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1. DAAD klub v Slovenskej republike
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 01/03/2011; Pravda.sk]
Pravda.sk | 1. marca 2011 0:15
Záujmové združenie súčasných a bývalých účastníkov vzdelávacích programov pod záštitou Nemeckej
akademickej výmennej služby /DAAD/ so sídlom v Bonne.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31750001
Sídlo: Bárdošova 45, 831 01 Bratislava
Bankové spojenie: 1077591018/1111
Adresa webovej stránky: http://www.daadklub.sk/
Kontakt:
Oblasť pôsobenia: iné
Aktivity a projekty:
- udržiavanie kontaktov bývalých študentov DAAD a stretnutia s terajšími študentami - výmena
skúseností
- participácia na projektoch (70. Vyrocie ekonomickej univerzity v Bratislave, 20. výročie

znovuzjednotenia Nemecka (Tag der deutschen Einheit), návšteva Bavorskej Hospodarskej Delegacie,
stretnutie so študentami z Halle an der Saale
- darovanie krvi
Na čo šli 2 % z dane v roku 2010:
- Konferencia DAAD klubu: Univerzitné štúdium a reálna prax
Prečo dať daň práve nám:
Venujte prosím dve percentá Vašich daní na podporu rozvoja slovensko-nemeckých vzťahov v oblasti
vzdelávania, vedy, kultúry a hospodárstva.
Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje,
no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov,
právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR
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2. Bieda straníckych nominácií
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 03/03/2011; 09/2011; s.: 68; Diskusia; Anatolij Bracjun]
Tohto neduh paralyzuje byrokratický systém štátu a poškodzuje celú spoločnosť
Kauzy odstupné, "zlaté padáky", stranícke nominácie a podobne výrazne rezonujú v slovenskej
spoločnosti. Navrhované riešenia sú však skôr emotívne a povrchné, hoci podstata týchto káuz je
hĺbková a systémová. Tieto otázky si preto zaslúžia odbornú diskusiu a pozornosť verejnosti.
Korene
Napriek demokratickému slovníku slovenské stranícke nominácie sú genetickým dedičstvom pôvodnej
straníckej nomenklatúrnej politiky, aj keď s istými štruktúrnymi a personálnymi odlišnosťami. Korene jej
vzniku siahajú do obdobia privatizácie, vzniku veľkého a stredného podnikania, keď došlo ku konverzii
pôvodných straníckych nomenklatúrnych väzieb na väzby materiálneho vlastníctva a kontroly zdrojov.
Takýto porevolučný vývoj bol však objektívne daný, pretože iné - s výnimkou niektorých náboženských vecné vzťahy neboli sformované a silné, čo v konečnom dôsledku predurčilo úspešnosť a výsledky
privatizácie. Je symptomatické, že z mocenských štruktúr boli vytlačení prakticky všetci intelektuáli prvej
revolučnej vlny.
Zhody a rozdiely
V bývalom Sovietskom zväze a ostatných socialistických štátoch tvorila stranícka nomenklatúra približne
pol druha percenta obyvateľstva týchto krajín. Súčasná nomenklatúra - podobne ako jej socialistická
predchodkyňa - tiež nie je početná, tvorí marginálnu menšinu, v ktorej záujmové skupiny fungujúce ako
klany permanentne bojujú o svoje postavenie. Sú sformované na základe príbuzenských, krajanských,
národnostných a ďalších znakov. V porovnaní so socialistickou nomenklatúrou, ktorej cieľom bolo
udržanie totalitnej politickej moci, súčasným straníckym nominantom ide predovšetkým o osobný
prospech. Moc v tomto prípade slúži len ako nástroj na dosahovanie merkantilných zámerov. Absencia
odbornej lustrácie vedie k tomu, že stranícki nominanti v rastúcej miere vnášajú do politického systému
provincionalizmus a deintelektualizáciu.
Na rozdiel od socialistických, súčasných straníckych nominantov nespája prísna ideológia, prinajlepšom
len - Facebook. Konkurenčný boj je preto chaotický a netransparentný. Vytvára nestabilné sociálne
prostredie rozdelené tak po vertikále, ako aj po horizontále permanentným zápasom o moc a verejné
zdroje. Lojalita nominantov voči klanu a jeho lídrom je konjunktúrna. Umenie včas zradiť, prebehnúť k
inému, mocnejšiemu je základom úspešného zotrvania v politike. Vznikli aj adekvátne mechanizmy,
napríklad v podobe inštitútu nezávislého poslanca, "omylov" pri hlasovaní a pod.
Dôsledky
Permanentné a rozsiahle stranícke nominácie o. i. paralyzujú chrbticu štátu - jeho byrokratický systém.
Odhady v tlači sa pohybujú v rozpätí šesť- až desaťtisíc nominantov v štátnej a verejnej správe. Je
hrubou chybou stotožňovať štátnu byrokraciu so straníckymi nominantmi. Nebolo by dobre, keby vtipné
a najmä výstižné hodnotenie nových nominácií typu "rovnaké nohavice, len s rázporkom vzadu"
zľudovelo. Dôsledky sú totiž sebapoškodzujúce. Názorným príkladom je úroveň (ne)čerpania
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, volebná apatia občanov a podobne. Politické
povolebné nominácie možno rešpektovať - a azda môžu byť aj prospešné - len za predpokladu, že sa
vzťahujú na relatívne úzky a jasne vymedzený okruh osôb v štátnej a verejnej správe. Ako to je
napríklad v Kanade.
Medzi systémové opatrenia, ktoré by mohli viesť k ozdraveniu sociálnoekonomického a politického
prostredia na Slovensku, možno zaradiť reformu volebného systému - prechod od pomerného k
väčšinovému systému, zníženie počtu poslancov v Národnej rade SR zo 150 na sto, prijatie zákona o

lobingu, o trestnej zodpovednosti právnických osôb a ďalších právnych noriem.
Aj pre Slovensko
Stav hlbokej diferenciácie, keď vyvolených päť percent obyvateľstva planéty disponuje až 95 percentami
bohatstva, nie je trvalo udržateľný. Ak sa účinné a komplexné opatrenia zhora neuskutočnia včas, pocit
existenčného ohrozenia veľkej časti populácie - aj v krajinách strednej a východnej Európy - otvorí cestu
reformám iniciovaným zdola, ktorých priebeh v Egypte alebo Líbyi by mal byť varovným a poučným
signálom. Aj pre Slovensko.
Autor pracuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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3. Vodiči jazdia na parkovisko cez chodník a trávnik, zábrany tam zatiaľ chýbajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 03/03/2011; 08/2011; s.: 2; Nezaradené; Robert
Lattacher]
PETRŽALKA
Zábrany v podobe stĺpikov majú zabrániť drzým vodičom jazdiť cez chodník a trávu na neskolaudované
parkovisko na Starohájskej ulici v Petržalke. Opatrenie vyplynulo z dávnejšej kontroly stavebného úradu.
Stĺpiky tam však zatiaľ na chodníku stále nie sú.
Na bezohľadných vodičov sa nedávno sťažoval aj náš čitateľ Tomáš Husár. Podľa neho jazdia mnohí
vodiči po rozmočenom trávniku priamo pred vchody, kde bývajú. "Vôbec im neprekáža, že ničia
prostredie okolo domu, hlavne, že parkujú pred vchodom a keby sa dalo, prejdú autom až do výťahu,"
uviedol. Ako jeden z príkladov spomenul miesto medzi dvoma ubytovňami pri dostihovej dráhe, kde
nedávno vzniklo parkovisko. "Ak je to parkovisko legálne, prečo k nemu nevedie prístupová cesta? Aby
sa tam autá dostali, musia prejsť niekoľko metrov po chodníku určeného pre chodcov a cyklistov a cez
už zničený trávnik," opisuje situáciu čitateľ. Ako dodal, chápe, že parkovacích miest je málo, no parkovať
takmer kdekoľvek aj za cenu zničeného okolia považuje za bezohľadnosť. Špeciálny petržalský stavebný
úrad urobil na Starohájskej ulici ešte vlani v júni kontrolu. Zistil, že plocha, na ktorej parkovali autá,
nebola skolaudovaná ako parkovisko, že na plochu bola položená vegetačná dlažba a vyznačené zvislé
dopravné značenie pre vyhradené parkovanie. Ekonomická univerzita teda dala vyznačiť vodorovné
dopravné značenie na parkovanie motorových vozidiel na stále existujúcom chodníku. Aj preto
petržalský stavebný úrad vyzval súkromnú spoločnosť, aby odstránila vegetačnú dlažbu a zvislé
dopravné značenie, a Ekonomickú univerzitu, aby odstránila vodorovné dopravné značenie. "Keďže
motoristi nerešpektujú pravidlá, ničia trávnik a znečisťujú chodník, starosta Vladimír Bajan rozhodol, že
nariadi osadiť zábrany tak, aby sa autá cez chodník na parkovisko nedostali," uviedla v stanovisku
petržalská samospráva. V utorok 1. marca však bolo na Starohájskej ešte všetko po starom. Robert
Lattacher FOTO - autor
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4. V externom školnom vládne chaos
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/03/2011; Z domova; Zuzana Petková]
Koalícii budú opäť chýbať hlasy, minister školstva Eugen Jurzyca novelu vysokoškolského zákona
nepresadí.
BRATISLAVA. Tisícky externistov nemajú istotu, ako budú od septembra platiť poplatky za školu. Novela
vysokoškolského zákona ministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ), ktorá mala stanoviť pravidlá, zrejme
v parlamente neprejde. Dôvodom je, že koalícia opäť nebude mať väčšinu.
Novelu potápajú štyria Obyčajní ľudia na čele s Igorom Matovičom. "V tomto znení za ňu
nezahlasujeme," povedal včera Matovič. Prekáža mu, že Jurzyca chce plošne spoplatniť všetkých
externých študentov.
Externistov je asi 45-tisíc. Doteraz časť z nich školné neplatila, zvyšok áno. Rozhodovala o tom škola.
Ústavný súd to však označil za protiústavné, keďže jestvovali dve skupiny študentov.
Všetci alebo nikto
Jurzyca stál pred dilemou, či školné celkom zrušiť alebo spoplatniť celé externé štúdium. Rozhodol sa

pre spoplatnenie.
Zrušenie poplatkov by vysokým školám spôsobilo výpadok 20 miliónov eur ročne, tvrdí ministerstvo.
Trvá na tom, že platiť budú všetci externisti aj v prípade, ak Národná rada novelu neprijme. "Vyplýva to z
iných ustanovení zákona," tvrdí hovorkyňa Miriam Žiaková.
Vysoké školy však vidia september rôzne. "Budeme aj naďalej vyberať už zavedené školné a v
niektorých programoch sa platiť nebude," hovorí rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Externe
tam študuje asi pätina z 13-tisíc poslucháčov.
Neistí rektori aj poslanci
Rektor najväčšej Univerzity Komenského Karol Mičieta hovorí, že súčasné pravidlá sú nejasné. "Mal by
sa do toho zaviesť poriadok." Nevedel ešte povedať, či budú poplatky vyberať.
Nejasno v tom majú aj samotní poslanci. Kým Matovič si myslí, že svojím postupom zabezpečil
externistom štúdium zadarmo, exminister školstva za SNS Ján Mikolaj hovorí, že školy budú mať naďalej
na výber.
Ústavnému súdu sa totiž podľa Mikolaja nepozdávali dve kategórie študentov v rámci jednej školy. "Ak
sa celá vysoká škola rozhodne nevyberať od externistov poplatky, musí dostať dotáciu od štátu a
štúdium bude zdarma," tvrdí Mikolaj. Výber poplatkov bude podľa neho závisieť od rozhodnutia
akademického senátu.Ústavný súd nekomentuje, ako sa majú školy zachovať.
"Táto nejasná situácia nahráva čiernemu školnému," povedal šéf klubu Mostu-Híd László Sólymos.
Zuzana Petková
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5. V externom školnom vládne chaos
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 04/03/2011; s.: 2; Spravodajstvo; Zuzana Petková]
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samotní poslanci. Kým Matovič si myslí, že svojím postupom zabezpečil externistom štúdium zadarmo,
exminister školstva za SNS Ján Mikolaj hovorí, že školy budú mať naďalej na výber. Ústavnému súdu sa
totiž podľa Mikolaja nepozdávali dve kategórie študentov v rámci jednej školy. "Ak sa celá vysoká škola
rozhodne nevyberať od externistov poplatky, musí dostať dotáciu od štátu a štúdium bude zdarma," tvrdí
Mikolaj. Výber poplatkov bude podľa neho závisieť od rozhodnutia akademického senátu. Ústavný súd
nekomentuje, ako sa majú školy zachovať. "Táto nejasná situácia nahráva čiernemu školnému," povedal
šéf klubu Mostu-Híd László Sólymos.

Zuzana Petková
Poplatky
Externisti
- školy vyberajú peniaze od externých študentov, denné štúdium je bezplatné,
- externe študuje asi 45-tisíc vysokoškolákov,
- výpadok školného by ročne školy obral o 20 miliónov eur
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6. Telesne postihnutí majú problémy na športoviskách, v úradoch či múzeách
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 03/03/2011; 08/2011; s.: 6; Nezaradené; db]
BRATISLAVA
Byť telesne postihnutým znamená väčšinou nemať na výber - hovoria ľudia s telesným a ťažkým
telesným postihnutím. Nemôžu si vybrať ľubovoľnú školu, reštauráciu, prácu, prechádzku, byt, v drvivej
väčšine sú odkázaní na to, aké podmienky sa im pripravia. Občanov s telesným postihnutí je v populácii
pritom asi 10 percent
Výsledky monitoringu v jednotlivých sledovaných oblastiach:
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, PREDAJNE A LEKÁRNE
Nevyhovujú štátna nemocnica na Mickiewiczovej ulici a GN v Podunajských Biskupiciach. Čiastočne
vyhovujú nemocnica Ružinov, Onkologický ústav sv. Alžbety a Nemocnica akad. Ladislava Dérera na
Kramároch. Vyhovuje Nemocnica sv. Cyrila a Metoda., Poliklinika Ružinov, špecializovaná nemocnica
ortopedická na Záhradníckej ulici a Poliklinika na Fedinovej. Čiastočne vyhovuje Poliklinika v Karlovej
Vsi, vôbec nevyhovujú zdravotné strediská na M. Sch.-Trnavského a na Saratovskej. Z lekárni sú na tom
najhoršie zariadenie Milosrdní bratia a pod Manderlom.
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Z osemnástich základných škôl vyhovovala iba škola v Podunajských Biskupiciach, ktorá má
bezbariérový vstup a plošinu pre telesne postihnutých žiakov. Všetky ostatné sú vysoko bariérové. Zlými
príkladmi sú napríklad školy na Haanovej ulici a ZŠ sv. Uršuli. Zo stredných a vysokých škôl vyhovujú
alebo čiastočne vyhovujú Ekonomická univerzita, Vysoká škola Zdravotníctva a soc. Práce sv. Alžbety.
Nevyhovujú napríklad VŠMU, Univerzita Komenského, vysoká škola práva, Slovenská zdravotnícka
univerzita, Gymnázium Haanova, Gymnázium sv. Uršule, Pedagogická fakulta na Šoltésovej. Celkove
nevyhovuje 85 percent školských zariadení.
INŠTITÚCIE VEREJNEJ SPRÁVY ASAMOSPRÁVY
Vyhovujú Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, magistrát, budova samosprávy Nového Mesta,
Miestny úrad Bratislava IV, budova samosprávy v Devínskej Novej Vsi, Daňový úrad Bratislava II,
Daňový úrad IV, V a VI, čiastočne vyhovujú Krajský úrad Bratislava, budova ružinovskej samosprávy,
Daňový úrad III. Nevyhovujú napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Karlova Ves, Okresný
súd na Záhradníckej, Policajné zbory na Haanovej, Námestí hraničiarov, M. Sch.Trnavského,
ministerstvá školstva, životného prostredia, školstva, zahraničných vecí a zdravotníctva! Z bánk
vyhovuje Tatra banka na Tupolevovej, Tatra banka v Devínskej Novej Vsi, Poštová banka v Karlovej Vsi,
ČSOB na Panónskej ceste a banky v nákupných centrách. Nevyhovujú Tatra banka Michalská, VÚB
Mamateyova, ČSOB Dúbravka, Poštová banka na Krížnej. Nevyhovujú pošta na Mamateyovej ani
Hlavná pošta na Námestí SNP.
DIVADLÁ, KOSTOLY, ŠPORTOVISKÁ
Vyhovujú Bratislavské bábkové divadlo, SND, divadlo Heineken Tower Stage, divadlo Wüstenrot,
nevyhovuje Astorka, čiastočne vyhovuje Nová scéna. Nevyhovuje Múzeum dopravy, SNG ani
Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, domy kultúry Nivy, Lúky, Dúbravka, Demar klub pri Šajbách.
Vyhovujú Dom kultúry na Stromovej a Istra centrum v Devínskej Novej Vsi. Čiastočne vyhovujú Dom
kultúry Zrkadlový háj a Dom kultúry Cik cak, centrum Fedinova. Z kostolov nevyhovujú Kostol sv. Uršule,
Kostol sv. Trojice, Kostol sv. Ladislava, vyhovujú napríklad Kostol sv. Rodiny v Petržalke a Kostol sv.
Ducha v Devínskej Novej Vsi. Zo športovísk nevyhovujú Športová hala Mladosť ani Športová hala na
Pasienkoch. Monitorované boli aj niektoré reštauračné zariadenia. Nevyhovujú napríklad Pizza Mizza na

Tobruckej, Riviera v Karlovej Vsi, Piváreň Svet na Gorkého, reštaurácia Trafená hus na Šafárikovom
námestí, Café Tempus Art Club na Bezručovej. Vyhovuje reštaurácia Rolando v Devínskej Novej Vsi.
Aktivisti si všímali napéríklad prístupnosť do objektu (najmä schody), možnosť otvárania dverí, možnosť
parkovať na vyhradených miestach, toalety a ďalšie "maličkosti", ktoré si zdravý človek možno ani
nevšimne, ale pre telesne postihnutého niekedy znamenajú neprekonateľnú prekážku... (db)
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7. Ekonomická univerzita v znamení spoločnosti Microsoft
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 04/03/2011; redakcia]
Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s Centrom severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity
v Bratislave včera usporiadala pre študentov školy atraktívne podujatie s názvom Microsoft Day. Jeho
cieľom bolo umožniť nazrieť do kuchyne spoločnosti, ktorá patrí medzi svetových technologických lídrov
a poodkryť témy, ktoré hýbu svetom IT. Súčasťou takmer celodenného programu pre študentov rôznych
ročníkov a viacerých fakúlt boli prednášky top-manažmentu spoločnosti, atraktívne workshopy a
vyhodnotenie študentskej súťaže o najlepšiu esej na tému "Ako si predstavuješ inovatívnu firmu".
Viac informácií nájdete v tlačovej správe na stránke
http://www.microsoft.com/slovakia/mic/ts/2011/20110302_news1.aspx. Z podujatia Vám takisto
ponúkame krátke video, ktoré si môžete prezrieť tu: http://www.youtube.com/watch?v=ylfz2nboJow.
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8. Ekonomická univerzita v znamení spoločnosti Microsoft
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 04/03/2011; redakcia]
Spoločnosť Microsoft Slovakia zorganizovala ďalšie z podujatí, ktorými sa snaží prostredníctvom svojich
skúseností a vedomostí prispieť k šíreniu povedomia o význame inovácií a IT technológií vo vzdelávaní.
Miestom akcie s názvom Microsoft Day bola Ekonomická Univerzita v Bratislave, ktorá v hlavnom
meste zastrešuje 6 fakúlt.
Podujatie zo strany Ekonomickej univerzity zastrešil garant Centra severoamerických štúdií, doc.
PhDr. Martin Bútora, ktorý vyzdvihol význam podujatia a uviedol spoločnosť Microsoft ako popredného
lídra s nesmiernym technologickým zázemím a silne rozvinutou firemnou kultúrou.
Zaujímavé prednášky
V prvom bloku podujatia dostali študenti možnosť dozvedieť sa viac o spoločnosti prostredníctvom
prednášky Petra Čerešníka, generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia. Peter Čerešník študentom
poodhalil rôznorodosť produktového portfólia, a predstavil fungovanie partnerského ekosystému, ktorý je
podnikateľským špecifikom spoločnosti Microsoft. Zmienil aj dôležitosť výberu a spolupráce správnych
ľudí, ktorí sú kritickým faktorom úspechu spoločnosti. Na tému firemnej kultúry nadviazala vo svojej
prednáške Martina Slabejová, riaditeľka spoločnosti pre verejnú správu a skupinu veľkých zákazníkov.
Zdôraznila predovšetkým dôležitosť neustáleho celoživotného vzdelávania a predstavila programy,
ktorými Microsoft uľahčuje prístup ku vzdelaniu a technológiám ako jednotlivcom, tak školám a
neziskovým organizáciám.
Peter Dovhun, riaditeľ divízie pre riešenia malých a stredných podnikov, uzatvoril prednáškovú časť
programu príspevkom o tom, aké kroky by mali študenti urobiť v prípade, že sa po skončení školy
rozhodnú pre vlastné podnikanie. Prednášku obohatil praktickými tipmi z vlastných skúseností a
motivoval študentom k tomu, aby sa nebáli aktívnosti a "vzali veci do svojich rúk".
Súťaž pre študentov o Xbox 360 s Kinectom
Inovatívnosť ako súčasť firemnej stratégie je jednou zo základných esencií úspechu technologických
lídrov. Práve tento fakt, ako aj záujem o kreatívne schopnosti študentov Ekonomickej univerzity
motivovali spoločnosť Microsoft k tomu, aby vyhlásila súťaž o najlepšiu esej na tému Ako si predstavuješ
inovatívnu firmu.
"Počas týždňového trvania sa do súťaže zapojilo 33 študentov, čo pokladáme za veľmi zaujímavé číslo.
Študenti preukázali veľmi dobrý rozhľad v oblasti technológií a IT, schopnosť kreatívne myslieť a
podporiť svoje názory logickými argumentmi. Musím povedať, že ich obsah prác bol na vysokej úrovni,"

zhodnotil súťaž Peter Čerešník.
Spoločnosť Microsoft Slovakia sa rozhodla spomedzi všetkých súťažiacich oceniť študentku Katarínu
Bundzelovú, ktorá svoju prácu okrem zaujímavého a kvalitného obsahu obohatila aj o netradičnú formu.
Práve kombinácia týchto dvoch faktorov urobila z Kataríninej práce najinovatívnejšiu esej a umožnila jej
tak získať nový Xbox 360 s Kinectom, ktorý jej odovzdal Peter Čerešník priamo na podujatí Microsoft
Day. "Víťazstvo ma naozaj veľmi potešilo, neverila som, že by sa to podarilo práve mne. Kinect bol pre
mňa veľkou motiváciou, takže sa neviem dočkať, kedy ho vyskúšam," vyjadrila sa k výhre Katarína.
Atraktívne workshopy
Druhou časťou podujatia Microsoft Day boli simultánne workshopy, ktoré ponúkali dva tematické
varianty. HR Workshop, vedený HR špecialistami spoločnosti Microsoft, bol zameraný na predstavenie
možností kariérneho uplatnenia a vysvetlenie programov, ktoré študentom umožňujú získať skúsenosti
práve v Microsofte.
Workshop Konkurencia na najvyššej úrovni viedol generálny riaditeľ Peter Čerešník spolu s riaditeľom
pre divíziu SMB, Petrom Dovhunom. Študenti mohli nahliadnuť do podnikateľských zámerov jednej z
najväčších firiem a pochopiť, ako reálne funguje investovanie. Súčasťou workshopu bolo aj zadanie na
prípadovú štúdiu, ktorej riešenie študenti zašlú priamo manažérom v priebehu marca.
Veľká časť workshopu sa niesla v znamení otvorených otázok a diskusie, čo študenti veľmi ocenili:
"Páčila sa mi hlavne otvorená komunikácia. Manažérov na takýchto postoch tak často nestretáme, takže
sme sa to snažili naplno využiť," zhodnotil priebeh workshopu jeden z jeho účastníkov.
O Centre severoamerických štúdií
Centrum severoamerických štúdií bolo na Ekonomickej univerzite v Bratislave založené pred 3 rokmi.
Ako jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexnú interdisciplinárnu špecializáciu v
rámci oblastných štúdií pre študentov rôznych študijných smerov.
Popularitu si popri internacionalizácii pedagogického zboru zabezpečilo najmä zavádzaním inovatívnej
metodológie do vzdelávania a prístupom orientovaným na aplikovateľnosť študentských poznatkov
spojenú s riešením prípadových štúdií. Dokázalo tiež uviesť rôzne projekty biznis-akademickej
spolupráce, ktoré zaznamenali veľmi pozitívnu odozvu u študentov.
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9. Vodiči jazdia na parkovisko cez chodník a trávnik
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 04/03/2011; Robert Lattacher]
Zábrany v podobe stĺpikov majú zabrániť drzým vodičom jazdiť cez chodník a trávu na neskolaudované
parkovisko na Starohájskej ulici v Petržalke. Opatrenie vyplynulo z dávnejšej kontroly stavebného úradu.
Stĺpiky tam však zatiaľ na chodníku stále nie sú.
Na bezohľadných vodičov sa nedávno sťažoval aj náš čitateľ Tomáš Husár. Podľa neho jazdia mnohí
vodiči po rozmočenom trávniku priamo pred vchody, kde bývajú. "Vôbec im neprekáža, že ničia
prostredie okolo domu, hlavne, že parkujú pred vchodom a keby sa dalo, prejdú autom až do výťahu,"
uviedol. Ako jeden z príkladov spomenul miesto medzi dvoma ubytovňami pri dostihovej dráhe, kde
nedávno vzniklo parkovisko.
"Ak je to parkovisko legálne, prečo k nemu nevedie prístupová cesta? Aby sa tam autá dostali, musia
prejsť niekoľko metrov po chodníku určeného pre chodcov a cyklistov a cez už zničený trávnik," opisuje
situáciu čitateľ. Ako dodal, chápe, že parkovacích miest je málo, no parkovať takmer kdekoľvek aj za
cenu zničeného okolia považuje za bezohľadnosť.
Špeciálny petržalský stavebný úrad urobil na Starohájskej ulici ešte vlani v júni kontrolu. Zistil, že plocha,
na ktorej parkovali autá, nebola skolaudovaná ako parkovisko, že na plochu bola položená vegetačná
dlažba a vyznačené zvislé dopravné značenie pre vyhradené parkovanie. Ekonomická univerzita teda
dala vyznačiť vodorovné dopravné značenie na parkovanie motorových vozidiel na stále existujúcom
chodníku.
Aj preto petržalský stavebný úrad vyzval súkromnú spoločnosť, aby odstránila vegetačnú dlažbu a zvislé
dopravné značenie, a Ekonomickú univerzitu, aby odstránila vodorovné dopravné značenie. "Keďže
motoristi nerešpektujú pravidlá, ničia trávnik a znečisťujú chodník, starosta Vladimír Bajan rozhodol, že
nariadi osadiť zábrany tak, aby sa autá cez chodník na parkovisko nedostali," uviedla v stanovisku
petržalská samospráva. V utorok 1. marca však bolo na Starohájskej ešte všetko po starom.
Robert Lattacher
FOTO - autor
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10. Telesne postihnutí majú problémy v úradoch
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 04/03/2011; db]
Byť telesne postihnutým znamená väčšinou nemať na výber - hovoria ľudia s telesným a ťažkým
telesným postihnutím. Nemôžu si vybrať ľubovoľnú školu, reštauráciu, prácu, prechádzku, byt, v drvivej
väčšine sú odkázaní na to, aké podmienky sa im pripravia. Občanov s telesným postihnutí je v populácii
pritom asi 10 percent. Výsledky monitoringu v jednotlivých sledovaných oblastiach:
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A PREDAJNE A LEKÁRNE
Nevyhovujú štátna nemocnica na Mickiewiczovej ulici a GN v Podunajských Biskupiciach. Čiastočne
vyhovujú nemocnica Ružinov, Onkologický ústav sv. Alžbety a Nemocnica akad. Ladislava Dérera na
Kramároch. Vyhovuje Nemocnica sv. Cyrila a Metoda., Poliklinika Ružinov, špecializovaná nemocnica
ortopedická na Záhradníckej ulici a Poliklinika na Fedinovej. Čiastočne vyhovuje Poliklinika v Karlovej
Vsi, vôbec nevyhovujú zdravotné strediská na M. Sch.-Trnavského a na Saratovskej. Z lekárni sú na tom
najhoršie zariadenie Milosrdní bratia a pod Manderlom.
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Z osemnástich základných škôl vyhovovala iba škola v Podunajských Biskupiciach, ktorá má
bezbariérový vstup a plošinu pre telesne postihnutých žiakov. Všetky ostatné sú vysoko bariérové. Zlými
príkladmi sú napríklad školy na Haanovej ulici a ZŠ sv. Uršuli. Zo stredných a vysokých škôl vyhovujú
alebo čiastočne vyhovujú Ekonomická univerzita, Vysoká škola Zdravotníctva a soc. Práce sv. Alžbety.
Nevyhovujú napríklad VŠMU, Univerzita Komenského, vysoká škola práva, Slovenská zdravotnícka
univerzita, Gymnázium Haanova, Gymnázium sv. Uršule, Pedagogická fakulta na Šoltésovej. Celkove
nevyhovuje 85 percent školských zariadení.
INŠTITÚCIE VEREJNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Vyhovujú Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, magistrát, budova samosprávy Nového Mesta,
Miestny úrad Bratislava IV, budova samosprávy v Devínskej Novej Vsi, Daňový úrad Bratislava II,
Daňový úrad IV, V a VI, čiastočne vyhovujú Krajský úrad Bratislava, budova ružinovskej samosprávy,
Daňový úrad III. Nevyhovujú napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Karlova Ves, Okresný
súd na Záhradníckej, Policajné zbory na Haanovej, Námestí hraničiarov, M. Sch.-Trnavského,
ministerstvá školstva, životného prostredia, školstva, zahraničných vecí a zdravotníctva! Z bánk
vyhovuje Tatra banka na Tupolevovej, Tatra banka v Devínskej Novej Vsi, Poštová banka v Karlovej Vsi,
ČSOB na Panónskej ceste a banky v nákupných centrách. Nevyhovujú Tatra banka Michalská, VÚB
Mamateyova, ČSOB Dúbravka, Poštová banka na Krížnej. Nevyhovujú pošta na Mamateyovej ani
Hlavná pošta na Námestí SNP.
DIVADLÁ, KOSTOLY, ŠPORTOVISKÁ
Vyhovujú Bratislavské bábkové divadlo, SND, divadlo Heineken Tower Stage, divadlo Wüstenrot,
nevyhovuje Astorka, čiastočne vyhovuje Nová scéna. Nevyhovuje Múzeum dopravy, SNG ani
Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie Filozofickej fakulty UK, domy kultúry Nivy, Lúky, Dúbravka,
Demar klub pri Šajbách. Vyhovujú Dom kultúry na Stromovej a Istra centrum v Devínskej Novej Vsi.
Čiastočne vyhovujú Dom kultúry Zrkadlový háj a Dom kultúry Cik cak, centrum Fedinova. Z kostolov
nevyhovujú Kostol sv. Uršule, Kostol sv. Trojice, Kostol sv. Ladislava, vyhovujú napríklad Kostol sv.
Rodiny v Petržalke a Kostol sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi. Zo športovísk nevyhovujú Športová hala
Mladosť ani Športová hala na Pasienkoch. Monitorované boli aj niektoré reštauračné zariadenia.
Nevyhovujú napríklad Pizza Mizza na Tobruckej, Riviera v Karlovej Vsi, Piváreň Svet na Gorkého,
reštaurácia Trafená hus na Šafárikovom námestí, Café Tempus Art Club na Bezručovej. Vyhovuje
reštaurácia Rolando v Devínskej Novej Vsi.
Aktivisti si všímali napríklad prístupnosť do objektu (najmä schody), možnosť otvárania dverí, možnosť
parkovať na vyhradených miestach, toalety a ďalšie "maličkosti", ktoré si zdravý človek možno ani
nevšimne, ale pre telesne postihnutého niekedy znamenajú neprekonateľnú prekážku...
(db)
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11. Potenciálne podnikateľky zo Žilinského a Trenčianskeho kraja hľadali
tajomstvo úspechu podnikania
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 08/03/2011; PR SPRÁVA]
PR SPRÁVA
Potenciálne podnikateľky zo Žilinského a Trenčianskeho kraja sa v dňoch 2. a 3. marca 2011 zúčastnili v
Žiline a v Prievidzi seminárov v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku. Vodná škôlka,
penzión, záhradkárska sféra, dekoratérstvo, predaj z dvora, agroturistika, či podnikanie v oblasti realít... i
to boli nápady, ktoré chceli účastníčky pretaviť do reálneho podnikateľského plánu.

Zaujímala ich príprava finančného plánu, aby mali prehľad o toku financií v podniku, ale i to ako úspešne
spropagovať svoje podnikanie. Nezamestnané, mamičky na materskej, študentky, ale aj zamestnané
ženy mali možnosť diskutovať o právnych formách podnikania, štruktúre podnikateľského plánu,
úskaliach a výhodách podnikania nielen s lektormi, ale aj s ambasádorkami podnikateliek Slovenska , p.
Zlatkou Stubbs (Žilinský kraj), p. Martinou Radošinskou (Trenčiansky kraj), ako aj s p. Katkou
Absolonovou (Nitriansky kraj).
Praktické skúsenosti s podnikaním a bezplatné poradenstvo poskytujú ambasádorky podnikateliek
nielen počas regionálnych stretnutí so ženami, ale aj prostredníctvom webovej stránky
www.ambasadorka.sk Najbližšie bezplatné semináre sú naplánované na apríl 2011 (bližšie informácie
nájdete v sekcii Podujatia).
O projekte Podpora podnikania žien na Slovensku:
Iniciatíva Podpora podnikania žien na Slovensku sa organizuje v rámci siete Enterprise Europe Network,
na základe výzvy Európskej komisie "EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors".
Partnerom projektu je Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Prešov, asociovanými
partnermi sú: Top Centrum Podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum MACKO, Ekonomická
univerzita Bratislava, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Európsku sieť podnikateliek ambasádoriek slávnostne otvorila 5. októbra 2009 v Štokholme švédska korunná princezná Viktória.
Slovenské ambasádorky podnikateliek sme predstavili verejnosti v novembri 2009 počas úvodnej
konferencie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
Viac informácií o projekte , aktuality aj na Facebooku - Ambasádorky podnikateliek Slovenska.
O NARMSP
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania,
zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na
implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych
fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom
spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských
inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 podnikateľských/technologických inkubátorov a
dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.).
KONTAKT
Mgr. Katarína Schmidtová, vedúca oddelenia komunikácie, schmidtova@nadsme.sk
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12. Aké možnosti kariérneho rastu ponúkajú firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 10/03/2011; Vladimír Turanský]
Matador Group:
Absolventom vysokých škôl ponúka polročnú platenú prax. Vysokoškoláci môžu nastúpiť do závodov vo
Vrábľoch alebo v Dubnici nad Váhom. Tých, ktorí sa osvedčia, môže firma zamestnať. Vlani takto
Matador Group poskytol prácu siedmim vysokoškolákom.
"Ponúkame možnosti absolventských stáží a rôznych foriem praxe. Pre talentovaných študentov
vysokých škôl pripravujeme ponuku podnikových štipendií," dodal generálny riaditeľ Matador Automotive
Vráble Boris Sluka. Najšikovnejším chce podnik ponúknuť trvalé zamestnanie.
Volkswagen Slovakia:
Spoločnosť "štartuje" ďalší ročník svojho "Trainee programu" pre absolventov vysokých škôl. Môže prijať
dvadsaťdva záujemcov. Podmienkou je technické alebo ekonomické vzdelanie. Musia však na
komunikatívnej úrovni ovládať nemčinu a mať chuť ďalej sa vzdelávať. V rámci Trainee programu totiž
absolvujú aj mesačnú stáž v niektorom zo zahraničných závodov Volkswagenu. Pracovať môžu v
oddelení produkcie, kvality, priemyselného inžinierstva, plánovania, produktového manažmentu alebo
ľudských zdrojov. Študujúci vysokoškoláci sa zase môžu zapojiť do projektu "Inžinier v automobilovom
priemysle". Študenti, z ktorých si v rámci programu firma vyberie dvadsať najlepších, získajú odbornú
prax a šiesti dostanú štipendium. Celkovo sa na troch predchádzajúcich ročníkoch programu zúčastnilo
viac ako 2 500 študentov. Volkswagen spolupracuje pri príprave vysokoškolákov s STU v Bratislave,
Technickou univerzitou v Košiciach, so Žilinskou univerzitou, s Univerzitou Alexandra Dubčeka v
Trenčíne a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Slovnaft Bratislava:
Firma ponúka absolventom 12-mesačný, plne platený pracovný a rozvojový program growww2011.
Tento rok chce v rámci tohto programu prijať približne 40 absolventov vysokých škôl. Ide o rôzne pozície
v celej Skupine Slovnaft - od výroby až po obchod, logistiku, financie a ľudské zdroje. Slovnaft
systematicky rozvíja spoluprácu s viacerými univerzitami - so Slovenskou technickou univerzitou a s
Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou managementu Univerzity Komenského, Technickou
Univerzitou v Košiciach a so Žilinskou univerzitou. Ide o - growww2011.
Firma okrem toho oceňuje najlepšie diplomové práce, z ktorých aplikačné časti mnohých sú

vypracúvané na jej pôde. Pri špecializovanom predmete Optimalizácia v ropnom priemysle už tretí rok
na STU v Bratislave prednášajú odborníci zo Slovnaftu.
U.S. Steel Košice:
So zamestnávaním absolventov má firma dobré skúsenosti, keďže väčšinu z nich už pozná z programu
Letnej stáže, ktorý v nej absolvovali po štvrtom ročníku, prípadne boli v železiarňach na odbornej praxi.
Program Letnej stáže, počas ktorého študenti pracujú vo vybraných prevádzkach, no zároveň absolvujú
aj školenia na zlepšenie komunikačných a manažérskych zručností, slúži už niekoľko rokov ako nástroj
výberu potenciálnych zamestnancov z radov absolventov.
Vlani U.S. Steel prijal 18 absolventov vysokých škôl. Ich počet bude v tomto roku závisieť od potrieb
výroby, kde sa môžu uplatniť napríklad v oblasti hutníctva, strojárstva, energetiky, IT, ale aj ekonomiky,
predaja či nákupu.
Skupina firiem Chemosvit Svit:
Problémom rozvoja chémie na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Chemosvit preto
neustále hľadá odborníkov zameraných na strojársku výrobu a produkciu chemických vlákien. "Máme
nedostatok zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na pozíciách predaja tovaru," informovala
riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti Zuzana Weissová.
Chemosvit ponúka voľné pozície v oblasti obchodu, marketingu a strojárskej technológie.
Vysokoškolákom aj možnosť spracovať bakalárske a diplomové práce, pričom vo vyšších ročníkoch
ponúka firma aj spoluprácu na dohodu o vykonaní prác. V súčasnosti by Chemosvit prijal z radov
absolventov vysokých škôl obchodného zástupcu, špecialistu marketingu a viacerých konštruktérov a
strojárskych technológov.
Slovenský plynárenský priemysel:
SPP získava mladých, ambicióznych študentov už počas vysokoškolského štúdia. Firma spolupracuje s
vysokými školami prostredníctvom rôznych stáží študentov. Absolventom vysokých škôl ponúka
možnosť zapojiť sa do Absolventského rozvojového programu. Je určený študentom posledného ročníka
vysokých škôl a absolventom vysokých škôl do dvoch rokov od ukončenia štúdia, teda absolventom bez
praxe, alebo len s prvými pracovnými skúsenosťami, no s vysokým potenciálom a ambíciou ďalej sa
rozvíjať. Spomínaný program ponúka prácu na dobu neurčitú, s cieľom rozvíjať potenciál absolventa,
získať praktické pracovné skúsenosti a pripraviť ho na ďalší profesijný postup.
Samsung Electronics Slovakia:
Vysokoškoláci prijatí v rámci absolventského programu v roku 2010 sa uplatnili na rôznych oddeleniach od technickej podpory a nákupu cez finančné oddelenie až po ľudské zdroje či inovácie v riadení.
Podobné uplatnenie by mali nájsť aj absolventi prijatí v tomto roku. Kým pred krízou Samsung
poskytoval štipendiá, prax a konzultácie bakalárskych a diplomových prác všetkým záujemcom, počas
krízy prácu s vysokoškolákmi zúžil na poskytovanie konzultácií len tým študentom, ktorí sú vo firme
zamestnaní. V súčasnosti však Samsung svoju koncepciu spolupráce s vysokými školami znova
prehodnocuje. V rámci absolventského programu plánuje firma v roku 2011 prijať desať absolventov
vysokých škôl s technickým a ekonomickým zameraním.
Vladimír Turanský
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13. V ktorých firmách môžete odštartovať kariéru
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/03/2011; s.: 9; NAJLEPŠIA PRÁCA; tur]
Matador Group: Absolventom vysokých škôl ponúka polročnú platenú prax. Vysokoškoláci môžu
nastúpiť do závodov vo Vrábľoch alebo v Dubnici nad Váhom. Tých, ktorí sa osvedčia, môže firma
zamestnať. Vlani takto Matador Group poskytol prácu siedmim vysokoškolákom. "Ponúkame možnosti
absolventských stáží a rôznych foriem praxe. Pre talentovaných študentov vysokých škôl pripravujeme
ponuku podnikových štipendií," dodal generálny riaditeľ Matador Automotive Vráble Boris Sluka.
Najšikovnejším chce podnik ponúknuť trvalé zamestnanie.
Volkswagen Slovakia: Spoločnosť "štartuje" ďalší ročník svojho "Trainee programu" pre absolventov
vysokých škôl. Môže prijať dvadsaťdva záujemcov. Podmienkou je technické alebo ekonomické
vzdelanie. Musia však na komunikatívnej úrovni ovládať nemčinu a mať chuť ďalej sa vzdelávať. V rámci
Trainee programu totiž absolvujú aj mesačnú stáž v niektorom zo zahraničných závodov Volkswagenu.
Pracovať môžu v oddelení produkcie, kvality, priemyselného inžinierstva, plánovania, produktového
manažmentu alebo ľudských zdrojov. Študujúci vysokoškoláci sa zase môžu zapojiť do projektu "Inžinier
v automobilovom priemysle". Študenti, z ktorých si v rámci programu firma vyberie dvadsať najlepších,
získajú odbornú prax a šiesti dostanú štipendium. Celkovo sa na troch predchádzajúcich ročníkoch
programu zúčastnilo viac ako 2 500 študentov. Volkswagen spolupracuje pri príprave vysokoškolákov s
STU v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, so Žilinskou univerzitou, s Univerzitou Alexandra
Dubčeka v Trenčíne a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Slovnaft Bratislava: Firma ponúka absolventom 12-mesačný, plne platený pracovný a rozvojový program
growww2011. Tento rok chce v rámci tohto programu prijať približne 40 absolventov vysokých škôl. Ide o

rôzne pozície v celej Skupine Slovnaft - od výroby až po obchod, logistiku, financie a ľudské zdroje.
Slovnaft systematicky rozvíja spoluprácu s viacerými univerzitami - so Slovenskou technickou
univerzitou a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou managementu Univerzity
Komenského, Technickou Univerzitou v Košiciach a so Žilinskou univerzitou. Ide o growww2011. Firma
okrem toho oceňuje najlepšie diplomové práce, z ktorých aplikačné časti mnohých sú vypracúvané na jej
pôde. Pri špecializovanom predmete Optimalizácia v ropnom priemysle už tretí rok na STU v Bratislave
prednášajú odborníci zo Slovnaftu.
U.S. Steel Košice: So zamestnávaním absolventov má firma dobré skúsenosti, keďže väčšinu z nich už
pozná z programu Letnej stáže, ktorý v nej absolvovali po štvrtom ročníku, prípadne boli v železiarňach
na odbornej praxi. Program Letnej stáže, počas ktorého študenti pracujú vo vybraných prevádzkach, no
zároveň absolvujú aj školenia na zlepšenie komunikačných a manažérskych zručností, slúži už niekoľko
rokov ako nástroj výberu potenciálnych zamestnancov z radov absolventov. Vlani U.S. Steel prijal 18
absolventov vysokých škôl. Ich počet bude v tomto roku závisieť od potrieb výroby, kde sa môžu uplatniť
napríklad v oblasti hutníctva, strojárstva, energetiky, IT, ale aj ekonomiky, predaja či nákupu.
Skupina firiem Chemosvit Svit: Chemosvit neustále hľadá odborníkov na strojársku výrobu a produkciu
chemických vlákien. "Máme nedostatok zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na pozíciách
predaja tovaru," informovala riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti Zuzana Weissová. Chemosvit
ponúka voľné pozície v oblasti obchodu, marketingu a strojárskej technológie. Vysokoškolákom aj
možnosť spracovať bakalárske a diplomové práce, pričom vo vyšších ročníkoch ponúka firma aj
spoluprácu na dohodu o vykonaní prác. V súčasnosti by Chemosvit prijal z radov absolventov vysokých
škôl obchodného zástupcu, špecialistu marketingu a viacerých konštruktérov a strojárskych technológov.
Slovenský plynárenský priemysel: SPP získava mladých, ambicióznych študentov už počas
vysokoškolského štúdia. Firma spolupracuje s vysokými školami prostredníctvom rôznych stáží
študentov. Absolventom vysokých škôl ponúka možnosť zapojiť sa do Absolventského rozvojového
programu. Je určený študentom posledného ročníka vysokých škôl a absolventom vysokých škôl do
dvoch rokov od ukončenia štúdia, teda absolventom bez praxe, alebo len s prvými pracovnými
skúsenosťami, no s vysokým potenciálom a ambíciou ďalej sa rozvíjať. Spomínaný program ponúka
prácu na dobu neurčitú, s cieľom rozvíjať potenciál absolventa, získať praktické pracovné skúsenosti a
pripraviť ho na ďalší profesijný postup.
Samsung Electronics Slovakia: Vysokoškoláci prijatí v rámci absolventského programu v roku 2010 sa
uplatnili na rôznych oddeleniach - od technickej podpory a nákupu cez finančné oddelenie až po ľudské
zdroje či inovácie v riadení. Podobné uplatnenie by mali nájsť aj absolventi prijatí v tomto roku. Kým pred
krízou Samsung poskytoval štipendiá, prax a konzultácie bakalárskych a diplomových prác všetkým
záujemcom, počas krízy prácu s vysokoškolákmi zúžil na poskytovanie konzultácií len tým študentom,
ktorí sú vo firme zamestnaní. V súčasnosti však Samsung svoju koncepciu spolupráce s vysokými
školami znova prehodnocuje. V rámci absolventského programu plánuje firma v roku 2011 prijať desať
absolventov vysokých škôl s technickým a ekonomickým zameraním. (tur)
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14. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 07/03/2011; 03/2011; s.: 63; Marketing a vzdelanie; PR-CL]
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) je verejnou vysokou školou.
Zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je
najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 7 fakúlt: Národohospodárska fakulta, Obchodná
fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných
vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach.
Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 65 akreditovaných
študijných programoch
- v 18 študijných programoch na bakalárskom štúdiu, v 31 študijných programoch na inžinierskom štúdiu
a v 16 na doktorandskom štúdiu. Štúdium je organizované podľa princípov európskeho systému
transferu kreditov (ECTS). Na EU v Bratislave sa ponúka štúdium 60 predmetov v cudzích jazykoch
(anglickom, nemeckom a francúzskom).
EU v Bratislave má pripravenú koncepciu svojho rozvoja do roku 2015, ktorej cieľom je, aby univerzita
bola vnímaná a uznávaná ako dynamická, excelentná univerzita porovnateľná s prestížnymi
vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami obdobného zamerania v krajinách Európskej únie.
Od roku 2010/2011 EU v Bratislave umožňuje v spolupráci s Nottingham Trent University získať dvojitý
diplom na prvom stupni štúdia v študijných programoch BA (Hons) International Business Administration

a BA (Hons) Marketing Management. Spoluprácu s Nottingham Trent University univerzita rozšírila i na
druhý stupeň štúdia, kde majú študenti možnosť študovať v spoločnom študijnom programe "MSc in
International Finance". Na druhom stupni štúdia je možné študovať aj akreditované celouniverzitné
študijné programy v cudzích jazykoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment
predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný
finančný manažment (v nemeckom jazyku). Absolventi programov Manažment predaja a Medzinárodný
finančný manažment získajú po ukončení štúdia dvojitý diplom. EU v Bratislave prostredníctvom
samostatného organizačného celku univerzity Bratislavskej Business School EU v Bratislave rozšírila
ponuku programov zameraných na vzdelávanie manažérov, ako aj ďalších programov celoživotného
vzdelávania. Cieľom týchto programov je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. V októbri 2010
bol otvorený MBA program v anglickom jazyku poskytovaný v spolupráci s Franklin University
pôsobiacou v štáte Ohio, USA. Absolventi programu získajú titul Master of Business Administration a
bude im udelený diplom vydaný Franklin University. Od roku 2011 BBS EU v Bratislave v spolupráci s
ESCP Europe ponúka nový študijný program pre manažérov "General Management Programme", ktorý
je prvým krokom k získaniu European Executive MBA (EEMBA), ktorý bol denníkom The Financial
Times zaradený na 1. miesto medzi Executive MBA programami z pohľadu kariérneho uplatnenia
absolventov. www.euba.sk

Späť na obsah

15. Rusíni chystajú v Bratislave kultúrny večer s filmom Osadné
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 15/03/2011; SITA]
AUTOR - SITA
S rusínskou menšinou návštevníkov podujatia v stredu o 17:00 v novej budove EUBA bližšie zoznámi
Peter Štefaňák v diskusii, ale aj prostredníctvom folklórneho súboru Ruthenia.
BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) - V stredu sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave
uskutoční Rusínsky kultúrny večer spojený s premietaním filmu Osadné.
Podujatie organizujú Oikos Bratislava - pobočka medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na
udržateľnú ekonómiu a manažment Oikos International a organizácia Molody.Rusyny v duchu
zachovania rusínskej kultúry na Slovensku. S rusínskou menšinou návštevníkov podujatia od 17:00
bližšie zoznámi Peter Štefaňák v diskusii, ale aj prostredníctvom folklórneho súboru Ruthenia.
Rusíni patria už niekoľko storočí k pôvodnému obyvateľstvu regiónu pozdĺž južných a severných svahov
severocentrálnej reťaze Karpát. Toto teritórium je dnes súčasťou štyroch štátov: Ukrajiny (Zakarpatská
oblasť), Poľska (najmä lemkovský región na juhovýchode krajiny), Slovenska a Rumunska
(Marmarošská oblasť).
Document-toury-movie v réžii Marka Škopa Osadné je príbehom starostu a pravoslávneho kňaza z
dedinky na hranici Európskej únie, ktorí sa dotknú sveta veľkej politiky. Boj za záchranu dedinky sa
rozhodnú viesť starosta a kňaz spolu so svojimi manželkami, ktoré sú ich dôležitými tieňovými
poradkyňami. Starosta aj kňaz vedia, že budúcnosť obce môže spočívať v rozvoji cestovného ruchu.
O pomoc s propagáciou poprosia PR manažéra politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento
politik s humorom Dona Quijota pritiahne do Osadného návštevu na najvyššej úrovni z Bruselu.
Europoslanec Milan Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve lokálnych politikov do Bruselu. V rámci
organizovaných exkurzií takto navštívi Európsky parlament v Bruseli asi 80-tisíc ľudí ročne. Počas cesty
"z kúta Európy" do "centra Európskeho Babylonu" si hrdinovia z Osadného obzrú a okomentujú
obrovské priestory parlamentu, navštívia sálu pre 785 poslancov a najmä - stretnú sa s elitnými
europolitikmi, ktorým predstavia svoje nové projekty.
Snímku Osadné si v slovenských kinách pozrelo zhruba 11-tisíc ľudí. Po festivalovej premiére v
Karlových Varoch ju uviedli na Londýnskom filmovom festivale, kde ju nominovali na Cenu Johna
Griersona. Film ďalej vybrali do programu festivalov IDFA Amsterdam, Hot Docs Toronto, DFF
Thessaloniki, Margaret Mead FF New York, MFF Melbourne či MFF Krakow, kde získal Zvláštne
uznanie poroty. Informácie zverejnili webové stránky udrzatelne.sk a rusin.sk.
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16. Na Ekonomickej univerzite dnes slávnostne inaugurovali rektora a dekanov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 15/03/2011; Z domova; TASR]

Na slávnosti sa zúčastnil bývalý prezident SR Rudolf Schuster, podpredseda vlády SR Rudolf Chmel a
iní hostia.
BRATISLAVA. Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., bol dnes slávnostne inaugurovaný za rektora
Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave na ďalšie štvorročné obdobie 2011 - 2015. Do funkcie rektora
EU bol prvýkrát zvolený v roku 2006 a túto funkciu vykonáva od 1. februára 2007.
Rudolf Sivák (nar. v roku 1955) vyštudoval na Národohospodárskej fakulte (NHF) Vysokej školy
ekonomickej (VŠE- dnešná EU). Počas 33-ročného pedagogického pôsobenia na EU zabezpečoval
všetky formy pedagogickej činnosti a je predsedom komisie pre štátne skúšky na bakalárskom a
inžinierskom štúdiu, ako aj predsedom komisie pre doktorandské skúšky. Na Katedre financií NHF EU je
gestorom predmetov financie a mena, teória a politika podnikateľských financií a predmetu riziká a
neistoty vo financiách. Prof. Sivák bol spoluriešiteľom alebo zodpovedným riešiteľom viacerých
grantových úloh v rámci domácich i medzinárodných projektov.
Je autorom alebo spoluautorom 10 monografií, štyroch vysokoškolských a jednej stredoškolskej
učebnice, autorom desiatok skrípt a viac ako 60 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných
doma i v zahraničí. Sivák vykonával okrem toho aj viaceré funkcie na fakulte a univerzite. Bol napríklad
prodekanom a neskôr dekanom NHF EU, predsedom Akademického senátu tejto fakulty, členom Rady
vysokých škôl SR a iných. Od marca 2009 je členom Európskej akadémie vied a umení a členom
Slovenskej ekonomickej spoločnosti a od roku 2010 je viceprezidentom Slovenskej rektorskej
konferencie.
Za dekanov fakúlt EU boli inaugurovaní: Prof.Ing. Ján Lisý, PhD., - dekan Národohospodárskej fakulty
EU, Ing. Štefan Žák, PhD.,- dekan Obchodnej fakulty, prof.Ing. Michal Fendek, PhD., ktorý bol zvolený
za dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU, ďalej prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,- dekan Fakulty
podnikového manažmentu EU, Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., - dekan Podnikovohospodárskej
fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, a prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. - dekanka Fakulty
aplikovaných jazykov EU.
Súčasne prítomným predstavili dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov EU, prof. Ing. Ľudmilu
Lipkovú, CSc., ktorá túto funkciu vykonáva od 1. apríla 2009.
Rektor EU prof. Rudolf Sivák v inauguračnom príhovore venoval pozornosť tradíciám a poslaniu
univerzít, ktorých úlohou vždy bolo šíriť vzdelanosť a múdrosť, idey tolerancie a porozumenia.
Pripomenul, že EU v Bratislave je už 70 rokov centrom ekonomického vzdelávania na Slovensku a
vychovala nové generácie ekonómov, ktorí sa dobre uplatňujú doma i v zahraničí. Hovoril o projektoch
univerzity a jej spolupráci so zahraničnými partnermi, o programoch vzdelávania v anglickom,
nemeckom či francúzskom jazyku a iných.
V mene inaugurovaných dekanov fakúlt EU vystúpil dekan Fakulty hospodárskej informatiky prof. Michal
Fendek.
Vedúci Kancelárie prezidenta SR akademik Milan Čič pozdravil prítomných a zablahoželal
inaugurovanému rektorovi EU a dekanom fakúlt v mene prezidenta Ivana Gašparoviča i vo svojom
mene. Vyzdvihol význam vedy a vzdelávania pre rozvoj celej spoločnosti. Poukázal na rôzne problémy,
ktoré sa vynárajú v súčasnosti a ktoré treba v našej krajine riešiť v prospech občanov.
Na slávnosti sa zúčastnil bývalý prezident SR Rudolf Schuster, podpredseda vlády SR Rudolf Chmel,
veľvyslanci akreditovaní v SR, zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít a iní hostia.
TASR
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17. Koho zaujíma názor študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 17/03/2011; 11/2011; s.: 16,17; EKONOMIKA V SR; Pavel Sibyla]
Ministerstvo netuší, či a ako sa univerzity pýtajú študentov na kvalitu výučby
16.03.2011 / Pavel Sibyla
Nie je to tak dávno, keď v žiadnej reštaurácii nechýbala kniha prianí a sťažností. Ak sa však do knihy
nezačítala neohlásená inšpekcia, ponosy zákazníkov na kvalitu služieb stravovacieho zariadenia
ostávali nepovšimnuté. Povinnosť pýtať sa "klientov" aspoň raz ročne na kvalitu služieb majú aj
slovenské vysoké školy. Školy tvrdia, že ich názor študentov zaujíma, no výsledky ankiet zverejňovať
nechcú. Na rozdiel od socialistických čias neexistuje ani inšpektor, ktorý by sledoval, či dotazníky neberú

len ako formalitu.
Mnoho podôb jednej vety
Právo študentov mať aspoň raz ročne "možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite
výučby a o učiteľoch" musia slovenské vysoké školy zabezpečovať od roku 2002. Citované ustanovenie
vysokoškolského zákona ani žiadna vyhláška neupravuje, na čo sa školy majú študentov pýtať.
Prístup škôl k tejto povinnosti sa tak líši od fakulty k fakulte, a to aj v prípade jednej vysokej školy.
Napríklad Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) bratislavskej Slovenskej technickej
univerzity používa na realizáciu dotazníkových prieskumov systém TeaEval. Ostatné fakulty univerzity
na tento účel využívajú brniansky Akademický informačný systém (AIS). No viaceré školy ešte i dnes
používajú papierové dotazníky, spracovanie ktorých si vyžaduje podstatne viac ľudí ako pri elektronickej
ankete.
Podstatnejší než forma je z pohľadu sledovania kvality vzdelávania obsah dotazníkov. Teda aké otázky
školy kladú študentom. Napríklad Právnická fakulta košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)
dáva študentom možnosť iba bodovo ohodnotiť vyučujúcich a predmety na osembodovej škále.
Katolícka univerzita v Ružomberku používa na hodnotenie učiteľa a predmetu jeden papierový dotazník
s osemnástimi otázkami, v ktorých okrem iného hodnotia aj kvalitu študijných materiálov. Študenti FIIT
majú naopak možnosť v systéme TeaEval obodovať napríklad aj aktuálnosť a užitočnosť získaných
informácií, odbornosť a ľudský prístup vyučujúceho či predvídateľnosť záverečného testu. V tomto
systéme možno meniť otázky v závislosti od predmetu či zvlášť hodnotiť prednášky a cvičenia.
Neverejné a nesledované
Ak je reč o dotazníkových prieskumoch, väčšinu slovenských univerzít spája prístup k zverejňovaniu
výsledkov. Z pätnástich škôl, ktoré odpovedali na otázky TRENDU, sprístupňujú študentom výsledky
prieskumov len štyri, a aj to len vo forme sumárnych správ. Ak si teda chce študent voliteľný predmet
vybrať podľa výsledkov hodnotenia učiteľa, ktorý ho prednáša, má smolu. "Ak nie sú osobitné dôvody na
iný postup, výsledky by mali byť verejne dostupné," tvrdí ministerstvo školstva.
Podrobné výsledky nezverejňuje ani Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
(FSEV UK). Podľa prodekanky pre štúdium Veroniky Miťkovej to ani nie je nutné. "Sme také malé
pracovisko, že informácie o úrovni jednotlivých predmetov a vyučujúcich si študenti medzi sebou bez
problémov vymieňajú," hovorí prodekanka. Síce v menšej miere, no vďaka sociálnym sieťam platí tento
argument aj v prípade fakúlt, ktoré počítajú svojich poslucháčov v tisíckach.
Výučba predmetu vedie študentov k samostatnému a kritickému mysleniu. Tak znie jedno z kritérií, ktoré
hodnotia poslucháči Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. No v prípade, že by študenti
v dotazníkoch tvrdili opak a vyučujúci predmetu by bazíroval na memorovaní, mecenáš slovenských
vysokých škôl si to ani nevšimne. "Ministerstvo školstva v tejto oblasti nezbiera detailné informácie,"
reaguje tlačový odbor na otázku, či má štát prehľad o tom, ako školy s výsledkami dotazníkových
prieskumov pracujú. Podľa rezortu je využívanie tohto nástroja v záujme škôl, ktoré sú primárne
zodpovedné za kvalitu svojich činností.
Výsledky z dotazníkov by podľa ministerstva navyše mali byť jedným z podkladov pri komplexnej
akreditácii. No v štyroch náhodne vybraných hodnotiacich správach z akreditácie nenašiel TREND o
dotazníkoch ani slovo.
Bez bodov, bez práce
Napríklad študentom Trnavskej univerzity (TU) podľa výsledkov dotazníkov často chýba na prednáškach
diskusia. V hodnoteniach vyučujúcich FSEV UK sa zas zlé známky objavujú pri zrozumiteľnosti výkladu.
Učitelia, ktorí sú uznávaní odborníci, no podpriemerní pedagógovia, nechýbajú ani na ostatných
vysokých školách. Akademici totiž podľa zákona nemusia absolvovať žiaden pedagogický kurz a talent
na učenie nemá každý. No ak aj niektorá fakulta napriek nízkej frekvencii realizovania ankiet zistí, že sa
niektorý zo zamestnancov borí s didaktickým problémom, málokedy je schopná riešiť ho systematicky.
Povinné kurzy vyučovania z čias komunizmu sú už minulosťou a pedagogické fakulty ponúkajú len
viacročné štúdium pre budúcich učiteľov základných a stredných škôl. TU tento problém rieši povinným
pedagogickým vzdelávaním pre akademikov s menej ako 5 rokmi praxe.
Súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZSP) učiteľov s opakovanými
zlými hodnoteniami presúva na vedecko-výskumnú činnosť alebo do praxe na rôzne humanitárne
projekty. "Mnohí vysokoškolskí učitelia sú niekedy lepší vedci a lekári ako učitelia," hovorí zriaďovateľ
školy Vladimír Krčméry. V minulom školskom roku bolo podľa neho pri desiatich učiteľoch jediným
riešením zlých hodnotení neobnovenie pracovného pomeru. K rovnakému kroku v jednom prípade
pristúpili aj na FSEV UK.
Nepovšimnuté nezostávajú ani hodnotenia od študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Aspoň to tvrdí dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Sergej Vojtovič. Čo sa svojich poslucháčov
vedenie školy pýta, však nechce prezradiť. "Používame dotazník vypracovaný pre celú univerzitu, pre
rôzne fakulty a odbory. Preto je neadresný a máme voči nemu výhrady. Pokiaľ presne neviem, kto ho
vypracoval, nedovolím si poslať ho bez súhlasu autora," hovorí S. Vojtovič.

Príčiny nízkej účasti
Nielen absurdná výhrada jednej z fakúlt Trenčianskej univerzity voči vlastnému dotazníku vyvoláva
pochybnosti, či ich slovenské vysoké školy dostatočne využívajú na to, na čo by mali slúžiť. Teda zistiť
nedostatky, prijať opatrenia a merať ich efekt.
Agentúry GfK a ARRA ešte v jeseni roku 2009 urobili prieskum medzi bezmála štyrmi tisícmi
slovenských absolventov. Vyšlo z neho, že podľa väčšiny študentov tretina vyučujúcich na vysoké školy
nepatrí. Prieskum tiež odhalil, že za zaujímavé a zmysluplné považujú absolvované prednášky a
semináre šiesti z desiatich oslovených. Len tretina z oslovených by sa pri opätovnom výbere rozhodla
študovať na svojej alma mater. Ak školy venujú dostatok pozornosti dotazníkom študentov, ako je
možné, že absolventi ich hodnotia tak nelichotivo?
Podľa akademikov je výpovedná hodnota anonymných prieskumov relatívna, a to kvôli nízkemu podielu
vyplnených dotazníkov. Do ankety o kvalite výučby sa v predošlom školskom roku na bratislavskej
Ekonomickej univerzite zapojili len štyri percentá z 10,7 tisíca študentov školy a nad dvadsať percent
sa málokedy dostanú aj na FIIT. Na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela sa pred rokom do ankety
zapojili dve pätiny poslucháčov.
Príčin nízkej účasti študentov v ankete je viacero. Poslucháči, ktorí vypĺňajú dotazníky cez akademický
informačný systém z dielne UPJŠ (v súčasnosti ho používa 16 vysokých škôl), sa obávajú, či je
prieskum skutočne anonymný. Do systému sa totiž prihlasujú pod vlastným menom a ochota kritizovať
vyučujúcich je preto nižšia. To isté platí, keď papierové dotazníky študenti vypĺňajú tesne pred
skúškovým obdobím a vyučujúci si ich má možnosť po zozbieraní pozrieť.
"Študenti musia vidieť, že ich názor mal ohlas. Vtedy sa zvyšuje aj účasť," poukazuje na ďalší faktor
návratnosti vyplnených dotazníkov Margaréta Kotočová, prodekanka FIIT pre vzdelávanie.
Divadielko
Otázka je, či školy skutočne majú záujem o nastavenie zrkadla. Keď pred piatimi rokmi robili prieskum
medzi študentmi agentúry ARRA a GfK, chýbali im na nich kontakty. Oslovili preto jednotlivé fakulty
všetkých slovenských vysokých škôl. Aby nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobných informácií,
navrhli im byť sprostredkovateľom pri kladení otázok. Ako protislužbu im agentúry ponúkli výstup so
zisteniami o ich pracovisku. Zo stovky fakúlt na ponuku zareagovalo sedem.
Podobnú skúsenosť má programátor firmy PosAm a zároveň študent piateho ročníka na FIIT Ján
Kmeťko, ktorý je tvorcom programu TeaEval. Začiatkom januára tohto roku ponúkol program s
množstvom užitočných funkcionalít, ktorý zaručuje plnú anonymitu študentov, tridsiatim rektorom a
dekanom za cenu nula eur. Do dnešného dňa dostal dve odpovede, z toho len jednu kladnú - z
Dubnického technologického inštitútu.
Keď sa o mesiac neskôr pýtal TREND tých istých rektorov a dekanov, ako by zareagovali na ponuku
bezplatného softvérového riešenia dotazníkového prieskumu, kladne zareagovali siedmi.
? 2011 TREND Holding, spol. s r.o.
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18. Na Ekonomickej univerzite inaugurovali staronového rektora, a šiestich nových
dekanov fakúlt
; Správy; Z domova]
Neuvedený, redaktor: "Slávnostnou inauguráciou rektora a dekanov Ekonomickej univerzity v
Bratislave uviedli do funkcií nové vedenie tejto alma mater. Rektorom univerzity sa stal po druhýkrát
Rudolf Sivák. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vzdelania, pričom poslaním a povinnosťou
univerzity je podľa neho šíriť vzdelanie a múdrosť. Novým dekanom národohospodárskej fakulty je Ján
Lysý, hospodárskej informatiky Michal Fendek a podnikového manažmentu Ľuboslav Szabo. Obchodnú
fakultu bude viesť Štefan Žák, podnikovo-hospodársku Michal Tkáč a fakultu aplikovaných jazykov Lívia
Adamcová."
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19. Počítače pre Ekonomickú univerzitu
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 07/03/2011; 03/2011; s.: 58; Spoločenská zodpovednosť
firiem; TS]

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vo februári slávnostne otvorili počítačovú učebňu, ktorú
technicky vybavila spoločnosť KPMG Slovensko. Venovalo univerzite 25 moderných prenosných
počítačov, ktoré by mali dopomôcť ku skvalitneniu výučby. Počítače budú primárne využívané na výučbu
predmetov audítorstva a účtovníctva. "Keďže v našej spoločnosti sú okrem iných univerzít výrazne
zastúpení absolventi práve Ekonomickej univerzity v Bratislave, považujeme za vhodné podporiť a
odvďačiť sa univerzite aj takouto formou," povedal Richard Farkaš, partner spoločnosti KPMG
Slovensko. TS
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20. K dianiu v Japonsku a Líbyi, z rôznych aspektov, sa vrátime aj v diskusii
; Správy a komentáre; Z domova]
MODERÁTOR: Maroš Stano
HOSTIA: Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Maroš Stano, moderátor STV: "K dianiu v Japonsku a Líbyi, z rôznych aspektov, sa vrátime aj v diskusii.
Pozvanie prijal František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave, vitajte,"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV: "a Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, dobrý
večer."
Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: "Dobrý večer pre všetkých divákov aj keď
tie témy sú také komplikované."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak uvidíme ako to zvládneme. Na úvod pán Škvrnda, ako hodnotíte
doterajšie výsledky a účinky vzdušných útokov koaličných síl, aj v hodnotení, napĺňaní tej rezolúcie
spojených, Organizácie spojených národov o bezletovej zóne a ochrane civilného obyvateľstva?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja by som to rozdelil na dve časti.
Prvá je vojenská stránka operácie, tá sa zrejme darí, lebo odpor Kaddáfího armády alebo ozbrojených
síl je malý, na druhej strane sú tie útoky zrejme neprimerané. Viedli k tomu, že reakcia medzinárodného
spoločenstva začína byť veľmi protirečivá a objavujú sa rôzne názory, ktoré hovoria o tom, že keď sa
schvaľovala tá rezolúcia v bezpečnostnej rade, nepočítalo sa s takým masívnym a dá sa povedať,
niekedy až krutým používaním ozbrojeného násilia."
Maroš Stano, moderátor STV: "Zdá sa ako keby Muammar Kaddáfí začal používať taktiku takzvaných
ľudských štítov. Prekvapuje vás to? Respektíve z čoho pramenia tie ľudské štíty? To tam nejakým
spôsobom môže pomocou sily nahnať ľudí alebo tí ľudia s ním súhlasia?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No informácie ktoré sa dostávajú
do médií z Líbye, sú značne protirečivé. Ja by som uviedol len dva príklady. 300 tisíc utečencov, ktorí
tam boli, to keby sa pohlo v tejto časti sveta, tak to podľa mňa spôsobí iné problémy než tam existujú,
druhým je niekoľko razy opakované nebezpečenstvo použitia chemických zbraní Kaddáfím, čo
pripomína príbeh Saddáma Husajna, ktorého tiež z rôznych dôvodov takýmto spôsobom obviňovali,
takže otázne je skutočne, či tam tie ľudské štíty použité boli. Druhá vec je v tom, že množstvo
vojenských objektov sa môže nachádzať v obytných zónach a tam nie je možné vylúčiť pohyb rôznych
civilistov. Ak by sa k tomuto skutočne pristúpilo, čo si nemyslím, že bolo dokázané, ale ak by to skutočne
bolo, tak je to prejav toho, že Kaddáfí sa snaží brániť za každú cenu a využíva k tomu aj nevinné osoby."
Maroš Stano, moderátor STV: "Hneď dám slovo pánovi Staněkovi, ale ešte predtým, podľa vás.
Výsledok tejto leteckej vzdušnej operácie môže byť kladný v tom zmysle, že povstalci zvíťazia alebo
vytlačia Kaddáfího jednotky z tých miest, alebo si myslíte, že bez použitia pozemných vojsk zo strany
západných koaličných síl sa to jednoducho môže zvrhnúť na akúsi krvavú remízu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Z tých informácií, ktoré sú k
dispozícii, je dosť ťažko usudzovať tým spôsobom, že povstalci by mali takú silu, že sú schopní
samostatne ovládnuť väčší priestor a získať nadvládu nad hlavným mestom štátu. Vylúčené to nie je, ale
opäť musím zdôrazniť to, že informácie ktoré máme k dispozícii, o tých povstalcoch je veľmi málo
konkrétnych informácií. Tí povstalci alebo odpor vznikol určitým spôsobom, dá sa povedať akoby na
zelenej lúke. Nie sú známe žiadne ich programové požiadavky okrem toho, že musí odstúpiť Kaddáfí a
musí sa zmeniť režim. Posledná poznámka - v Líbyi je také čosi, ako klanový systém alebo tribálí,

tribalitný systém a tam nie je zaručené, že kto z tých vodcov sa dostane do popredia. Takže situácia
potom, ak by sa aj zmocnili vlády títo povstalci, môže byť omnoho neprehľadnejšie než je v súčasnosti a
nie sú vylúčené ďalšie boje v tejto krajine."
Maroš Stano, moderátor STV: "Pán Staněk, pozrime sa na tie akési ekonomické dosahy celej tej situácie
v Líbyi, aké môžu byť bezprostredné, prípadne dlhodobé dosahy?"
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Po prvé rozhodne použijú udalosti v Líbyi ako krycí manéver na
to, aby zakryli špekulatívne obchody na komoditných trhoch. To už je úplne zrejmé. Po druhé, musíme si
uvedomiť, že celková ekonomická situácia po kríze je veľmi neprehľadná, pretože v skutočnosti vlády
vôbec nevyriešili skutočné príčiny krízy, ktorá začala v 2007. V takomto prípade budú riešené zástupné
problémy, jedným z nich je otázka takzvanej rozpočtovej zodpovednosti alebo je to otázka vytvorenia
vonkajších nepriateľov, čo je prípad líbyjských aktivít. Osobne mám bohužiaľ veľmi veľkú obavu, pretože
pokiaľ špekulatívne obchody na komoditných trhoch budú pokračovať a bude pokračovať rast cien
potravín, ropy, plynu a tak ďalej, bude to znamenať veľmi výrazné inflačné pôsobenie."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak potom sa pozrime na to, aký reálny teda môže mať dosah. Podľa
vás je to len zámienka, tie zvyšovania ceny ropy?"
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Samozrejme nie je to reálny stav, pretože dnes sú zásoby ropy
na veľmi vysokej úrovni, v podstate väčšina krajín má dostatočné rezervy a nakoniec najlepší signál
vidíte v tom, že OPEC sám obmedzuje ťažbu ropy."
Maroš Stano, moderátor STV: "Akú budúcnosť tohto celého vidíte v prípade, že sa ten konflikt nejakým
spôsobom bude naťahovať. To znamená, že tam bude tá krvavá remíza."
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Poviem to otvorene takto. Ak dnes jedným z hlavných faktorov
obrovského rozpočtového deficitu v Spojených štátoch sú obrovské zbrojné výdavky, tak pokiaľ sa
Európska únia dostane do situácie v ktorej bude financovať dlhodobý konflikt v rámci severnej Afriky, no
tak môžete čakať, že idea o vyrovnaných rozpočtoch odpláva historicky do úzadia."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak existuje rôzny postoj, k tomu sa vrátime aj z hľadiska politiky
jednotlivých štátov. NATO samozrejme nemá, nie je do toho naplno vtiahnuté v prípade akéhosi, akejsi
nadstavby alebo veliaceho systému v prípade tejto operácie, pohľad na výsledky bombardovania, smrť
civilistov vyvolali teda rôznorodé reakcie, vy ste to už spomínali, zaujímavá je situácia povedzme v
Rusku, kde premiér Vladimír Putin prirovnal rezolúciu OSN k stredovekým výzvam na križiacke výpravy
a prezident Medvedev to zase odmietol. Musí tá vojenská operácia, podľa vás, skončiť rýchle aby
neprišlo k nejakým ďalším, nejakej ďalšej eskalácii?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No, otázke je, či táto vojenská
operácia, je vojenská operácia alebo má viacej politické ciele. Asi je pravdivý ten druhý výrok alebo tá
druhá možnosť, a ako ukazujú udalosti v posledných pätnástich rokoch, keď začali rôzne operácie voči
silám, ktoré sa neboli ochotné podriadiť niektorým modelom západu, ani v jednom prípade sa nepodarilo
ten konflikt ukončiť rýchlo a v tej polohe vyslovene vojenskej. Vojaci keď sa tam dostanú na to územie,
nie sú schopní z toho územia príliš skoro odísť bez ďalších následkov, takže aj tuto hrozí to, že ten
konflikt neskončí tak ako si to predstavujú politici, lebo vojenskými prostriedkami nie je možné dosiahnuť
jednoducho a rýchlo to čo si oni predsavzali."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak sa veľmi krátko pozrime aj na postoj Slovenska, ktorý je v tejto
súvislosti zdržanlivý, je to dobré správanie?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Podľa môjho názoru, je to v tejto
situácii lepšie, než keby sme vydávali nejaké silácke vyhlásenia."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak pán Staněk pozrime sa na ďalšiu hrozivú udalosť. V poslednom čase
je to zemetrasenie v Japonsku, prípadná hrozba vývoja v blízkosti jadrovej elektrárne Fukušima. Ako sa
to môže prejaviť na vývoji japonskej, prípadne svetovej ekonomiky?"
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Po prvé, u Japoncov treba obdivovať obrovskú súdržnosť
japonskej spoločnosti, ktorá dovolí zvládnuť aj tak krízový stav, akým bolo zemetrasenie. Po druhé,
pokiaľ sú to predstavy, že iní budú rekonštruovať Japonsko a na tom zarobia a oživia svetovú
ekonomiku, je to hlboké nedorozumie. Pretože na tom sa budú podieľať japonské firmy, za japonské
peniaze a z japonských zdrojov. Po tretie, vlastne môžete zobrať, že podiel na HDP Japonska z tých
poškodených oblastí, predstavuje asi 8 percent ročného HDP. Čiže je to ľudská tragédia, ale
ekonomicky to vývoj neovplyvní. Jediný problém ktorý to predstavuje, sú rekonštrukčné náklady, ktoré sa
dneska odhadujú na sumu asi 180 až 200 miliárd dolárov, pri zadlženosti Japonska, ktoré dneska
predstavuje zhruba 11 biliónov dolárov, by to mohlo znamenať ďalší posun k zadlženosti. Ale zase keď

zoberiete aj tú sumu nákladov na rekonštrukciu, a už dnešný stav japonskej zadlženosti, tak ani to nie je
tak významný fenomén. To znamená, je tu ľudsky tragédia, ale ekonomicky to nebude mať relevantný
vplyv."
Maroš Stano, moderátor STV: "A tie komplikácie v prípade, povedzme, automobilového priemyslu, alebo
elektrotechnického priemyslu?"
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Nezabudnime, že väčšina japonských firiem vyrába pre domáci
trh. Pre export mimo Japonska sú to afilácie v iných ázijských krajinách. T tohto hľadiska to neohrozí ani
export do Spojených štátov, a po druhé, mnoho krát japonské výrobky sú podstatne vyššej technickej
úrovne ako výrobky iných krajín. To znamená, nebude môcť dôjsť k nahradeniu ich inej produkcie. Preto
si osobne nemyslím, že by došlo k výrazným otrasom, najväčší otras alebo najväčší vplyv ktorý to bude
mať, bude pravdepodobne jadrový priemysel a jadrová energetika, kde udalosti vo Fukušime budú
použité ako veľmi významný nástroj v prospech alternatívnych zdrojov, ale tu sa musím pripojiť k
názorom, ktoré hovoria – schlaďme nielen reaktory ale aj hlavy."
Maroš Stano, moderátor STV: "Podľa vás to neznamená žiadnu hrozbu do budúcnosti? ...planý
poplach?"
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "V podstate, je to nie planý poplach, ale musíme si uvedomiť
druhú vec. Alternatívne zdroje nikdy nenahradia ten zdroj jadrovej energetiky, ktorý dneska funguje. To
znamená – chceme sa vrátiť do doby kamennej, alebo chceme reálne hovoriť o tom, čo môžu nahradiť
alternatívne zdroje. Aj keď teraz Greenpeace bude nad týmto zúriť."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak uvidíme aká bude situácia, v každom prípade v Európskej únii sa
chystajú záťažové testy jadrových elektrární, uvidíme ako dopadnú. Páni, ďakujem pekne za návštevu v
štúdiu, pekný večer, dovidenia."
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Pekný večer všetkým."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."
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21. Aký je váš aktuálny názor na Zlatú mincu?
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 22/03/2011; s.: 3, 4, 5, 7; Zlatá minca; redakcia]
Odpovedajú členovia odbornej poroty Zlatá minca 2010
Myslím si, že Zlatá Minca už nadobudla svoju skutočnú hodnotu a je to vynikajúce miesto na
porovnávanie produktov vo finančnom segmente. Tento rok som sa zúčastnil odovzdávania osobne a
neľutujem, cítil som tú energiu a atmosféru, ktorá už k Zlatej minci neodmysliteľne patrí.
Ondrej Macko, PC Revue
Ako členka odbornej poroty hodnotím jednotlivé finančné produkty podľa toho, ako ich poznám a aký je
na tieto produkty ohlas a záujem klientov. Spätnú väzbu na naše ohodnotenia ako členovia odbornej
poroty však získavame až pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov. Ja osobne som mala veľmi dobrý
pocit z toho, že ocenené boli hlavne tie produkty, za ktoré som hlasovala. Najlepšie však na súťaži Zlatá
minca je, že ocenenie jednotlivých finančných ústavov je hnacou silou pre vznik stále novších a
zaujímavejších produktov a zároveň je prestížnou kartou, ktorou môžu hrať.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave
V prvom rade rád konštatujem, že Zlatá minca za rok 2010 je asi najlepším benchmarkingom finančných
a poisťovacích produktov na Slovensku. Myslím, že každému občanovi aj podnikateľovi pomáha
rozhodnúť sa, ktorý produkt z tej obrovskej ponuky aj veľkou skupinou odborníkov vyhodnotený ako
najlepší. Osobne ma teší, že v 34 kategóriách sme až v 30-tich prípadoch zaradili konkrétny produkt
konkrétnej inštitúcie na také miesto, na ktorom sa vo výsledných hodnoteniach nakoniec umiestnil. V 66
prípadoch sme tiež navrhli produkt na jednu z prvých troch pozícií a v tejto trojke, i keď nie na tom istom
mieste, sa aj umiestnil. Zámerne hovorím v množnom čísle, nakoľko som požiadal mojich dvoch kolegov
o ich názory, aby moje hodnotenie nebolo príliš subjektívne. Teší ma, že sme spolu s ostatnými členmi
poroty Zlatej mince podali minimálne pomocnú ruku pri rozhodovaní každému potenciálnemu
záujemcovi o niektorý z finančných alebo poisťovacích produktov.
Adrián Ďurček, COOP Jednota Bratislava

Zlatá minca predstavuje hodnotenie produktov finančných inštitúcií, ktoré podnikajú na slovenskom trhu.
Za svoje krátke účinkovanie je Zlatá minca vnímaná s plnou vážnosťou a to bolo príznačné aj na
poslednom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vrcholných managementov ocenených
spoločností. Oceňovanie produktov veľmi priaznivo vnímajú aj sprostredkovatelia Universalu maklérsky
dom a.s., ktorí ponúkajú produkty jednotlivých finančných spoločností. Keď sprostredkovateľ ponúka
produkt, ktorý je ocenený Zlatou mincou, je to jednoznačne predajný argument pri prezentácii
uvedeného produktu, zvyšuje bonitu, a samozrejme, aj presvedčenie klienta, že produkt je výnimočný.
Spoločnosť Universal maklérsky dom a.s., ktorú zastupujem, má vo svojej ponuke najviac produktov z
poistenia, preto nás zaujímali ocenené poisťovacie spoločnosti. Najširšiu ponuku má tradične Allianz SP,
a.s., a prekvapili aj novinkami. Konkrétne detským produktom Farbička a osvedčeným produktom
kapitálového poistenia Život Premium s väčšími možnosťami pripoistení. Pri takej silnej konkurencii sa
ťažšie presadzuje novým produktom menších poisťovní, a preto je príjemné vnímať, že sa presadila
poisťovňa Union a.s. v PZP, kde je vlastne nováčikom. To znamená, že pri inovácii produktov je
potrebné hľadať novinky, ktoré klientov oslovia. K výrazným zmenám pri inovácií pristúpila aj spoločnosť
Uniqa poisťovňa, a.s. a svoj produkt Domov & Šťastie výrazne zjednodušila. Zlatá minca si našla svoje
miesto a aj postavenie na finančnom trhu Slovenska a verím, že bude úspešná aj v ďalších ročníkoch.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom
Aj šiesty ročník Zlatej mince ukázal, že hoci porovnávať kvalitu a výhodnosť finančných produktov a
služieb je mimoriadne náročné a nie vždy sa dá opierať len o exaktne merateľné ukazovatele, určite má
význam takéto hodnotenie robiť aj v budúcnosti. Tento ročník bol špecifický aj tým, že aj verejnosť mala
možnosť hodnotiť finančné produkty nominované na Zlatú mincu. Je to určite posun vpred a správnym
smerom, hoci problémom bude predovšetkým zachovať objektívnosť pri takomto hodnotení.
Nastavovanie zrkadla finančným inštitúciám je potrebné a prospešné. Nielen pre klienta, ale aj pre
inštitúciu samotnú.
Radovan Kavický, MESA 10
Zlatá minca prispieva k lepšej finančnej gramotnosti slovenskej populácie. Táto anketa núti obyčajných
ľudí viac sa zamýšľať nad službami a produktmi, ktoré im banky, poisťovne a ďalšie inštitúcie ponúkajú.
Ľudia si zvykli častejšie porovnávať jednotlivé produkty a viac sa zameriavajú na detaily, ktoré oni sami
pokladajú za výhodné. Čiastkové vlastnosti produktu potom majú určujúci charakter pre konečný výber,
a to na základe priorít každého jednotlivca. Zlatá minca napomáha menej zorientovaným správne si
vybrať dobrý produkt, ktorý má punc kvality potvrdený umiestnením v tejto finančnej súťaži. Vedia, že
pokiaľ si vyberú produkt ocenený v Zlatej minci, určite si nevyberú zle.
Jindřich Bardon, Median SK
Môžem potvrdiť, že úroveň Zlatej mince stúpa. Aj slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo na vysokej
úrovni. Tiež som si všimol, že finančné inštitúcie tejto akcii pripisujú väčší význam, keďže tam bolo viac
zástupcov na vyšších manažérskych pozíciách (riaditelia, členovia predstavenstva). Taktiež spoločnosti
využívajú možnosť prezentácie dobrých výsledkov produktov v Zlatej minci. Výsledky Zlatej mince sú z
môjho pohľadu zaujímavé. Napríklad aj preto, lebo vo väčšine kategórií nezískali popredné ocenenia
produkty spoločností, ktoré majú v daných kategóriách väčší trhový podiel. S výnimkou poisťovne Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá v poistných produktoch (životných aj neživotných) výrazne
dominovala. Príkladom môže byť v životnom poistení poisťovňa Wüstenrot, ktorej produkt Investičné
životné poistenie pre zdravie a dôchodok vyhral vo svojej kategórii v rokoch 2007, 2008 a 2010 a v
kapitálovom životnom poistení za posledné 3 roky bol ich produkt vždy v prvej trojke (z toho v roku 2008
svoju kategóriu aj vyhral). A pritom podiel poisťovne na trhu je okolo 2 % (podľa predpísaného poistného
za rok 2009, ZDROJ - SLASPO). Aj v tom je prínos Zlatej mince. Aby sa o dobrých produktoch
dozvedelo čo najviac ľudí.
Róbert Vitkovský, Fin Consulting
Výsledky súťaže Zlatá minca 2010 opätovne potvrdili stabilné miesto niektorých spoločností na
slovenskom finančnom trhu na jednej strane, a na druhej strane naznačili snahy nováčikov neustálym
zlepšovaním dosahovať stále lepšie postavenie na trhu a hodnotenie zo strany odbornej, ale tiež laickej
verejnosti. V konečnom štádiu to vedie k rozšíreniu a hlavne skvalitneniu produktov.
Lenka Trebunová, AWD
Myslím si, že v čase, keď vrcholia vo svete a v Európe "dozvuky' finančnej krízy, ktoré sa prejavujú i v
snahe o reguláciu finančných služieb, je pre bežných užívateľov týchto služieb veľmi dobré použiť
výsledky Zlatej mince ako kritérium kvality a spoľahlivosti ponúkaných produktov finančných inštitúcií. V
tomto kontexte súťaž môže prispieť i k prirodzenej regulácii finančných služieb, ktorá je vždy lepšia ako

rôzne administratívne obmedzenia.
Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Víťazstvo najväčších neprekvapuje. Umiestňovanie najväčších finančných spoločností na prvých
priečkach v tomto a podobných hodnoteniach je štandardné. Keďže ide o najvýznamnejších hráčov na
svojich trhoch, s ich produktmi pracuje a pozná ich najviac finančných sprostredkovateľov a ľudí, ktorí
podobné rebríčky finančných služieb zostavujú. Zároveň to ale nemusí automaticky znamenať, že ich
ponuka je lepšia v porovnaní s ich menším konkurentom. Fakt, že sa na prvé priečky v rôznych
finančných službách dostávajú stále častejšie aj menší hráči, slúži k dobru pre celý trh. Pomáha to
udržiavať v pozore aj ich väčších konkurentov a zostruje to celkovú konkurenciu, čo v konečnom
dôsledku znamená lepšiu ponuku pre spotrebiteľov. Xénia Makarová, Trend
Tohtoročné výsledky súťaže finančných produktov Zlatá minca zvýraznili dva aktuálne trendy na
finančnom trhu. Prvým je upevnenie pozície silných finančných inštitúcií, čo medzi bankami potvrdila
VÚB banka a medzi poisťovňami Allianz Slovenská poisťovňa. Silní hráči na trhu môžu ponúknuť široké
spektrum kvalitných produktov a využívať cross-sellingové zľavy pre svojich klientov. Druhým trendom je
rozširujúca sa ponuka produktov, ktoré možno kúpiť priamo na intemete. O vzrastajúcej úlohe online
služieb pri predaji finančných produktov svedčia dve najvyššie ocenenia pre internetovú banku mBank,
aj príchod online poisťovne Genertel na trh. O tom, že silnejúci vplyv internetu si uvedomujú aj silní hráči,
svedčia aj dobré výsledky veľkých bánk v kategórii elektronické bankovníctvo. Vladimír Ješko, Goodwill
Súťaž finančných produktov Zlatá minca si už našla pevné miesto na finančnom trhu a úspešne buduje
prestížnu značku. Ocenenia Zlatá minca zdobia kancelárie manažérov finančných inštitúcií, dopĺňajú
reklamné vizuály produktov a služieb bánk a poisťovní. Verejnosť má v Zlatej minci ďalší zdroj informácií
o spoločnostiach, ktoré nás dennodenne oslovujú s ponukou svojich produktov a služieb. Finančným
sprostredkovateľom poskytuje Zlatá minca ďalšie argumenty pri poradenstve a pri výbere optimálneho
produktu či služby pre klienta. Želám organizátorovi, aby aj budúci ročník bol rovnako profesionálne
zorganizovaný a objektívne vyhodnotený.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť
Výsledky tohtoročnej Zlatej mince sú z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Okrem iného totiž hovoria aj o
tom, kto sú naši obchodní partneri. Deväť prvých miest z celkových desiatich u tak ostrieľaného hráča v
tejto súťaži ako je spoločnosť Aliianz - Slovenská poisťovňa možno ani neprekvapuje. O to s väčším
potešením som však prijal úspech ďalších dvoch našich obchodných partnerov Wüstenrot stavebnej
sporiteľne a ČSOB, ktorých produkty zvíťazili vo svojich kategóriách v súťaži prvýkrát. Víťaznú premiéru
majú za sebou aj fondy spoločnosti ČP Invest a C-Quadrat a po prvýkrát sa na stupne víťazov v kategórii
klasických bankových produktov postavila aj UniCredit Bank. VÚB, ďalší náš partner, sa s troma prvými
a piatimi druhými miestami stala najúspešnejšou bankou slovenského trhu. V takomto výpočte úspechov
našich obchodných partnerov na tohtoročnom šiestom ročníku Zlatej mince by sa dalo pokračovať...
OVB malo, má a vždy bude mať ambíciu spájať sa len s tými najlepšími. Všetkým víťazom a oceneným,
samozrejme, gratulujem a našim obchodným partnerom odkazujem, aby nezabúdali, že za ich
úspechom stoja aj stovky našich ľudí.
Robert Schmidt, OVB Allfinanz Slovensko
Som veľmi rád, že slovenská súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov Zlatá minca
sa už pomerne dobre ujala medzi odbornou i laickou verejnosťou. Jej význam je nesporný - aj keď,
samozrejme, nemôže poskytnúť jediné nenapadnuteľné poradie, predstavuje významný
(benchmarkingový) nástroj, ktorý má potenciál slúžiť v smere stáleho skvalitňovania služieb
poskytovaných finančnými inštitúciami. A to je dnes nesmierne dôležité.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica
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22. Líbya a Slovensko
; Téma dňa; Z domova]
MODERÁTOR: Peter Bielik
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Peter Bielik, moderátor: "No a našou ďalšou témou je samozrejme útok v Líbyi. Spojenecký útok a
aktivita, ktorá sa tam začala pred niekoľkými dňami, naozaj vyvoláva pozornosť celého sveta.
Momentálne sa už však objavili aj informácie z neďalekej minulosti Slovenskej republiky, respektíve

Československa, ktoré hovoria o tom, že aj naše jednotky, naše ozbrojené sily spolupracovali s
líbyjskými ozbrojenými, s líbyjskými ozbrojenými silami a k tomu budú moje ďalšie otázky. Som veľmi
rád, že v satelitnom spojení sme s pánom generálom Emilom Vestenickým, dobrý večer."
Satelitné spojenie, mesto Trenčín:
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Dobrý večer, pán redaktor."
Peter Bielik, moderátor: "Pán generál, Líbya je dnes témou číslo jeden, tak či tak málo sa však vie o tom,
ako sme s Líbyou spolupracovali my v neďalekej alebo už tej dávnejšej minulosti, aký charakter mala tá
spolupráca Líbye a Slovenskej republiky, respektíve možno ešte Československa v minulosti?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "No oceňujem práve tú vašu dodatočnú
poznámku, myslím, že bude užitočné začať spoluprácou v období Československej republiky, lebo Líbya
v týchto obdobiach, respektíve jej armáda, jej strojárenský priemysel, ale i časť v oblasti výcviku letectva
bola práve zabezpečovaná armádou Československej republiky. Ja sám som v tých dobách velil
tankovému pluku a časť dôstojníkov ale i vojakov základnej služby odo mňa, od útvaru, sa zúčastňovali
po dobu dvoch rokov intenzívnej pomoci na území Líbyjskej Džamahírije, poskytovali sme tam teda
výcvik v oblasti jednotiek ale i útvarov formujúcej sa armády. Naša republika v tej dobe pomáhala
líbyjskú armádu vyzbrojiť, také fabriky ako bola martinská Turčianske strojárne alebo Detva alebo
Dubnica a ich kooperujúcej podniky priamo dodávali alebo sa podieľali na dodávkach zbraní, obrnenej
techniky, jednalo sa o delostrelectvo, raketomety, tankovú techniku, bojové vozidlá pechoty, kanóny ako
také a množstvo munície pre ručné zbrane, protitankovú muníciu. V tomto smere myslím si, že
spolupráca bola veľmi prospešná, nebudem sa dívať na politické aspekty, budem sa dívať skôr na
otázky ekonomických väzieb, pretože tak ako je to dneš, dneska bežné, i v tých dobách jednalo sa
vyslovene o obchod a Líbya v tých dobách bol vysoko solventný partner a nejedenkrát sa stávalo, že
objednávky a dodávky zbraní z Československa alebo priamo z územia Slovenska boli predplatené na
dobu polroka aj rok."
Peter Bielik, moderátor: "To je úžasné vedieť."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Ak vám stačí takáto poznámka."
Peter Bielik, moderátor: "Samozrejme, pán generál. Ďalšia teda otázka znie logicky, či sa to nedá
povedať, že časť výzbroje, ktorú používa líbyjská armáda, prešla aj našimi rukami?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Aha, čo znamená, že našimi rukami?"
Peter Bielik, moderátor: "Znamená to."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Upresnite to, prosím vás, pretože mojimi
rukami časť týchto zbraní prešla, či vašimi, to neviem."
Peter Bielik, moderátor: "Myslím slovenskými, rozprávame sa samozrejme o prostriedkoch, ktoré idú z
verejných, z verejných prostriedkov štátneho rozpočtu a mal som skôr na mysli povedzme opravy
lietadiel, o ktorých vieme, že sa uskutočňovali u nás a tak ďalej?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Pozrite, pán redaktor, toto boli zase už len
obchodné záležitosti a dalo by sa povedať, že sporadické. Ak budeme brať líbyjskú armádu ako
komplex, tak počty opráv vykonávaných našou republikou, respektíve zariadeniami na území Slovenskej
republiky boli z celkového pohľadu, myslím si, že zanedbateľné."
Peter Bielik, moderátor: "Ak by ste mohli možno na základe vašich poznatkov zhodnotiť schopnosť
líbyjskej armády bojovať, schopnosť jej výzbroje odolávať povezme súčasnému útoku, bude tá
povedzme líbyjská armáda schopná odolávať leteckej kampani spojencov dlhšiu dobu?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "To je veľmi zaujímavá otázka, pretože či bude
schopná odolávať a akú dobu, pozrite, na údere sa podieľa skupina spojeneckých vojsk. Neoperujú celé
armády, ale funguje rozhodne celý informačný systém, ktorým disponuje Francúzska republika, ktorými
disponujú Spojené štáty, mám na mysli systém kozmického prieskumu polohovania cieľov, ale
polohovania aj úderných prostriedkov. Na údere sa podieľajú technicky jedni z najvyspelejších
prostriedkov dneska na planéte, pracujú tam lietadla Rafael, pracujú tam lietadlá F-18, mali ste možnosť
registrovať, že tam boli použité dokonca jedny z najdrahších lietadiel zo strany Spojených štátov
amerických, bombardéry strategického určenia B-2 z technológie Still, teda veľmi ťažko zachytiteľné
prostriedkami laserového a rádiotechnického, rádiolokačného prieskumu. Tieto lietadlá pochopiteľne, že
predstavujú len akési lietajúce plošiny, ktoré sa musia priblížiť do oblasti cieľa skrytou formou tak, aby
neboli rozkryté líbyjskými prieskumnými prostriedkami. Ďaleko významnejšie sú bojové prostriedky, teda
rakety, krídlaté rakety alebo riadené bomby vysoko sofistikované s koncovým cieľom navedenia,

schopné doslova, povedal by som s chirurgickou presnosťou zasiahnuť selektovaný cieľ. Pre tieto
zbraňové systémy nie je problém zasiahnuť na niekoľko desiatok i stovák kilometrov cieľ, ktorý
nepresiahne rozmer povedzme meter štvorcový."
Peter Bielik, moderátor: "To znamená, vy predpokladáte, že ten."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "... tohoto typu. Viete, nechajte ma trošku
dokončiť."
Peter Bielik, moderátor: "..."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Na druhej strane líbyjská technológia je v tomto
smere generačne nižšie. Líbyjci premeškali čas, kedy v 90-tych rokoch nastupovali zbraňové systémy,
povedal by som takej vyššej a vysokej sofistikácie. Možná, že to bolo v tej dobe spôsobené ešte akousi
blokádou Líbye, nedostatkom finančných prostriedkov a začali sa zaoberať modernizáciou svojej armády
relatívne dosť neskoro. Hlavné profily líbyjskej techniky nech už v oblasti protilietadlových zbraní,
pozemných zbraní, obrnenej techniky ale i letectva presne zapadá do tohoto môjho popisu. Veď
zoberiete si hlavné uskupenia letectva, budem menovať, SU-22 alebo Mig-23, ešte používajú Mig-21,
používajú SU-24 a až niekde v roku 2007, 2008 sa začali zaoberať v rokovaniach s Ruskom, ale tiež s
Francúzskom v oblasti modernizácie svojho leteckého parku a v tých dobách sa pokúšali získať zmluvy v
rozsahu niekoľkých miliárd, zhruba dva a pol, tri, štyri až päť miliárd."
Peter Bielik, moderátor: "... prepáčte, musím vás."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Zo strany Francúzska."
Peter Bielik, moderátor: "Musím vás prerušiť kvôli nášmu času, ako dlho podľa vás môže Líbya
vzdorovať?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Nuž, bude to záležať, do akej miery je
prešpikon, prešpikovaná zradcami, do akej miery bude obrovský únik informácií a zužitkovaný zo strany
spojencov. Registrovali ste, že sa do priestoru Stredozemného mora dostáva francúzska lietadlová loď
Charles de Gaulle, no ale to nie je až také významné, podstatné je, že tam budú udierať a už udierajú
krídlaté rakety Tomahawk, používajú sa tuná jedny z najmodernejších lietadiel na svete. A oni nemajú
možnosť nateraz ani zistiť prítomnosť týchto lietadiel v oblasti svojho vzdušného priestoru alebo ďaleko
pred ním. Nezabúdajme na to, že rakety, ktorými sú dnešné letecké útvary vyzbrojené a ktoré používané
francúzske, britské ale i talianske lietadlá majú na svojej palube už, o amerických ani nehovorím."
Peter Bielik, moderátor: "Pán generál, prepáčte."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Tieto môžu byť odpaľované zo vzdialenosti
veľkej od objektov, ktoré budú ničiť."
Peter Bielik, moderátor: "Dobre, poslednýkrát tá otázka, ako dlho predpokladáte tú mieruvzdornosť
líbyjskej armády, poprosím vás o krátku odpoveď?"
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Ja som presvedčený o tom, že odolnosť už je
dneska hrubo narušená, možná, že ešte potrvá dva alebo tri dni, kým budú aj detaily rozbité, ale
nezabúdajme, že funguje tuná ešte niečo, čo sa nazýva ľudský faktor. Takže ak budú spôsobilí a dokážu
vyťažiť z tej techniky, ktorú k dispozícii majú Líbyjci a tvorivo budú používať možnosti tejto techniky,
môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti a doslova asymetrickými protičinnosťami spôsobiť aj mnohé
prekvapenia."
Peter Bielik, moderátor: "Veľmi pekne ďakuje, pán Vestenický, pán generál za to, že ste si našli čas pre
divákov televízie TA3, príjemný večer."
Gen. Emil Vestenický, bývalý veliteľ pozemného vojska: "Dobrú noc, pán redaktor."
Peter Bielik, moderátor: "Ďakujem pekne."
**********
Peter Bielik, moderátor: "Našim hosťom v štúdiu už na veľmi krátku dobu, nehnevajte sa, je pán
František Škvrnda. Pán Škvrnda, ako vidíte vy situáciu momentálne v Líbyi, čo je pre vás taká
najzaujímavejšia situácia, otázka, ktorá vyvstala v posledných dňoch?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Dobrý večer. No najzaujímavejšie je to, sa
menia pohľady na spôsob riešenia problému. Ten vojenský útok, ktorý sa uskutočnil, je zrejme

medzinárodnou verejnosťou považovaný za príliš ostrý, príliš silný a celý rad subjektov medzinárodných
vzťahov, ktoré súhlasili s tým, aby sa niečo voči Líbyi urobilo, začínajú meniť svoj, začínajú meniť svoj
názor a to môže spôsobiť určitým spôsobom destabilizáciu celej situácie. Na toto by som v tej stručnosti
dokázal upozorniť, že zrejme sa bude množstvo vecí meniť a je základná zásada v 21. storočí, že
nemalo by sa násilie likvidovať ešte násilím, ktoré v mnohých prípadoch môže mať iné ďalšie následky,"
Peter Bielik, moderátor: "Opýtam sa ešte inak, mala naša zahraničná politika pravdu, ak vyjadrila
zdržanlivý postoj?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No ja si osobne myslím, že mala pravdu,
že Slovensko ako malý štát s rôznymi negatívnymi skúsenosťami, ktoré sa v tomto historickom priestore
v súvislosti s násilím stali, bolo dobré, že sa nereagovalo v tej situácii, ktorá vznikla v značnom
politickom chvate a zhone tým, že vydáme nejaké vyhlásenie, ktoré by sme neskôr museli korigovať. V
tomto smere ja s tým rozhodnutím súhlasím."
Peter Bielik, moderátor: "Pán Škvrnda, to čo musím urobiť teraz ja, je nasypať si popol na hlavu, na
budúce budeme mať viac priestoru aj na vaše analýzy, v tento, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem
za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3, na budúce toho stihneme viac. Príjemný večer ."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Tiež ďakujem za možnosť vystúpenia,
dobrý večer a dovidenia."
Peter Bielik, moderátor: "Dámy a páni, vďaka za vašu pozornosť, Téma dňa sa končí, s jej ďalším
vydaním sa vám prihlásime opäť zajtra v známom čase o 19:55. Dovidenia."
-END
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23. Firmy školám, školy firmám
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 23/03/2011; 06/2011; s.: 42,43; CSR vzdelávanie; Lucia Fričová]
Príklad z praxe. Do automobilového podniku prijali vysokoškoláka-strojára na manažérsky post. Prvých
päť mesiacov strávil ako robotník pri výrobnom páse, postupných procesoch a inovatívnych postupoch.
Potreboval sa naučiť ovládať veci, ktoré bude v budúcnosti riadiť a často o nich aj rozprávať. Firmy dnes
menia stratégiu a začínajú si podchytávať vysokoškolákov.
autorka - Lucia Fričová
Je dobré naučiť sa niečo od skúsenejších. Podpore spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) sa už
dvadsať rokov venuje britská organizácia Business in the Community. Jej členskú základňu tvorí 750
britských spoločností. Definícia pojmu spoločenskej zodpovednosti podnikov určite nie je jednoduchá.
Všeobecne by malo ísť o podnikanie, z ktorého procesov a výsledkov má prospech široký okruh ľudí. Aj
na Slovensku vzniklo v roku 2004 združenie firiem pod názvom Business Leaders Forum, ktoré má dnes
23 členov. Tí sa dobrovoľne rozhodli začleniť a presadzovať sociálne, etické a environmentálne zásady
do firemnej stratégie. A práve inšpirácia západnými krajinami by mala viesť k tomu, aby sa idea o úlohe
spoločenskej zodpovednosti slovenských firiem nezvrhla iba na reklamnú kampaň a vylepšovanie
imidžu, ale riešila skutočné spoločenské problémy. Napríklad aby v školstve, zdravotníctve či pri ochrane
životného prostredia prinášala reálne výsledky a s tým spojené investície.
FIRMY A ŠKOLY. Niektoré slovenské firmy, zväčša dcéry zahraničných koncernov, investujú peniaze aj
do vysokoškolského vzdelávania, ktoré je finančne poddimenzované. Ponúkajú tak slovenským
študentom univerzít bližší kontakt s praxou už počas štúdia. Slovak Telekom ponúka napríklad šesť- až
dvanásťmesačnú odbornú stáž pre študentov vysokých škôl a prináša im možnosť pracovať na reálnych
projektoch a úlohách v oblasti ich zamerania. Východoslovenská energetika má zase štipendijný a
rozvojový program určený pre študentov inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach. Cisco Systems Slovakia, spoločnosť pôsobiaca v oblasti sieťových
riešení, spolupracuje s piatimi vysokými školami od roku 1999. Školy majú k dispozícii komplexný
vzdelávací program v oblasti počítačových sietí, ktorý má snahu riešiť problém nedostatku špecialistov
na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. Ďalšou spoločnosťou podporujúcou
technické vzdelávanie na vysokých školách je Volkswagen Slovakia. Už od roku 2007 má rozbehnutý
projekt IngA - Inžinier v automobilovom priemysle, ktorý záujemcom prináša vzdelávanie priamo v
prostredí automobilového závodu. Doteraz sa do neho zapojilo viac ako 2 500 študentov z piatich
slovenských univerzít - Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Technickej univerzity v
Košiciach, Žilinskej univerzity, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Ekonomickej univerzity v
Bratislave.

NOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM. Volkswagen Slovakia sa navyše rozhodol investovať tristotisíc eur počas
troch rokov do zriadenia nového zamerania Automobilová produkcia v rámci študijného programu
Výrobné systémy a manažérstvo kvality na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Jeho
cieľom sú podpora, prehĺbenie a užšie spojenie vzdelávacích aktivít strojníckej fakulty priamo s praxou a
zároveň výchova novej generácie kvalifikovaných špecialistov s najlepšími možnosťami uplatnenia v
praxi. "Investícia smeruje do nového zamerania v študijnom programe Výrobné systémy a manažérstvo
kvality, ale je zároveň aj prvým krokom k budúcej príprave samostatného akreditovaného študijného
programu Euroinžinier v automobilovom priemysle, na ktorý by skončení bakalári mohli nadväzovať,"
uvádza hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia Vladimír Machalík. Vďaka projektu majú študenti
sprístupnené moderné technológie v inovatívnych predmetoch, ako sú základy konštrukcie automobilov,
lakovacie procesy a technológie, riadenie výroby a logistika. Študenti majú možnosť absolvovať cvičenia
na špecializovaných pracoviskách s možnosťou spracovať bakalársku prácu priamo v automobilovom
závode. Volkswagen Slovakia prispel aj na vybavenie odborných laboratórií fakulty a rekonštrukciu
prednáškovej sály. Na vybrané časti výučby poskytuje odborníkov z praxe. Na toto nové zameranie sa
majú možnosť špecializovať študenti od tretieho ročníka študijného programu Výrobné systémy a
manažérstvo kvality. Prví tretiaci nastúpili vlani v septembri, záujem študentov o zameranie bol zo
začiatku rozpačitý. Vysokoškoláci totiž nevedeli, čo sa od nich pri výbere očakáva. Viacerých odradil
okrem angličtiny druhý požadovaný jazyk, ktorým je nemčina. Výberom napokon prešlo trinásť
študentov, plánovalo sa maximálne pätnásť. Títo mladí ľudia tak dostali možnosť priblížiť sa viac praxi v
automobilovom priemysle. A práve chýbajúci kontakt s praxou býva hlavným problémom, upozorňuje
garantka tohto študijného programu, profesorka Edita Hekelová zo Strojníckej fakulty STU. Zároveň
dúfa, že mnohé firmy a spoločnosti sa inšpirujú týmto príkladom a prejavia záujem o pomoc pri
bakalárskych a diplomových témach v mnohých odboroch Slovenskej technickej univerzity, kde sa
momentálne stretáva viac s neochotou spolupracovať.
EURÓPSKY PRIESKUM. E. Hekelová sa zapojila aj do prieskumu, ktorý v šiestich štátoch skúmal
spokojnosť firiem s absolventmi technických vysokých škôl v Európskej únii vrátane Slovenska. Počas
dvoch rokov sa do neho zapojilo takmer dvesto slovenských firiem. Výsledky prieskumu sa dajú zhrnúť
do niekoľkých bodov. Absolvent technickej univerzity má mať schopnosť samostatne riešiť problém,
efektívne komunikovať, prinášať nápady, tímovo pracovať, ovládať dva cudzie jazyky a ostatné
vlastnosti, ktoré by sa dali stručne charakterizovať ako soft skills.
Vážené univerzity
AKÝ VPLYV MÔŽU MAŤ VYSOKÉ ŠKOLY na lokálnu a národnú ekonomiku, kultúru a spoločnosť,
uvádza britský príklad. Sektor vysokých škôl je pre ostrovnú krajinu dôležitý. Univerzity zamestnávajú
viac ako 350-tisíc ľudí a zároveň generujú a udržiavajú ďalších 320-tisíc pracovných miest v iných
odvetviach. Kým Briti tvoria len jedno percento svetovej populácie, britské univerzity produkujú deväť
percent svetových vedeckých prác a trinásť percent najcitovanejších. Za ostatné polstoročie pochádzalo
44 víťazov Nobelových cien z britských univerzít. To ukazuje, že vysoké školy zohrávajú významnú
úlohu v britskej ekonomike a v ich vplyve na spoločnosť, uvádza stránka Business in the Community.
Volkswagen sa rozhodol investovať tristotisíc eur do zriadenia nového študijného programu
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24. Soví les sa dočkal ochrany
; Slovensko dnes; Z domova; Monika Kardošová]
Jana Majeská, moderátorka STV: "Bratislavskí aktivisti sa dočkali. 20 rokov bojovali za to, aby sa
takzvaní Soví les v Petržalke dostal do zoznamu chránených areálov. Teraz už môžu pokojne spávať. Z
lokality sa vďaka rozhodnutiu krajského úradu životného prostredia stane miesto, kde už škodcovia
priestor nemajú."
Monika Kardošová, redaktorka STV: "Možno ani len netušíte, že chránené územie, na ktoré sa práve
pozeráte, stojí pre Ekonomickej univerzite a najvyťaženejšom bratislavskom moste."
Milan Vtáčnik, primátor Bratislavy: "Ja týmto chcem oceniť tú prácu, ktorú do toho vložili aktivisti, že
vlastne prispeli k tomu, že sa podarilo takéto územie ochrániť vlastne pre budúce generácie."
Andrej Kovarik, manažér pre média BROZ: "Dôvod, prečo sa aj toto územie vyhlásilo za chránený areál
je, je práve ochrana tých zbytkov lužného lesa."
Monika Kardošová, redaktorka STV: "Pozorný návštevník tu môže vidieť aj unikátne živočíchy, napríklad
bobra vodného či ďatle."

Tomáš Kušík, predseda BROZ: "Náš najväčší druh ďatľa - tesár čierny - ozýva sa teraz na jar takým
charakteristickým výrazným piskľavým zvukom."
Monika Kardošová, redaktorka STV: "Oddnes tu majú škodcovia veľkú stopku."
Tomáš Kušík, predseda BROZ: "To územie by sa nemalo zničiť, zastavať, vymeniť, predať."
Ján Cibuľa, riaditeľ ŠOP: "Ide hlavne o to, aby sa zachoval ten momentálny stav toho prirodzeného
lužného lesa plus teda s tými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami."
Monika Kardošová, redaktorka STV: "Tento chránený areál má skoro 42 hektárov. Viac ako polovicu z
neho tvoria prirodzené lesné a vodné biotopy.
Monika Kardošová, Slovenská televízia."
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25. V Sovom lese sovy už možno nie sú
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/03/2011; Bratislava - Petržalka; redakcia]
Bratislava má nový chránený areál – časť lužného lesa okolo Prístavného mosta.
PETRŽALKA. Približne 42 hektárov lužného lesa na petržalskej strane Dunaja, takzvaný Soví les, sa
stalo chráneným areálom.
Ide približne o kilometrový úsek siahajúci od Ekonomickej univerzity a Prístavného mosta smerom k
mostu Apollo.
Jednotlivé časti areálu sú zaradené do druhého až štvrtého pásma ochrany prírody.
V areáli nebude obmedzená návštevnosť, a bude naďalej slúžiť na rekreáciu.
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia o chránenom areáli je účinná od februára.
Ochranári Soví les včera predstavili novinárom.
Viac ako polovica rozlohy areálu leží vo štvrtom stupni ochrany prírody.
Zachoval sa tam prírodný lužný les s rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami, hovorí riaditeľ Štátnej
ochrany prírody Ján Cibuľa.
Najnižší, druhý stupeň sa vzťahuje na oblasť v blízkosti Prístavného mosta.
Názov Soví les nie je historický. Lokalitu podľa Jaromíra Šíbla, podpredsedu Bratislavského
regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), takto pracovne pomenovali ochranári v časoch, keď sa
v súvislosti s výstavbou Vodného diela Gabčíkovo snažili o záchranu lužných lesov.
"Vtedy tu sovy žili, možno že dnes tu už žiadne nie sú," povedal Šíbl.
O zabezpečenie ochrany tohto územia sa bratislavskí ochranári snažili viac ako dvadsať rokov.
Predmetom ochrany sú biotopy lužného lesa a mokradí európskeho významu a živočíchy, ktoré tu žijú.
"Zachovali sa tie, čo sa dokázali adaptovať," hovorí predseda združenia Tomáš Kušík.
Združenie sa snaží zabezpečiť zákonnú ochranu aj pre ďalšie územia.
"Ešte v tomto roku by sa nám malo podariť vyhlásenie Pečnianskeho lesa, ostrova Sihoť a niekoľkých
ďalších lokalít," hovorí Šíbl.
Chránený areál Soví les
Je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy,
má rozlohu 41,87 hektára,
v štvrtom stupni ochrany prírody je 26,99 hektára,

v treťom stupni ochrany 12,75 hektára,
v druhom stupni ochrany 2,3 hektára.
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26. V Sovom lese sovy už možno nie sú
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/03/2011; s.: 6; Spravodajstvo; vju]
Bratislava má nový chránený areál - časť lužného lesa okolo Prístavného mosta.
Petržalka. Približne 42 hektárov lužného lesa na petržalskej strane Dunaja, takzvaný Soví les, sa stalo
chráneným areálom. Ide približne o kilometrový úsek siahajúci od Ekonomickej univerzity a
Prístavného mosta smerom k mostu Apollo. Jednotlivé časti areálu sú zaradené do druhého až štvrtého
pásma ochrany prírody. V areáli nebude obmedzená návštevnosť, a bude naďalej slúžiť na rekreáciu.
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia o chránenom areáli je účinná od februára. Ochranári
Soví les včera predstavili novinárom. Viac ako polovica rozlohy areálu leží vo štvrtom stupni ochrany
prírody. Zachoval sa tam prírodný lužný les s rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami, hovorí riaditeľ
Štátnej ochrany prírody Ján Cibuľa. Najnižší, druhý stupeň sa vzťahuje na oblasť v blízkosti Prístavného
mosta. Názov Soví les nie je historický. Lokalitu podľa Jaromíra Šibla, podpredsedu Bratislavského
regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), takto pracovne pomenovali ochranári v časoch, keď sa
v súvislosti s výstavbou Vodného diela Gabčíkovo snažili o záchranu lužných lesov. "Vtedy tu sovy žili,
možno že dnes tu už žiadne nie sú," povedal Šíbl. O zabezpečenie ochrany tohto územia sa bratislavskí
ochranári snažili viac ako dvadsať rokov. Predmetom ochrany sú biotopy lužného lesa a mokradi
európskeho významu a živočíchy, ktoré tu žijú. "Zachovali sa tie, čo sa dokázali adaptovať," hovorí
predseda združenia Tomáš Kušík. Združenie sa snaží zabezpečiť zákonnú ochranu aj pre ďalšie
územia. "Ešte v tomto roku by sa nám malo podariť vyhlásenie Pečnianskeho lesa, ostrova Sihoť a
niekoľkých ďalších lokalít," hovorí Šíbl.
(vju)
Soví les
- chránený areál Soví les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy,
- má rozlohu 41,87 hektára,
- v štvrtom stupni ochrany prírody je 26,99 hektára,
- v treťom stupni ochrany 12,75 hektára,
- v druhom stupni ochrany 2,3 hektára.
Foto:
Po rokoch sa ochranári dočkali -zvyšok lužného lesa v okolí Prístavného mosta sa zachová. fotosmeGabriel kuchta
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27. V nominácii na Slovenku roka Hantuchová aj Zuzulová
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 24/03/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Titul Slovenka roka 2011 bude v kategórii šport patriť jednej z tria Daniela Hantuchová, Veronika
Zuzulová a Henrieta Farkašová.
BRATISLAVA 24. marca (WEBNOVINY) - Titul Slovenka roka 2011 bude v kategórii šport patriť jednej z
tria Daniela Hantuchová, Veronika Zuzulová a Henrieta Farkašová. Úspešná slovenská tenistka,
najlepšia zjazdárka SR a paralympijská medailistka sa dostali do užšej nominácie v už tradičnej ankete
týždenníka Slovenka, ktorý ju organizuje v spolupráci s RTVS. Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa
organizátorov vzdať hold a morálne ohodnotiť úspešné dámy a predstaviť ich prácu a výsledky
verejnosti. Záštitu nad podujatím aj tento rok prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia
Gašparovičová.
Úspešné Slovenky do jednotlivých kategórií podľa ich okruhu pôsobenia starostlivo vybrala nominačná
komisia. Pre tento rok pracovala v zložení: minister kultúry SR Daniel Krajcer (predseda), generálna

riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza,
1. slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO a. s.,
poradkyňa manželky prezidenta SR Martina Balleková, riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária
Reháková a šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Predstavitelia komisie priznali, že vybrať tri Slovenky do siedmich kategórií mali ťažké. "Ženy nie sú len
matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné spolupracovníčky," povedal v úvode vyhlásenia nominácií
predseda komisie Daniel Krajcer.
O víťazkách v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a vzdelávanie, Zdravotníctvo,
Biznis a manažment, Šport, Charita a podpora mladých talentov rozhodne verejnosť. Hlasovať môžu
diváci RTVS formou SMS-správ, čitateľky Slovenky prostredníctvom kupónov, ale aj návštevníci
internetovej stránky www.zenskyweb.sk .
Galavečer, na ktorom predstavia víťazky jednotlivých kategórií ankety Slovenka roka 2011, ako aj
víťazku s najvyšším počtom hlasov, sa uskutoční 23. mája v historickej budove Slovenského národného
divadla v Bratislave.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2011:
Šport:
Daniela Hantuchová - slovenská profesionálna tenistka
Veronika Zuzulová - reprezentantka Slovenska v zjazdovom lyžovaní
Henrieta Farkašová - členka slovenského paralympijského tímu, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní
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28. Nominovali adeptky na titul Slovenka roka 2011
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 24/03/2011; SITA]
SITA
Listinu nominovaných adeptiek ašpirujúcich na titul Slovenka roka, dnes zverejnili.
Dnes predstavili nominované kandidátky na titul Slovenska roka 2011. Týždenník Slovenka v spolupráci
s RTVS po tretí raz vyhlásil úspešnú anketu. Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa organizátorov vzdať
hold a morálne ohodnotiť úspešné dámy a predstaviť ich prácu a úspechy verejnosti. Záštitu nad
slávnostným podujatím aj tento rok prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
Úspešné dámy do jednotlivých kategórií podľa ich okruhu pôsobenia starostlivo vybrala nominačná
komisia. Pre tento rok bola v zložení: predseda - minister kultúry SR Daniel Krajcer, generálna riaditeľka
RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1.
slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO a. s., poradkyňa
manželky prezidenta SR Martina Balleková, riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária Reháková a
šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Predstavitelia komisie priznali, že vybrať tri Slovenky do siedmich kategórií mali ťažké. Preto urobili
výnimku a v kategórii Zdravotníctvo nominovali štyri kandidátky. "Ženy nie sú len matky, krásne
stvorenia, ale aj úspešné spolupracovníčky," povedal v úvode vyhlásenia nominácií predseda komisie
Daniel Krajcer. "Výnimočnosť sa spája so skromnosťou," povedal Rudolf Sivák. Niektoré z nich totiž
možnosť získať titul Slovenka roka preto dokonca odmietli.
O víťazkách v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a vzdelávanie, Zdravotníctvo,
Biznis a manažment, Šport, Charita a podpora mladých talentov, rozhodne verejnosť. Hlasovať môžu
diváci RTVS formou sms hlasovania a čitateľky Slovenky prostredníctvom kupónov, ale aj
prostredníctvom webu na www.zenskyweb.sk .
Galavečer, na ktorom budú predstavené víťazky jednotlivých kategórií ankety Slovenka roka 2011, ako
aj víťazka s najväčším počtom hlasov, sa uskutoční 23. mája v historickej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2011:
Umenie a kultúra:
Sisa Sklovska - speváčka
Eva Krížiková - herečka
Eva Pavlíková - herečka
Médiá a komunikácia:
Zuzana Ťapáková - generálna riaditeľka TV Markíza a Doma
Martina Fatyková - riaditeľka identity a komunikácie UniCredit Bank Slovakia

Jana Segečová - riaditeľka Rádia Slovensko
Veda a výskum:
Danica Staneková - vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS Slovenskej
zdravotníckej univerzity
Eva Májková - podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied
Zlatica Ondrušová - vysokoškolská pedagogička
Zdravotníctvo:
Ružena Tkáčová - prednostka Kliniky pneumológie a ftiziológie Lekárskej fakulty Univerzity P.J.Šafárika
a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Iveta Marinová - riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Mária Krasňanová - generálna predstavená Rehole sv. Alžebty, zriaďovateľka Onkolického ústavu sv.
Alžbety
Eva Lacková - primárka Nefrologicko - transplantačného oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici
Biznis a manažment:
Katarína Kullová - podnikateľka
Monika Céreová - riaditeľka J&T Banky
Oľga Lauková - riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Šport:
Daniela Hantuchová - slovenská profesionálna tenistka
Veronika Zuzulová - reprezentantka Slovenska v zjazdovom lyžovaní
Henrieta Farkašová - členka Slovenského paralympijského tímu, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní
Charita a podpora mladých talentov:
Iveta Krovinová - Galbavá - zakladateľka Medzinárodného klubu Slovenka v Prahe
Mária Jasenková - detská onkologička, zakladateľka, lekárka a riaditeľka detského hospicu Plamienok
Elena Kohútiková - zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB a členka Správnej rady Nadácie VÚB
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29. Poslanci bratislavskej Petržalky sa obracajú na mestských poslancov, aby
urýchlene riešili nosný dopravný systém
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Elena Jančušková]
Peter Béreš, moderátor: "Poslanci bratislavskej Petržalky sa obracajú na mestských poslancov, aby
urýchlene riešili nosný dopravný systém. Teda koľajovú dopravu, ktorá by spájala centrum mesta s
najväčším slovenským sídliskom. Argumentujú tým, že Petržalka tvorí štvrtinu obyvateľov Bratislavy a ak
sa dopravná situácia nezmení do 2 rokov, hrozí kolaps. Primátor Milan Ftáčnik naopak tvrdí, že sa
projekt posúva ďalej. Dopravná komisia hlavného mesta už odporučila žiadať peniaze z fondov
Európskej únie. Pokračuje Elena Jančušková."
Elena Jančušková, redaktorka: "Starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi sa zdá, že riešenie nosného
dopravného systému sa sústavne odkladá a predlžuje."
Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava Petržalka: "Tárame o nosnom dopravnom systéme 30 rokov. Ide
o to, že nech sa rozhodne bez politických špekulácií."
Elena Jančušková, redaktorka: "Poslanci Petržalky zdôrazňujú, že tam sídlia aj rôzne významné
spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, viaceré vysoké školy, len Ekonomickú univerzitu navštevuje 12
000 študentov. Preto podľa nich treba dopravu do Petržalky vyriešiť čo najrýchlejšie. Starostovi Bajanovi
sa nepáči, že mesto riešenie nosného dopravného systému stále odďaľuje."
Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava Petržalka: "V najbližších dvoch rokoch idú sem južné mesto s 30
000 obyvateľmi, ide sem Petržalka City, idú sa tu otvárať nové zóny, Kapitolské pole a my stále sa
budeme tlačiť na troch mostoch. Jednoducho tá situácia je neudržateľná."
Elena Jančušková, redaktorka: "A čo na to primátor? Milan Ftáčnik povedal, že petržalská samospráva
si podľa neho ešte bude musieť na riešenie počkať."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "V pondelok sme na dopravnej komisii dospeli k tomu, že poslanci
podporili, ja to nazvem kompromisné uznesenie, ktoré som predložil k nosnému dopravnému systému.
Dopravná komisia odporučila, aby mestské zastupiteľstvo sa uchádzalo o zdroje z operačného programu
Doprava na budovanie koľajovej trate v Petržalke."
Elena Jančušková, redaktorka: "Primátor dodal, že mesto s Bratislavským samosprávnym krajom,
poslancami aj odbornou verejnosťou ešte musí vypracovať štúdiu, ktorá má odpovedať na parametre

trate. 31. marca má bratislavská samospráva definitívne rozhodnúť o tom, či koľajový systém v
navrhovanej podobe predložia Európskej únii. Martin Kugla z Iniciatívy za ekologickú a efektívnu
dopravu však tvrdí, že vedenie mesta predkladá finančne a časovo vysoko rizikový projekt, pri ktorom je
veľká pravdepodobnosť nesplnenia podmienok Európskej únie. Projektovú dokumentáciu podľa neho
mesto nestihne pripraviť."
Martin Kugla, Iniciatíva za ekologickú a efektívnu dopravu: "Mnoho odborníkov s ktorými sme to
konzultovali spochybňovali prípravu dokumentácie a tie časové limity hovoria, že najskôr rok 2016."
Elena Jančušková, redaktorka: "Rozhodnutie Európskej únie, či na to prisľúbených 250 miliónov eur
vyčlení, má padnúť najskôr na prelome júna a júla."
-END
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30. Anketa Slovenka roka vstupuje do svojho tretieho ročníka
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 25/03/2011; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, 25. marca 2011 17:14
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS vyhlasujú III. Ročník ankety Slovenka roka.
BRATISLAVA 25. marca (WBN/PR) - Anketa Slovenka roka je dôstojným pokračovateľom podujatia,
ktoré Slovenka organizovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pod názvom Žena a Muž roka.
Pravidlá sa mierne zmenili, k redakcii Slovenky sa pridal ďalší veľký partner - Rozhlas a televízia
Slovenska - ale zmysel ankety zostáva rovnaký: ukázať verejnosti skutočné osobnosti, výnimočné a
úspešné ženy.
Ktorá získa najkrajší titul?
"Asi ťažko nájsť krajší titul, ako je SLOVENKA ROKA. Preto je pre mňa cťou byť predsedom nominačnej
komisie," vyznal sa minister kultúry SR Daniel Krajcer na tlačovej besede, ktorou odštartoval tretí ročník
ankety. "Priznám sa, mám rád dámsku spoločnosť a ženy, ale dokonca si ich aj vážim, čo potvrdzuje aj
to, že na ministerstve kultúry majú ženy významné zastúpenie aj na riadiacich postoch", dodal.
Novinárom sa predstavili členovia komisie, ktorá vyberala adeptky na tohoročný titul, aj väčšina
nominovaných dám, ktoré priznali, že sa cítia poctené i dojaté a väčšina z nich skromne tvrdí, že
nomináciu chápu ako ocenenie a zviditeľnenie pracoviska, kde pôsobia alebo ho vedú.
"Anketa je príležitosťou ukázať ženy nielen ako matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné
spolupracovníčky. Poďakovať sa im a povedať, že mnohé veci robia lepšie ako muži," povedal minister
kultúry a jeho slová potvrdila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, ktorá už po tretí
raz prevzala záštitu nad anketou Slovenka roka. "Vítam každú príležitosť, kde sa môžu prezentovať
výnimočné ženy, ktoré dokážu skĺbiť prácu s rodinou a byť úspešné ako vedkyne, lekárky, podnikateľky a často sú úspešnejšie ako muži," uviedla. Ak sa minulý rok do hlasovania zapojilo štyridsaťpäťtisíc
čitateľov a televíznych divákov, je to dôkaz, že anketa je populárna a verejnosť víta možnosť dozvedieť
sa o výnimočných ženách.
"Každá pracujúca žena, aj tá vysoko postavená, rieši rovnaké problémy. Okrem práce musí zvládnuť aj
rodinu a nečakané prekážky, ktoré jej osud postaví do cesty. Príbehy úspešných, ktoré predstavíme v
tejto ankete, môžu byť aj motiváciou pre iné ženy , ktoré stoja na vážnej životnej križovatke, riešia
problém a nevedia, ako ďalej," pripomenula Mária Reháková, riaditeľka Vydavateľstva STAR production
ďalší z dôvodov, prečo sa redakcia Slovenky rozhodla po niekoľkých rokoch vrátiť k ankete, ktorej
začiatky siahajú do roku 1990.
Aj generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková považuje za česť byť partnerom ankety, ktorá ukazuje
mladým ľuďom iné vzory ako kráse missky a prisľúbila, že medailóny jednotlivých nominovaných dám
prinesie aj Slovenský rozhlas. Vyslovila presvedčenie, že galaprogram z vyhlásenia výsledkov ankety,
ktorý bude Slovenská televízia vysielať v priamom prenose 23. mája, bude opäť dobrým programom.
Zárukou by mal byť tím tvorcov pod taktovkou režiséra Petra Nunéza.
Výber nominácií bol tohto roku ťažký - potvrdili to aj ďalší členovia komisie, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák i zástupca spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská
lekárnická spoločnosti Dalibor Suchánek. Aj preto sa stalo, že tohto roku sú v kategórii Zdravotníctvo
napokon štyri nominácie. O víťazke každej zo siedmich kategórií i celkovej víťazke - Slovenke roka 2011
- rozhodnú čitatelia a diváci hlasovaním. Správne vybrať im pomôžu medailóny nominantiek, ktoré
budeme postupne prinášať v Slovenke aj v televíznych spotoch. Hlasovať však možno už odteraz prostredníctvom prázdnej SMS na číslo uvedené pri mene vašej favoritky či cez internet na
www.zenskyweb.sk a neskôr aj prostredníctvom kupónov v Slovenke.
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31. Vláda pripravuje plošné spoplatnenie vysokoškolských študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 25/03/2011; Redakcia]
Tlačové vyhlásenie Štrajkového výboru študentov (ŠVŠ) k zmenám v oblasti vysokého školstva k novele
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
Vláda pripravuje plošné spoplatnenie vysokoškolských študentov
ŠVŠ dôrazne protestuje proti zavedeniu poplatkov v externej forme vysokoškolského štúdia, pretože
tento krok nerieši základný problém vysokého školstva na Slovensku, ktorým je kvalita. Kvalitu v školstve
je možne dosiahnuť iba ráznymi krokmi.
Znížením počtu počtu vysokých škôl a zníženie počtu študentov na vysokých škôl, čím dôjde nielen k
zníženiu masifikácie vo vysokom školstve, ale aj získaniu finančných prostriedkov pre skvalitnenie
vysokého školstva bez zavedenia poplatkov.
Znovuzavedením pomer, ktorým sa určí maximálny počet externých študentov k študentom denným,
ktorých bude môcť mať vysoká škola.
Nadstaviť proces reakreditácie tak, aby akreditačnú komisiu tvorili aj odborníci zo zahraničia, čím by sa
predišlo politickým tlakom a zabezpečilo objektívnejšie akreditačné konanie.
ŠVŠ zároveň protestuje proti návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorej cieľom je zaviesť úplné
spoplatnenie externého štúdia.
Ministerstvo školstva vôbec neuvažovalo nad alternatívou bezplatného štúdia pre všetkých externistov.
Vo finančnej analýze dôvodovej správy chýba zdôvodnenie či takéto školné nebude mať negatívny
dopad na prístup ku vzdelaniu.
Externé štúdium vo väčšine prípadov využívajú najmä zamestnanci, ktorí si popri práci chcú zvýšiť svoju
kvalifikáciu (alebo to zamestnávateľ dokonca priamo požaduje). Na spoplatnenie štúdia tak doplatia
najmä tí, ktorí ho najviac potrebujú k získaniu lepšej pracovnej pozície či vyššiemu platu.
Školné v priemernej výške 800 eur ročne sa môže u mnohých zamestnancov z chudobnejších regiónov
vyšplhať až do výšky dvojnásobku čistej mesačnej mzdy! (V prvom polroku 2010 bola priemerná hrubá
mzda v Prešovskom kraji 563 eur, čo je v čistom okolo 420 eur). Školné bude tak pridrahý luxus práve
pre tých, ktorí vzdelanie najviac potrebujú.
Štrajkový výbor študentov bude iniciovať všetky kroky k tomu, aby sa tento stav zvrátil – vrátane
iniciovania podania na Ústavný súd.
Kontakt
Karol Klobušický, doktorand na Trnavskej univerzite / Koordinátor ŠVŠ
Michal Feik, doktorand na Ekonomickej univerzite / Koordinátor ŠVŠ
Jaroslav Sykora, študent na Univerzite Komenského / Koordinator ŠVŠ

Späť na obsah

32. Microsoft Slovakia ocenil inovatívne schopnosti študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 29/03/2011; redakcia]
Generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia Peter Čerešník a riaditeľ divízie pre riešenia malých a
stredných podnikov Peter Dovhun, vyhlásili v piatok 25. marca víťazov študentskej súťaže o najlepšiu
prípadovú štúdiu pre oblasť cloud computingu. Spoločnosť Microsoft týmto spôsobom zavŕšila podujatie
Microsoft Day, ktoré organizovala v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave 1. marca
2011.
V piatok 25. marca sa zástupcovia top-manažmentu spoločnosti Microsoft Slovakia stretli so siedmimi
študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zapojili do súťaže o najlepšiu prípadovú
štúdiu. Súťaž bola vyhlásená v rámci workshopu Konkurencia na najvyššej úrovni, ktorý bol súčasťou
podujatia Microsoft Day na Ekonomickej univerzite.
"Počas workshopu sme so študentmi zažili úžasne motivujúcu diskusiu, na ktorú nám nestačil ani
vyhradený čas. Rozhodli sme sa preto rozvinúť ju do ďalšieho rozmeru. Našli sme oblasť, ktorá bola pre
študentov vhodná na vypracovanie stratégie konkurenčného prístupu a požiadali ich, aby sa zamysleli
nad riešením," vysvetlil motiváciu k súťaži Peter Dovhun.
Do súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu sa prihlásili 3 tímy študentov. Ich úlohou bolo v priebehu
štrnástich dní vypracovať stratégiu prístupu spoločnosti Microsoft voči jednému z konkurentov na trhu
pre cieľovú skupinu malých a stredných podnikateľov. Tímy spracovali tri rôzne prístupy riešení
konkurenčnej stratégie.
"Všetky práce boli zaujímavé a veľmi rozumne koncipované. Bolo zrejmé, že študenti ich vypracovaním
strávili dlhší čas a nič neponechali náhode. Radi by sme ocenili energiu a čas, ktoré príprave venovali,
veľmi si to vážime," zhodnotil priebeh súťaže Peter Čerešník.
Víťazom súťaže sa stal tím dvoch študentov – Martina Federlu a Mareka Baráka. O ich víťazstve

rozhodol predovšetkým kreatívny prístup a zaujímavé spracovanie: "Víťaznú prácu od ostatných
odlišovala "inakosť" – autori do nej vložili nadšenie a srdce," dodal Peter Čerešník, ktorý víťazom
odovzdal hlavnú cenu webkameru LifeCam VX-5500, myš Wireless Mobile Mouse 3500 a hru na Xbox
360 Halo Reach 3 ODST.
Výhra víťazný tím veľmi potešila, rovnako ako možnosť stretnúť sa s top predstaviteľmi spoločnosti
Microsoft Slovakia a absolvovať spolu s ostatnými študentmi prehliadku slovenskej pobočky a jej
technologických noviniek: "Sme radi, že sa nám podarilo uspieť. Téma cloudu nás okamžite zaujala a
spolupracovalo sa nám veľmi dobre. Páči sa nám, ako Microsoft prepája svet biznisu so študentmi.
Obyčajne nemáme príležitosti na takéto stretnutia, máloktoré firmy dávajú študentom takýto priestor a
šancu sa prejaviť. Veľmi oceňujeme aj otvorený a ľudský prístup pánov Čerešníka a Dovhuna, je to
veľmi inšpirujúce," vyjadril sa víťazný tím.
"Títo študenti sú dôkazom, že na slovenských univerzitách máme veľmi veľa šikovných a talentovaných
ľudí a stojí za to, dať im príležitosť prejaviť sa. Verím, že sa nám aj v ďalších projektoch spolupráce so
školami podarí rozvíjať mladé talenty, je to pre nás veľká motivácia," uzavrel príjemné podujatie Peter
Čerešník.
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33. Spoločnosť Microsoft Slovakia ocenila inovatívne schopnosti študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 29/03/2011; redakcia]
V piatok 25. marca sa zástupcovia top-manažmentu spoločnosti Microsoft Slovakia stretli so siedmimi
študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zapojili do súťaže o najlepšiu prípadovú
štúdiu. Súťaž bola vyhlásená v rámci workshopu Konkurencia na najvyššej úrovni, ktorý bol súčasťou
podujatia Microsoft Day na Ekonomickej univerzite.
"Počas workshopu sme so študentmi zažili úžasne motivujúcu diskusiu, na ktorú nám nestačil ani
vyhradený čas. Rozhodli sme sa preto rozvinúť ju do ďalšieho rozmeru. Našli sme oblasť, ktorá bola pre
študentov vhodná na vypracovanie stratégie konkurenčného prístupu a požiadali ich, aby sa zamysleli
nad riešením," vysvetlil motiváciu k súťaži Peter Dovhun.
Do súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu sa prihlásili 3 tímy študentov. Ich úlohou bolo v priebehu
štrnástich dní vypracovať stratégiu prístupu spoločnosti Microsoft voči jednému z konkurentov na trhu
pre cieľovú skupinu malých a stredných podnikateľov. Tímy spracovali tri rôzne prístupy riešení
konkurenčnej stratégie.
"Všetky práce boli zaujímavé a veľmi rozumne koncipované. Bolo zrejmé, že študenti ich vypracovaním
strávili dlhší čas a nič neponechali náhode. Radi by sme ocenili energiu a čas, ktoré príprave venovali,
veľmi si to vážime," zhodnotil priebeh súťaže Peter Čerešník.
Víťazom súťaže sa stal tím dvoch študentov – Martina Federlu a Mareka Baráka. O ich víťazstve
rozhodol predovšetkým kreatívny prístup a zaujímavé spracovanie: "Víťaznú prácu od ostatných
odlišovala "inakosť" – autori do nej vložili nadšenie a srdce," dodal Peter Čerešník, ktorý víťazom
odovzdal hlavnú cenu webkameru LifeCam VX-5500, myš Wireless Mobile Mouse 3500 a hru na Xbox
360 Halo Reach 3 ODST.
Výhra víťazný tím veľmi potešila, rovnako ako možnosť stretnúť sa s top predstaviteľmi spoločnosti
Microsoft Slovakia a absolvovať spolu s ostatnými študentmi prehliadku slovenskej pobočky a jej
technologických noviniek: "Sme radi, že sa nám podarilo uspieť. Téma cloudu nás okamžite zaujala a
spolupracovalo sa nám veľmi dobre. Páči sa nám, ako Microsoft prepája svet biznisu so študentmi.
Obyčajne nemáme príležitosti na takéto stretnutia, máloktoré firmy dávajú študentom takýto priestor a
šancu sa prejaviť. Veľmi oceňujeme aj otvorený a ľudský prístup pánov Čerešníka a Dovhuna, je to
veľmi inšpirujúce," vyjadril sa víťazný tím.
"Títo študenti sú dôkazom, že na slovenských univerzitách máme veľmi veľa šikovných a talentovaných
ľudí a stojí za to, dať im príležitosť prejaviť sa. Verím, že sa nám aj v ďalších projektoch spolupráce so
školami podarí rozvíjať mladé talenty, je to pre nás veľká motivácia," uzavrel príjemné podujatie Peter
Čerešník.
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34. V externom školnom vládne chaos
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 04/03/2011; Z domova; Zuzana Petková]
Koalícii budú opäť chýbať hlasy, minister školstva Eugen Jurzyca novelu vysokoškolského zákona
nepresadí.
BRATISLAVA. Tisícky externistov nemajú istotu, ako budú od septembra platiť poplatky za školu. Novela
vysokoškolského zákona ministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ), ktorá mala stanoviť pravidlá, zrejme
v parlamente neprejde. Dôvodom je, že koalícia opäť nebude mať väčšinu.

Novelu potápajú štyria Obyčajní ľudia na čele s Igorom Matovičom. "V tomto znení za ňu
nezahlasujeme," povedal včera Matovič. Prekáža mu, že Jurzyca chce plošne spoplatniť všetkých
externých študentov.
Externistov je asi 45-tisíc. Doteraz časť z nich školné neplatila, zvyšok áno. Rozhodovala o tom škola.
Ústavný súd to však označil za protiústavné, keďže jestvovali dve skupiny študentov.
Všetci alebo nikto
Jurzyca stál pred dilemou, či školné celkom zrušiť alebo spoplatniť celé externé štúdium. Rozhodol sa
pre spoplatnenie.
Zrušenie poplatkov by vysokým školám spôsobilo výpadok 20 miliónov eur ročne, tvrdí ministerstvo.
Trvá na tom, že platiť budú všetci externisti aj v prípade, ak Národná rada novelu neprijme. "Vyplýva to z
iných ustanovení zákona," tvrdí hovorkyňa Miriam Žiaková.
Vysoké školy však vidia september rôzne. "Budeme aj naďalej vyberať už zavedené školné a v
niektorých programoch sa platiť nebude," hovorí rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Externe
tam študuje asi pätina z 13-tisíc poslucháčov.
Neistí rektori aj poslanci
Rektor najväčšej Univerzity Komenského Karol Mičieta hovorí, že súčasné pravidlá sú nejasné. "Mal by
sa do toho zaviesť poriadok." Nevedel ešte povedať, či budú poplatky vyberať.
Nejasno v tom majú aj samotní poslanci. Kým Matovič si myslí, že svojím postupom zabezpečil
externistom štúdium zadarmo, exminister školstva za SNS Ján Mikolaj hovorí, že školy budú mať naďalej
na výber.
Ústavnému súdu sa totiž podľa Mikolaja nepozdávali dve kategórie študentov v rámci jednej školy. "Ak
sa celá vysoká škola rozhodne nevyberať od externistov poplatky, musí dostať dotáciu od štátu a
štúdium bude zdarma," tvrdí Mikolaj. Výber poplatkov bude podľa neho závisieť od rozhodnutia
akademického senátu.Ústavný súd nekomentuje, ako sa majú školy zachovať.
"Táto nejasná situácia nahráva čiernemu školnému," povedal šéf klubu Mostu-Híd László Sólymos.
Zuzana Petková
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35. V externom školnom vládne chaos
[Téma: Rektor EU; SME; 04/03/2011; s.: 2; Spravodajstvo; Zuzana Petková]
Koalícii budú opäť chýbať hlasy, minister školstva Eugen Jurzyca novelu vysokoškolského zákona
nepresadí.
Bratislava. Tisícky externistov nemajú istotu, ako budú od septembra platiť poplatky za školu. Novela
vysokoškolského zákona ministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ), ktorá mala stanoviť pravidlá, zrejme
v parlamente neprejde. Dôvodom je, že koalícia opäť nebude mať väčšinu. Novelu potápajú štyria
Obyčajní ľudia na čele s Igorom Matovičom. "V tomto znení za ňu nezahlasujeme," povedal včera
Matovič. Prekáža mu, že Jurzyca chce plošne spoplatniť všetkých externých študentov. Externistov je
asi 45-tisíc. Doteraz časť z nich školné neplatila, zvyšok áno. Rozhodovala o tom škola. Ústavný súd to
však označil za protiústavné, keďže jestvovali dve skupiny študentov.
Všetci alebo nikto
Jurzyca stál pred dilemou, či školné celkom zrušiť alebo spoplatniť celé externé štúdium. Rozhodol sa
pre spoplatnenie. Zrušenie poplatkov by vysokým školám spôsobilo výpadok 20 miliónov eur ročne, tvrdí
ministerstvo. Trvá na tom, že platiť budú všetci externisti aj v prípade, ak Národná rada novelu neprijme.
"Vyplýva to z iných ustanovení zákona," tvrdí hovorkyňa Miriam Žiaková. Vysoké školy však vidia
september rôzne. "Budeme aj naďalej vyberať už zavedené školné a v niektorých programoch sa platiť
nebude," hovorí rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Externe tam študuje asi pätina z 13-tisíc
poslucháčov.
Neistí rektori aj poslanci

Rektor najväčšej Univerzity Komenského Karol Mičieta hovorí, že súčasné pravidlá sú nejasné. "Mal by
sa do toho zaviesť poriadok." Nevedel ešte povedať, či budú poplatky vyberať. Nejasno v tom majú aj
samotní poslanci. Kým Matovič si myslí, že svojím postupom zabezpečil externistom štúdium zadarmo,
exminister školstva za SNS Ján Mikolaj hovorí, že školy budú mať naďalej na výber. Ústavnému súdu sa
totiž podľa Mikolaja nepozdávali dve kategórie študentov v rámci jednej školy. "Ak sa celá vysoká škola
rozhodne nevyberať od externistov poplatky, musí dostať dotáciu od štátu a štúdium bude zdarma," tvrdí
Mikolaj. Výber poplatkov bude podľa neho závisieť od rozhodnutia akademického senátu. Ústavný súd
nekomentuje, ako sa majú školy zachovať. "Táto nejasná situácia nahráva čiernemu školnému," povedal
šéf klubu Mostu-Híd László Sólymos.
Zuzana Petková
Poplatky
Externisti
- školy vyberajú peniaze od externých študentov, denné štúdium je bezplatné,
- externe študuje asi 45-tisíc vysokoškolákov,
- výpadok školného by ročne školy obral o 20 miliónov eur
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36. Na Ekonomickej univerzite dnes slávnostne inaugurovali rektora a dekanov
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 15/03/2011; Z domova; TASR]
Na slávnosti sa zúčastnil bývalý prezident SR Rudolf Schuster, podpredseda vlády SR Rudolf Chmel a
iní hostia.
BRATISLAVA. Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., bol dnes slávnostne inaugurovaný za rektora
Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave na ďalšie štvorročné obdobie 2011 - 2015. Do funkcie
rektora EU bol prvýkrát zvolený v roku 2006 a túto funkciu vykonáva od 1. februára 2007.
Rudolf Sivák (nar. v roku 1955) vyštudoval na Národohospodárskej fakulte (NHF) Vysokej školy
ekonomickej (VŠE- dnešná EU). Počas 33-ročného pedagogického pôsobenia na EU zabezpečoval
všetky formy pedagogickej činnosti a je predsedom komisie pre štátne skúšky na bakalárskom a
inžinierskom štúdiu, ako aj predsedom komisie pre doktorandské skúšky. Na Katedre financií NHF EU je
gestorom predmetov financie a mena, teória a politika podnikateľských financií a predmetu riziká a
neistoty vo financiách. Prof. Sivák bol spoluriešiteľom alebo zodpovedným riešiteľom viacerých
grantových úloh v rámci domácich i medzinárodných projektov.
Je autorom alebo spoluautorom 10 monografií, štyroch vysokoškolských a jednej stredoškolskej
učebnice, autorom desiatok skrípt a viac ako 60 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných
doma i v zahraničí. Sivák vykonával okrem toho aj viaceré funkcie na fakulte a univerzite. Bol napríklad
prodekanom a neskôr dekanom NHF EU, predsedom Akademického senátu tejto fakulty, členom Rady
vysokých škôl SR a iných. Od marca 2009 je členom Európskej akadémie vied a umení a členom
Slovenskej ekonomickej spoločnosti a od roku 2010 je viceprezidentom Slovenskej rektorskej
konferencie.
Za dekanov fakúlt EU boli inaugurovaní: Prof.Ing. Ján Lisý, PhD., - dekan Národohospodárskej fakulty
EU, Ing. Štefan Žák, PhD.,- dekan Obchodnej fakulty, prof.Ing. Michal Fendek, PhD., ktorý bol zvolený
za dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU, ďalej prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,- dekan Fakulty
podnikového manažmentu EU, Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., - dekan Podnikovohospodárskej
fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, a prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. - dekanka Fakulty
aplikovaných jazykov EU.
Súčasne prítomným predstavili dekanku Fakulty medzinárodných vzťahov EU, prof. Ing. Ľudmilu
Lipkovú, CSc., ktorá túto funkciu vykonáva od 1. apríla 2009.
Rektor EU prof. Rudolf Sivák v inauguračnom príhovore venoval pozornosť tradíciám a poslaniu
univerzít, ktorých úlohou vždy bolo šíriť vzdelanosť a múdrosť, idey tolerancie a porozumenia.
Pripomenul, že EU v Bratislave je už 70 rokov centrom ekonomického vzdelávania na Slovensku a
vychovala nové generácie ekonómov, ktorí sa dobre uplatňujú doma i v zahraničí. Hovoril o projektoch
univerzity a jej spolupráci so zahraničnými partnermi, o programoch vzdelávania v anglickom,
nemeckom či francúzskom jazyku a iných.

V mene inaugurovaných dekanov fakúlt EU vystúpil dekan Fakulty hospodárskej informatiky prof. Michal
Fendek.
Vedúci Kancelárie prezidenta SR akademik Milan Čič pozdravil prítomných a zablahoželal
inaugurovanému rektorovi EU a dekanom fakúlt v mene prezidenta Ivana Gašparoviča i vo svojom
mene. Vyzdvihol význam vedy a vzdelávania pre rozvoj celej spoločnosti. Poukázal na rôzne problémy,
ktoré sa vynárajú v súčasnosti a ktoré treba v našej krajine riešiť v prospech občanov.
Na slávnosti sa zúčastnil bývalý prezident SR Rudolf Schuster, podpredseda vlády SR Rudolf Chmel,
veľvyslanci akreditovaní v SR, zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít a iní hostia.
TASR
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37. Na Ekonomickej univerzite inaugurovali staronového rektora, a šiestich nových
dekanov fakúlt
; Správy; Z domova]
Neuvedený, redaktor: "Slávnostnou inauguráciou rektora a dekanov Ekonomickej univerzity v
Bratislave uviedli do funkcií nové vedenie tejto alma mater. Rektorom univerzity sa stal po druhýkrát
Rudolf Sivák. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vzdelania, pričom poslaním a povinnosťou
univerzity je podľa neho šíriť vzdelanie a múdrosť. Novým dekanom národohospodárskej fakulty je Ján
Lysý, hospodárskej informatiky Michal Fendek a podnikového manažmentu Ľuboslav Szabo. Obchodnú
fakultu bude viesť Štefan Žák, podnikovo-hospodársku Michal Tkáč a fakultu aplikovaných jazykov Lívia
Adamcová."
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38. Sporenie Senior Extra - Prvá stavebná sporiteľňa
[Téma: Rektor EU; SME; 22/03/2011; s.: 18; Zlatá minca; redakcia]
0 produkte
Sporenie Senior Extra predpokladá pravidelné mesačné sporenie počas minimálne šiestich rokov. Po
šiestich rokoch sporenia sa klient rozhodne, na čo nasporené prostriedky využije. Buď využije stavebný
úver na obnovu existujúceho alebo kúpu nového bývania, alebo si nasporené peniaze jednorazovo
vyberie a využije na lubovoľný účel, ale môže si aj nechať vyplácať rentu. Ak sa rozhodne pre rentu,
zvolí si zároveň dĺžku jej vyplácania od 2 do 6 rokov a interval vyplácania jeden, dva alebo štyrikrát
ročne. Klient počas vyplácania renty neplatí žiadne poplatky za vedenie účtu. Ak bude pokračovať v
sporení po uplynutí šesťročnej lehoty, získa za každý rok sporenia navyše aj vyššie úročenie úspor
počas poberania renty - a to o 0,25 % ročne. Takže pri sporení 9 a viac rokov získa sporiteľ po požiadaní
o rentu úrokovú sadzbu na svoje úspory vo výške až 3 % ročne. Na doterajších výhodách stavebného
sporenia sa nič nemení - či už ide o štátnu prémiu, nemennú výšku úrokov na vklady a stavebné úvery,
alebo ochranu vkladov v plnej výške v roku 2010 a do výšky 100 000 eur po 1. januári 2011. Sporenie
Senior Extra je určené pre ľudí vo veku 55 a viac rokov, ktorí už dnes rozmýšľajú o tom, ako si povedzme v dôchodku - zabezpečiť doterajší životný štandard, z čoho budú financovať svoje záľuby, ale
aj nevyhnuté výdavky, ktoré sú súčasťou života každého z nás. A to sú nielen dovolenky, ale napríklad
aj lieky a liečenia, ktoré vôbec nie sú lacnou záležitosťou.
Komentáre členov hlasujúcej odbornej poroty
Páči sa mi možnosť využitia stavebného sporenia ako sporenia na dôchodok. Je to zaujímavý produkt
najmä pre starších, ktorí si na svoje zabezpečenie na dôchodok spomenuli neskôr a životné poistenie je
pre nich už drahé a podielové fondy rizikové. Pri tomto produkte majú možnosť vlastne konzervatívne
investovať so slušným zhodnotením a hlavne sporiť bezpečne s ochranou vkladov.
Jozef Tomaškovič, Brasco EU
Na produkte oceňujem, že ho PSS vytvorila pre cieľovú skupinu, na ktorú sa v oblasti dlhodobého
sporenia, napríklad aj na bývanie, zabúda. Práve seniori však majú potenciál byť disciplinovanými
sporiteľmi a dostávajú šancu, aj napriek nižšiemu príjmu, prilepšiť si k dôchodku alebo realizovať
stavebné úpravy pre seba alebo príbuzných.

Richard Kvasňovský, TASR
Na druhé miesto v kategórii OBJAV roka som dala Stavebné sporenie Senior Extra od Prvej stavebnej
sporiteľne. Zaujalo ma zaujímavými podmienkami a orientáciou na starších klientov, ktorí majú
celoživotné úspory a snažia sa ich výhodne zúročiť. S produktom prišli ešte v roku 2009 a orientovali sa
na seniorov od 55 rokov, ktorí rátali so 6-ročným sporením. Celkom ma dostalo, že ich vklady sa
zhodnocujú ročne 2-percentným úrokom s nárokom na štátnu prémiu, pričom po šiestich rokoch môžu
požiadať o vyplácanie nasporených financií formou renty. Alebo, ak chcú rekonštruovať v seniorskom
veku svoje bývanie a prispôsobiť ho svojim potrebám, môžu požiadať o stavebný úver s lepším
úročením. Považujem to za dobrý nápad, lebo aj od financií závisí, ako bude vyzerať staroba seniora v
rodine. Napokon, staroba si na každého z nás počká.
Zuzana Kultová, FinWeb
Tento produkt ma oslovil svojou orientáciou na ľudí v preddôchodkovom veku (55 rokov a viac), ku
ktorým aj ja patrím. Doba sporenia nie je príliš dlhá, produkt ponúka zaujímavé zhodnotenie úspor
vrátane zhodnocovania počas doby vyplácania.
Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita Bratislava
Komentár spoločnosti k oceneniu
Ocenenie Objav roka 2009, ktoré získala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za sporenie Senior Extra, si
vážime a vnímame ako potvrdenie kvality ponuky našej stavebnej sporiteľne. Sme banka, ktorá už 18
rokov pomáha občanom financovať ich bývanie, uspokojovať jednu zo základných sociálnych potrieb
každého z nás. Bývanie veľmi úzko súvisí so životnými istotami a práve v nich môžeme nájsť paralelu aj
so zabezpečením na dôchodok. Napriek princípu solidarity v rámci systému sociálneho zabezpečenia na
Slovensku, do ktorého patrí aj samotný dôchodkový systém, sa dnes stále viac zdôrazňuje
zodpovednosť za vlastný dôchodok a z nej vyplývajúca požiadavka na väčšiu angažovanosť každého
občana. Preto myslieť na svoju budúcnosť a naakumulovať si z rôznych zdrojov dostatok peňazí pre
dôchodkový vek je znakom nielen prezieravosti, ale dnes už aj nevyhnutnosti. Sporenie Senior Extra nie
je len "obyčajným sporením". Je spojené s vyplácaním renty, ktorá reálne zvýši príjem tých, ktorí využijú
túto formu sporenia. Vyšší príjem automaticky znamená aj vyššiu životnú úroveň a zároveň aj zvýšenú
už spomenutú istotu, ktorá nadobúda oveľa väčší význam práve po odchode z aktívnej pracovnej
činnosti. Výhodou sporenia Senior Extra je aj jeho flexibilnosť vo vzťahu k skutočným potrebám klienta.
Ten má totiž vždy možnosť využiť nasporené prostriedky a dokonca aj stavebný úver na financovanie
obnovy alebo zmenu svojho bývania a to bez ohľadu na svoj vek.
Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
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39. Nominovali adeptky na titul Slovenka roka 2011
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 24/03/2011; SITA]
SITA
Listinu nominovaných adeptiek ašpirujúcich na titul Slovenka roka, dnes zverejnili.
Dnes predstavili nominované kandidátky na titul Slovenska roka 2011. Týždenník Slovenka v spolupráci
s RTVS po tretí raz vyhlásil úspešnú anketu. Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa organizátorov vzdať
hold a morálne ohodnotiť úspešné dámy a predstaviť ich prácu a úspechy verejnosti. Záštitu nad
slávnostným podujatím aj tento rok prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
Úspešné dámy do jednotlivých kategórií podľa ich okruhu pôsobenia starostlivo vybrala nominačná
komisia. Pre tento rok bola v zložení: predseda - minister kultúry SR Daniel Krajcer, generálna riaditeľka
RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1.
slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO a. s., poradkyňa
manželky prezidenta SR Martina Balleková, riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária Reháková a
šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Predstavitelia komisie priznali, že vybrať tri Slovenky do siedmich kategórií mali ťažké. Preto urobili
výnimku a v kategórii Zdravotníctvo nominovali štyri kandidátky. "Ženy nie sú len matky, krásne
stvorenia, ale aj úspešné spolupracovníčky," povedal v úvode vyhlásenia nominácií predseda komisie
Daniel Krajcer. "Výnimočnosť sa spája so skromnosťou," povedal Rudolf Sivák. Niektoré z nich totiž
možnosť získať titul Slovenka roka preto dokonca odmietli.
O víťazkách v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a vzdelávanie, Zdravotníctvo,

Biznis a manažment, Šport, Charita a podpora mladých talentov, rozhodne verejnosť. Hlasovať môžu
diváci RTVS formou sms hlasovania a čitateľky Slovenky prostredníctvom kupónov, ale aj
prostredníctvom webu na www.zenskyweb.sk .
Galavečer, na ktorom budú predstavené víťazky jednotlivých kategórií ankety Slovenka roka 2011, ako
aj víťazka s najväčším počtom hlasov, sa uskutoční 23. mája v historickej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2011:
Umenie a kultúra:
Sisa Sklovska - speváčka
Eva Krížiková - herečka
Eva Pavlíková - herečka
Médiá a komunikácia:
Zuzana Ťapáková - generálna riaditeľka TV Markíza a Doma
Martina Fatyková - riaditeľka identity a komunikácie UniCredit Bank Slovakia
Jana Segečová - riaditeľka Rádia Slovensko
Veda a výskum:
Danica Staneková - vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS Slovenskej
zdravotníckej univerzity
Eva Májková - podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied
Zlatica Ondrušová - vysokoškolská pedagogička
Zdravotníctvo:
Ružena Tkáčová - prednostka Kliniky pneumológie a ftiziológie Lekárskej fakulty Univerzity P.J.Šafárika
a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Iveta Marinová - riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Mária Krasňanová - generálna predstavená Rehole sv. Alžebty, zriaďovateľka Onkolického ústavu sv.
Alžbety
Eva Lacková - primárka Nefrologicko - transplantačného oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici
Biznis a manažment:
Katarína Kullová - podnikateľka
Monika Céreová - riaditeľka J&T Banky
Oľga Lauková - riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Šport:
Daniela Hantuchová - slovenská profesionálna tenistka
Veronika Zuzulová - reprezentantka Slovenska v zjazdovom lyžovaní
Henrieta Farkašová - členka Slovenského paralympijského tímu, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní
Charita a podpora mladých talentov:
Iveta Krovinová - Galbavá - zakladateľka Medzinárodného klubu Slovenka v Prahe
Mária Jasenková - detská onkologička, zakladateľka, lekárka a riaditeľka detského hospicu Plamienok
Elena Kohútiková - zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB a členka Správnej rady Nadácie VÚB
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40. V nominácii na Slovenku roka Hantuchová aj Zuzulová
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 24/03/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Titul Slovenka roka 2011 bude v kategórii šport patriť jednej z tria Daniela Hantuchová, Veronika
Zuzulová a Henrieta Farkašová.
BRATISLAVA 24. marca (WEBNOVINY) - Titul Slovenka roka 2011 bude v kategórii šport patriť jednej z
tria Daniela Hantuchová, Veronika Zuzulová a Henrieta Farkašová. Úspešná slovenská tenistka,
najlepšia zjazdárka SR a paralympijská medailistka sa dostali do užšej nominácie v už tradičnej ankete
týždenníka Slovenka, ktorý ju organizuje v spolupráci s RTVS. Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa
organizátorov vzdať hold a morálne ohodnotiť úspešné dámy a predstaviť ich prácu a výsledky
verejnosti. Záštitu nad podujatím aj tento rok prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia
Gašparovičová.
Úspešné Slovenky do jednotlivých kategórií podľa ich okruhu pôsobenia starostlivo vybrala nominačná
komisia. Pre tento rok pracovala v zložení: minister kultúry SR Daniel Krajcer (predseda), generálna
riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza,
1. slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO a. s.,
poradkyňa manželky prezidenta SR Martina Balleková, riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária

Reháková a šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Predstavitelia komisie priznali, že vybrať tri Slovenky do siedmich kategórií mali ťažké. "Ženy nie sú len
matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné spolupracovníčky," povedal v úvode vyhlásenia nominácií
predseda komisie Daniel Krajcer.
O víťazkách v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a vzdelávanie, Zdravotníctvo,
Biznis a manažment, Šport, Charita a podpora mladých talentov rozhodne verejnosť. Hlasovať môžu
diváci RTVS formou SMS-správ, čitateľky Slovenky prostredníctvom kupónov, ale aj návštevníci
internetovej stránky www.zenskyweb.sk .
Galavečer, na ktorom predstavia víťazky jednotlivých kategórií ankety Slovenka roka 2011, ako aj
víťazku s najvyšším počtom hlasov, sa uskutoční 23. mája v historickej budove Slovenského národného
divadla v Bratislave.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2011:
Šport:
Daniela Hantuchová - slovenská profesionálna tenistka
Veronika Zuzulová - reprezentantka Slovenska v zjazdovom lyžovaní
Henrieta Farkašová - členka slovenského paralympijského tímu, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní
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41. Anketa Slovenka roka vstupuje do svojho tretieho ročníka
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 25/03/2011; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, 25. marca 2011 17:14
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS vyhlasujú III. Ročník ankety Slovenka roka.
BRATISLAVA 25. marca (WBN/PR) - Anketa Slovenka roka je dôstojným pokračovateľom podujatia,
ktoré Slovenka organizovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pod názvom Žena a Muž roka.
Pravidlá sa mierne zmenili, k redakcii Slovenky sa pridal ďalší veľký partner - Rozhlas a televízia
Slovenska - ale zmysel ankety zostáva rovnaký: ukázať verejnosti skutočné osobnosti, výnimočné a
úspešné ženy.
Ktorá získa najkrajší titul?
"Asi ťažko nájsť krajší titul, ako je SLOVENKA ROKA. Preto je pre mňa cťou byť predsedom nominačnej
komisie," vyznal sa minister kultúry SR Daniel Krajcer na tlačovej besede, ktorou odštartoval tretí ročník
ankety. "Priznám sa, mám rád dámsku spoločnosť a ženy, ale dokonca si ich aj vážim, čo potvrdzuje aj
to, že na ministerstve kultúry majú ženy významné zastúpenie aj na riadiacich postoch", dodal.
Novinárom sa predstavili členovia komisie, ktorá vyberala adeptky na tohoročný titul, aj väčšina
nominovaných dám, ktoré priznali, že sa cítia poctené i dojaté a väčšina z nich skromne tvrdí, že
nomináciu chápu ako ocenenie a zviditeľnenie pracoviska, kde pôsobia alebo ho vedú.
"Anketa je príležitosťou ukázať ženy nielen ako matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné
spolupracovníčky. Poďakovať sa im a povedať, že mnohé veci robia lepšie ako muži," povedal minister
kultúry a jeho slová potvrdila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, ktorá už po tretí
raz prevzala záštitu nad anketou Slovenka roka. "Vítam každú príležitosť, kde sa môžu prezentovať
výnimočné ženy, ktoré dokážu skĺbiť prácu s rodinou a byť úspešné ako vedkyne, lekárky, podnikateľky a často sú úspešnejšie ako muži," uviedla. Ak sa minulý rok do hlasovania zapojilo štyridsaťpäťtisíc
čitateľov a televíznych divákov, je to dôkaz, že anketa je populárna a verejnosť víta možnosť dozvedieť
sa o výnimočných ženách.
"Každá pracujúca žena, aj tá vysoko postavená, rieši rovnaké problémy. Okrem práce musí zvládnuť aj
rodinu a nečakané prekážky, ktoré jej osud postaví do cesty. Príbehy úspešných, ktoré predstavíme v
tejto ankete, môžu byť aj motiváciou pre iné ženy , ktoré stoja na vážnej životnej križovatke, riešia
problém a nevedia, ako ďalej," pripomenula Mária Reháková, riaditeľka Vydavateľstva STAR production
ďalší z dôvodov, prečo sa redakcia Slovenky rozhodla po niekoľkých rokoch vrátiť k ankete, ktorej
začiatky siahajú do roku 1990.
Aj generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková považuje za česť byť partnerom ankety, ktorá ukazuje
mladým ľuďom iné vzory ako kráse missky a prisľúbila, že medailóny jednotlivých nominovaných dám
prinesie aj Slovenský rozhlas. Vyslovila presvedčenie, že galaprogram z vyhlásenia výsledkov ankety,
ktorý bude Slovenská televízia vysielať v priamom prenose 23. mája, bude opäť dobrým programom.
Zárukou by mal byť tím tvorcov pod taktovkou režiséra Petra Nunéza.
Výber nominácií bol tohto roku ťažký - potvrdili to aj ďalší členovia komisie, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák i zástupca spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská

lekárnická spoločnosti Dalibor Suchánek. Aj preto sa stalo, že tohto roku sú v kategórii Zdravotníctvo
napokon štyri nominácie. O víťazke každej zo siedmich kategórií i celkovej víťazke - Slovenke roka 2011
- rozhodnú čitatelia a diváci hlasovaním. Správne vybrať im pomôžu medailóny nominantiek, ktoré
budeme postupne prinášať v Slovenke aj v televíznych spotoch. Hlasovať však možno už odteraz prostredníctvom prázdnej SMS na číslo uvedené pri mene vašej favoritky či cez internet na
www.zenskyweb.sk a neskôr aj prostredníctvom kupónov v Slovenke.
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42. Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS vyhlasujú III. Ročník ankety Slovenka
roka
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 28/03/2011; Star Production]
Anketa Slovenka roka vstupuje do svojho tretieho ročníka. Je dôstojným pokračovateľom podujatia,
ktoré Slovenka organizovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pod názvom Žena a Muž roka.
Pravidlá sa mierne zmenili, k redakcii Slovenky sa pridal ďalší veľký partner - Rozhlas a televízia
Slovenska - ale zmysel ankety zostáva rovnaký: ukázať verejnosti skutočné osobnosti, výnimočné a
úspešné ženy.
Ktorá získa najkrajší titul?
"Asi ťažko nájsť krajší titul, ako je SLOVENKA ROKA. Preto je pre mňa cťou byť predsedom nominačnej
komisie," vyznal sa minister kultúry SR Daniel Krajcer na tlačovej besede, ktorou odštartoval tretí ročník
ankety. "Priznám sa, mám rád dámsku spoločnosť a ženy, ale dokonca si ich aj vážim, čo potvrdzuje aj
to, že na ministerstve kultúry majú ženy významné zastúpenie aj na riadiacich postoch", dodal.
Novinárom sa predstavili členovia komisie, ktorá vyberala adeptky na tohoročný titul, aj väčšina
nominovaných dám, ktoré priznali, že sa cítia poctené i dojaté a väčšina z nich skromne tvrdí, že
nomináciu chápu ako ocenenie a zviditeľnenie pracoviska, kde pôsobia alebo ho vedú.
"Anketa je príležitosťou ukázať ženy nielen ako matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné
spolupracovníčky. Poďakovať sa im a povedať, že mnohé veci robia lepšie ako muži," povedal minister
kultúry a jeho slová potvrdila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, ktorá už po tretí
raz prevzala záštitu nad anketou Slovenka roka. "Vítam každú príležitosť, kde sa môžu prezentovať
výnimočné ženy, ktoré dokážu skĺbiť prácu s rodinou a byť úspešné ako vedkyne, lekárky, podnikateľky a často sú úspešnejšie ako muži," uviedla. Ak sa minulý rok do hlasovania zapojilo štyridsaťpäťtisíc
čitateľov a televíznych divákov, je to dôkaz, že anketa je populárna a verejnosť víta možnosť dozvedieť
sa o výnimočných ženách.
"Každá pracujúca žena, aj tá vysoko postavená, rieši rovnaké problémy. Okrem práce musí zvládnuť aj
rodinu a nečakané prekážky, ktoré jej osud postaví do cesty. Príbehy úspešných, ktoré predstavíme v
tejto ankete, môžu byť aj motiváciou pre iné ženy , ktoré stoja na vážnej životnej križovatke, riešia
problém a nevedia, ako ďalej," pripomenula Mária Reháková, riaditeľka Vydavateľstva STAR production
ďalší z dôvodov, prečo sa redakcia Slovenky rozhodla po niekoľkých rokoch vrátiť k ankete, ktorej
začiatky siahajú do roku 1990.
Aj generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková považuje za česť byť partnerom ankety, ktorá ukazuje
mladým ľuďom iné vzory ako kráse missky a prisľúbila, že medailóny jednotlivých nominovaných dám
prinesie aj Slovenský rozhlas. Vyslovila presvedčenie, že galaprogram z vyhlásenia výsledkov ankety,
ktorý bude Slovenská televízia vysielať v priamom prenose 23. mája, bude opäť dobrým
programom. Zárukou by mal byť tím tvorcov pod taktovkou režiséra Petra Nunéza.
Výber nominácií bol tohto roku ťažký - potvrdili to aj ďalší členovia komisie, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák i zástupca spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská
lekárnická spoločnosti Dalibor Suchánek. Aj preto sa stalo, že tohto roku sú v kategórii Zdravotníctvo
napokon štyri nominácie. O víťazke každej zo siedmich kategórií i celkovej víťazke - Slovenke roka 2011
- rozhodnú čitatelia a diváci hlasovaním. Správne vybrať im pomôžu medailóny nominantiek, ktoré
budeme postupne prinášať v Slovenke aj v televíznych spotoch. Hlasovať však možno už odteraz prostredníctvom prázdnej SMS na číslo uvedené pri mene vašej favoritky či cez internet na
www.zenskyweb.sk a neskôr aj prostredníctvom kupónov v Slovenke.
ZDROJ - Star Production,

Späť na obsah

43. Ktorá získa najkrajší titul?
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 29/03/2011; 13/2011; s.: 28,29; ANKETA; ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
ANKETA SLOVENKA ROKA
Týždenník SLOVENKA v spolupráci s RTVS vyhlasujú anketu Slovenka roka 2011
Anketa Slovenka roka vstupuje do svojho tretieho ročníka. Je dôstojným pokračovateľom podujatia,
ktoré Slovenka organizovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pod názvom Žena a Muž roka.
Pravidlá sa mierne zmenili, k redakcii Slovenka sa pridal ďalší veľký partner - Rozhlas a televízia
Slovenska, ale zmysel ankety zostáva rovnaký: ukázať verejnosti skutočné osobnosti, výnimočné a
úspešné ženy.
"Asi ťažko nájsť krajší titul, ako je SLOVENKA ROKA. Preto je pre mňa cťou byť predsedom nominačnej
komisie," vyznal sa minister kultúry SR Daniel Krajcer na tlačovej besede, ktorou odštartoval tretí ročník
ankety. Novinárom sa predstavili členovia komisie, ktorá vyberala adeptky na tohtoročný titul, aj väčšina
nominovaných dám, ktoré priznali, že sa cítia poctené i dojaté a väčšina z nich skromne tvrdí, že
nomináciu chápu ako ocenenie a zviditeľnenie pracoviska, kde pôsobia alebo ho vedú. "Anketa je
príležitosťou ukázať ženy nielen ako matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné spolupracovníčky.
Poďakovať sa im a povedať, že mnohé veci robia lepšie ako muži," povedal minister kultúry a jeho slová
potvrdila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, ktorá už po tretí raz prevzala záštitu
nad anketou Slovenka roka. "Vítam každú príležitosť, kde sa môžu prezentovať výnimočné ženy, ktoré
dokážu skĺbiť prácu s rodinou a byť úspešné ako vedkyne, lekárky, podnikateľky - a často sú
úspešnejšie ako muži," uviedla. Ak sa minulý rok do hlasovania zapojilo štyridsaťpäťtisíc čitateľov a
televíznych divákov, je to dôkaz, že anketa je populárna a verejnosť víta možnosť dozvedieť sa o
výnimočných ženách. "Každá pracujúca žena, aj tá vysoko postavená, rieši rovnaké problémy. Okrem
práce musí zvládnuť aj rodinu a nečakané prekážky, ktoré jej osud postaví do cesty. Príbehy úspešných,
ktoré predstavíme v tejto ankete, môžu byť aj motiváciou pre iné ženy, ktoré stoja na vážnej životnej
križovatke, riešia problém a nevedia, ako ďalej," pripomenula Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva
Star production ďalší z dôvodov, prečo sa redakcia Slovenky rozhodla po niekoľkých rokoch vrátiť k
ankete, ktorej začiatky siahajú do roku 1990. Aj generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková považuje
za česť byť partnerom ankety, ktorá ukazuje mladým ľuďom iné vzory ako krásne missky, a prisľúbila, že
medailóny jednotlivých nominovaných dám prinesie aj Slovenský rozhlas. Vyslovila presvedčenie, že
galaprogram z vyhlásenia výsledkov ankety, ktorý bude Slovenská televízia vysielať v priamom prenose
23. mája, bude opäť dobrým programom. Zárukou by mal byť tím tvorcov pod taktovkou režiséra Petra
Núneza. Výber nominácií bol ťažký - potvrdili to aj ďalší členovia komisie rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák i zástupca spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská
lekárnická akciová spoločnosť Dalibor Suchánek. O víťazke každej zo siedmich kategórií i celkovej
víťazke - Slovenke 2011 - rozhodnú čitatelia a diváci hlasovaním. Správne vybrať im pomôžu medailóny
nominantiek, ktoré budeme postupne prinášať v Slovenke aj v televíznych spotoch. Hlasovať však
možno už odteraz prostredníctvom SMS či cez internet na www.zenskyweb.sk a od budúceho čísla aj
prostredníctvom kupónov, ktoré nájdete v Slovenke.
Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme dvoch, ktorí získajú pobyt pre dve osoby na ostrove Menorka.
ĽUDMILA GRODOVSKÁ Foto: Tony Štefunko
HLASUJTE ZA SVOJU FAVORITKU
Nominačná komisia vybrala nominantky v siedmich kateróriách. V najbližších číslach Slovenky vám ich
bližšie predstavíme, ale hlasovať môžete už odteraz.
UMENIE A KULTÚRA 1. Sisa Sklovska - speváčka SMS 9949 2. Eva Krížiková - herečka, dlhoročná
členka SND SMS 9950 3. Eva Pavlíková - herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre SMS 9951
MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA 1. PhDr. Zuzana Ťapáková - generálna riaditeľka TV Markíza SMS 9952 2.
Ing. Martina Fatyková - riaditeľka Identity a komunikácie UniCredit Bank SMS 9953 3. Jana Segečová riaditeľka Rádia Slovensko SMS 9954
VEDA A VZDELÁVANIE 1. Doc. RNDr. Danica Staneková - vedúca Národného referenčného centra pre
prevenciu HIV/AIDS SMS 9955 2. RNDr. Eva Májková, DrSc. - podpredsedníčka SAV pre výskum SMS
9956 3. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD. - vedúca ŠO VŠZaSP sv. Alžbety SMS 9957
ZDRAVOTNÍCTVO 1. Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. - prednostka Kliniky pneumológie a
ftizeológie, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Lekárska fakulta SMS 9958 2. Sestra M. Viannea - Bc.
MUDr. Mária Krasňanová - generálna predstavená Rehole sv. Alžbety, ktorá je zriaďovateľka
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave SMS 9960 3.MUDr. Eva Lacková - Transplantačné

centrum FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici SMS 9961
BIZNIS A MANAŽMENT 1. Ing. Katarína Kullová - podnikateľka, riaditeľka záhradného centra KULLA
SMS 9962 2. Ing. Monika Céreová - riaditeľka J&T Banka, Bratislava SMS 9963 3. PhDr. Oľga Lauková,
PhD. - riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici SMS 9964
ŠPORT 1. Daniela Hantuchová - profesionálna tenistka SMS 9965 2. Veronika Zuzulová reprezentantka v zjazdovom lyžovaní SMS 9966 3. Henrieta Farkašová - paralympionička, zjazdové
lyžovanie SMS 9967
CHARITA A PODPORA MLADÝCH TALENTOV 1. Iveta Krovinová - Galbavá - Klub slovenskej kultúry v
Prahe SMS 9968 2.MUDr. Mária Jasenková - zakladateľka Detského mobilného hospicu Plamienok
SMS 9969 3. Ing. Elena Kohútiková, PhD. - zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky SMS 9970
Svojej favoritke zasielajte hlas prostredníctvom prázdnej SMS správy na číslo uvedené pri mene
nominantky. Cena SMS 0,50 eura s DPH. Zabezpečuje MegaVox, s. r. o.
Foto: Veronika Zuzulová a Henrieta Farkašová PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka RTVS
Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová Ing. Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva Star
production Predseda nominačnej komisie Daniel Krajcer, minister kultúry SR Prof. Ing. Rudolf Sivák,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dalibor Suchánek zo spoločnosti Unipharma Prievidza, 1.
lekárnická akciová spoločnosť Dve Bystričanky Eva Lacková a Oľga Lauková s riaditeľkou vydavateľstva
Star production Máriou Rehákovou sestraM. Viannea Sisa Sklovska Iveta Krovinová-Galbavá Eva
Pavlíková Martina Fatyková
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