT: Dominika Cibulková, profesionálna tenistka - Hilda Múdra, krasokorčuliarska trénerka
- Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., paralympijská plavkyňa
Kategória CHARITA: Patrícia Garajová Jarjabková, dobrovoľníčka, členka predsedníctva Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - Katarína Rogelová-Husenicová, fotografka - PaedDr. Renáta
Balážová, riaditeľka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Bratislave Mimoriadne
ocenenie: Elena Ťapajová - bývalá dlhoročná redaktorka Slovenky
Organizátorka ankety Mária Reháková privítala prvú dámu SR Silviu Gašparovičovú, ktorá má nad
Slovenkou roka záštitu od prvého ročníka
Členovia nominačnej komisie generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, Elvíra Chadimová z TOP
centra podnikateliak, europoslanec Miroslav Mikolášik, Tomislav Jurik, predseda predstavenstva
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická a. s., ...
...riaditeľ BKIS Vladimír Grežo a predseda SAV Jaromír Pastorek
Katarína Podobová z Prvej stavebnej sporiteľne s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolfom Sivákom
Monika Sisková
Gabriela Kaliská
Margita Prokeinová
Zorica Nemcová
Tatiana Podolinská
Tatiana Nátna
Iveta Šimková
Mária Miková s Danicou Kleinovou

Katarína Malová
Mária Miková s Danicou Kleinovou
Historicky prvá Slovenka roka z roku 2009 Anna Hlavatá
Renáta Balážová
Dominika Cibulková
Elena Ťapajová
Katarína Rogelová Husenicová
Elena Ďurišová a Patrícia Garajová Jarjabková
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