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1. Titul mu zrástol s bankou
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/05/2011; s.: 18; SERIÁL HN; pet]

Cesta k stoličke šéfa banky vie byť poriadne kľukatá. A začínať sa pokojne môže aj v kuchárskej čapici.
Šéf ING Bank Jaroslav Vittek napríklad robil svoje prvé vážne kalkulácie na jedlo, ktoré varil. "Na strednú
školu som chodil na hotelovú akadémiu a v jednom semestri sme museli sami variť," spomína dnes
Vittek. Dôležité pri tom bolo, že všetko si museli sami naceniť, uvariť a potom aj zjesť. "Musím povedať,
že išlo o veľmi dobrú školu života a aj v biznise platí, že treba mať určitú pokoru a zjesť, čo si sami
navaríme," dodáva s úsmevom Vittek. Na vysokej škole v Bratislave študoval ekonómiu, a tri písmenká
symbolizujúce inžiniersky titul ho v kariére sprevádzajú dodnes. "Už počas vysokej školy som bol na
stáži v holandskej centrále ING a po skončení štúdia ma oslovil vtedajší šéf slovenskej pobočky tejto
banky, či by som mal záujem pre nich pracovať," hovorí Vittek. Keď sa rozhodol kývnuť, ešte netušil, aké
nástrahy práca v tejto banke prináša. ING Bank napríklad v deväťdesiatych rokoch ovládla aj britskú
banku Barings a časť bankovej skupiny chvíľu niesla obe mená. Teda ING Barings. "Raz sme dostali list
s oslovením inžinier Baring, a museli sme voliť diplomatický jazyk, aby sme uviedli veci na pravú mieru a
neurazili potenciálneho klienta," spomína Vittek. Podobne to dopadlo, aj keď ING Bank na Slovensku
začínala obchodovať s cennými papiermi. Na otváracom večierku ING Baring Securities prišiel jeden z
klientov za Vittekom a zablahoželal mu, ako je veľmi rád, že aj ich banka už má vlastnú strážnu službu.
"Nakoniec sme sa na tom spolu zasmiali, ale tiež bolo potrebné to taktne odkomunikovať," dodáva
Vittek. Aj keď ide v podstate o veselé príhody, podľa Vitteka sčasti vystihujú podstatu ich podnikania.
"Bankár v našej úlohe musí predovšetkým počúvať klienta, otvorene a férovo komunikovať, aj keď nie
vždy iba dobré správy." (pet)
Kto je Jaroslav Vittek
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a ešte počas školy absolvoval trojmesačnú stáž v ING
Bank v Holandsku. Po škole nastúpil na pozíciu analytika na oddelení rizík v ING Bank a v tejto banke
ostal pracovať až dodnes. Generálnym riaditeľom sa stal v septembri minulého roka. (pet)
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2. Zodpovednosť sa týka každého
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 02/05/2011; s.: 14; Spoločenská zodpovednosť; Redakcia]
POHĽAD ODBORNÍKA
Malé a stredné podniky sú dôležitou súčasťou každej ekonomiky, na Slovensku v nich pracuje viac než
57 percent zamestnancov, "sú v užšom kontakte s komunitou, ich majitelia často podnikajú od srdca, ale
nehovoria o sebe, že podnikajú zodpovedne." hovorí programová riaditeľka Nadácie Pontis Beata
Hlavčáková.
Ako dodávatelia títo podnikatelia vstupujú aj do vzťahov s veľkými firmami, pre ktoré je dôležité, aby mali
spoľahlivých partnerov a možnosť manažovať riziká, ktoré sú neraz spájané s dodávateľmi. "Vieme, že
ak chceme, aby sa minimalizoval negatívny vplyv činnosti firiem, musíme sa sústrediť aj na oblasť
zodpovedného riadenia dodávateľov," dodáva. Aj preto Nadácia Pontis v spolupráci s Národnou
agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a CSR Europe spustila na začiatku júla 2010
dvojročný projekt ReSmeS - Responsible SMEs in Slovakia - Zodpovedné malé a stredné podniky na
Slovensku. Projekt podporila Európska komisia a potrvá do konca júna 2012.
O zodpovednosti treba hovoriť
Prvým z troch cieľov projektu ReSmeS je zvýšiť povedomie o zodpovednom podnikaní. "Ďalším je zvýšiť
konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov zavedením zodpovedného podnikania
a presadzovaním dobrej praxe v dodávateľských vzťahoch," vysvetľuje Beata Hlavčáková. Tretím cieľom
je komplexné vybudovanie kapacít v tejto oblasti u všetkých kľúčových partnerov. Malo by ísť o to, aby
sa do konceptu zodpovedného podnikania nezapájali len veľké firmy, ktoré sú jeho vlajkovými loďami,
ale práve aj spomínané malé a stredné podniky, organizácie pre podporu a rozvoj podnikania, ale aj
univerzity, ktoré vychovávajú manažérov, ministerstvá, ktoré určujú podobu podnikateľského prostredia
a v neposlednom rade médiá, ktoré aktivity firiem predstavujú verejnosti a mali by ju ovplyvňovať v
zmysle zodpovedného spotrebiteľského rozhodovania.
Zaostrené na malé a stredné podniky
V minulom roku sa uskutočnil prieskum o vnímaní zodpovedného podnikania medzi malými a strednými
podnikmi. "Na vzorke 1000 malých a stredných podnikov sme zisťovali, aký majú prístup k
zodpovednému podnikaniu, aké aktivity vykonávajú a ktoré výhody im prináša," uvádza riaditeľka
nadácie Pontis. Zaujímavosťou je napríklad motivácia k zodpovednému podnikaniu, ktorú uviedla
väčšina opýtaných. Udržanie kroku s konkurenciou a požiadavky trhu (52 percent) a možnosť prilákať a
udržať si kvalitných zamestnancov (47 percet) považovali za kľúčové mnohí respondenti. Práve na

základe výsledkov prieskumu vznikla vzdelávacia príručka určená predovšetkým malým a stredným
podnikom a budú ju využívať aj lektori na 21 seminároch organizovaných Nadáciou Pontis. "K téme
zodpovednosti v malých a stredných podnikoch sme pripravili aj špeciálnu sekciu na stránke
zodpovednepodnikanie.sk, kde si bude môcť každý nájsť najlepšie aktivity zodpovedného podnikania zo
Slovenska a zo sveta, ako aj novinky určené pre malých a stredných podnikateľov," hovorí Beata
Hlavčáková. Nadácia Pontis v spolupráci so zástupcami členských firiem BLF plánuje pripraviť aj tri
diskusné skupiny na tému dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Budú určené dodávateľom z radov
malých a stredných podnikov a odberateľom, najmä zástupcom oddelení nákupu a obstarávania veľkých
firiem. "Počas týchto diskusií vytypujeme 10 malých a stredných podnikov, ktorým v spolupráci s
Ekonomickou univerzitou v Bratislave pripravíme na základe modelu EFQM Excellence stratégiu
zodpovedného podnikania," uzavrela.
"Ak chceme riadiť riziká, musíme sa zamerať aj na oblasť riadenia dodávateľov."
Beata Hlavčáková programová riaditeľka Nadácie Pontis a výkonná riaditeľka Business Leaders Forum
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3. Rozbehnite si kariéru pomocou stáže
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 03/05/2011; s.: 5; SERVISNÁ TÉMA; Tomáš Nejedlý]
Diplom veľaráz nestačí, prax získate ako stážista. Vyberte si niektorú z ponúk v USA, Británii či
Nemecku.
Tomáš Nejedlý tomas.nejedly@ecopress.sk
Bratislava - Prišli ste na vysokej škole na to, aké je vaše vysnívané povolanie? Ak áno, v lete dajte
prednosť stáži pred polihovaním pri najbližšom rybníku. Možností je nespočetne veľa. Len študentská
organizácia AIESEC má v databáze takmer 10-tisíc ponúk na pracovnú stáž, IAESTE každý týždeň
uverejní zhruba päťdesiat ponúk. Pracovať ako stážista môžete u susedov za riekami Morava či Dunaj,
ale aj vo vzdialenejšom kúte sveta. Prinášame vám niekoľko zaujímavých ponúk z USA, Veľkej Británie
či Nemecka. "Dnes každá firma očakáva nielen titul, ale aj prax, a toto je istá cesta pre denných
študentov, ktorí ju nemali kedy získať," hovorí absolvent obchodného manažmentu Matej Matlovič, ktorý
po skončení školy stážoval v automobilkách v Bratislave a Mladej Boleslavi. Pracovná stáž sa líši od
študijnej tým, že absolvent môže získať aj pracovné skúsenosti. Tie sa dobre vynímajú v životopise a
nezanedbateľný je aj príjem. "Platí, že výplata, ktorú študent dostane, musí minimálne pokryť náklady na
ubytovanie a výdavky na stravu," hovorí Martin Bánik z IAESTE Slovakia. "Ponúkame najmä
manažérske a IT stáže v najväčších nadnárodných korporáciách, ale aj neplatené stáže v rozvojových
krajinách Afriky či juhovýchodnej Ázie," hovorí Tomáš Dzurenda z organizácie AIESEC. Okrem toho
stáže ponúkajú aj vysoké školy. Študentom môžu poskytnúť aj finančnú pomoc z peňazí EÚ - príspevok
sa pohybuje od 300 do 470 eur na mesiac.
Výber z ponuky stáží v zahraničí a koľko si tam zarobíte
Nemecko
Firma: Deutsche Post DHL
Plat: 1 300 dolárov (876 eur)/mesiac
Dĺžka stáže: 6 až 18 mesiacov
Jazykové požiadavky: výborná angličtina, druhý jazyk - začiatočník
Náplň práce: Podpora dopravných služieb, analýza dát o dodávkach
Kontakt: AIESEC
Firma: gebeCom
Plat: 650 eur/mesiac
Dĺžka stáže: 16 až 52 týždňov
Jazykové požiadavky: dobrá angličtina alebo nemčina
Náplň práce: IT testovanie a programovanie
Kontakt: IAESTE
Firma: Daimler
Jazykové požiadavky: výborná nemčina
Kontakt a detaily: Ekonomická univerzita v Bratislave
USA

Firma: Barri Financial
Plat: 1 750 dolárov (1 180 eur)/týždeň
Dĺžka stáže: 6 až 18 mesiacov
Jazykové požiadavky: výborná angličtina, preferovaná španielčina
Náplň práce: analýza produktov a výkonnosti skladov pomocou špeciálneho softvéru
Kontakt: AIESEC
Firma: Scicon
Plat: 335 dolárov (226 eur)/týždeň
Dĺžka stáže: 42 týždňov
Jazykové požiadavky: výborná angličtina
Náplň práce: výučba prírodných vied na stredných školách, opatera teráriových zvierat
Kontakt: IAESTE
Veľká Británia
Firma: PriceWaterHouseCoopers
Plat: 2 595 dolárov (1 749 eur)/mesiac
Dĺžka stáže: 1,5 roka
Jazykové požiadavky: výborná angličtina
Pracovná náplň: zber informácií o klientoch a ich správa v Oracle databáze
Kontakt: AIESEC
Firma: Univerzita Wales
Plat: 215 libier (241 eur)/týždeň
Dĺžka stáže: 9 týždňov
Jazykové požiadavky: výborná angličtina
Pracovná náplň: IT biometrika a počítačové spracovanie hlasu a reči tela
Kontakt: IAESTE
Firma: DBS Law
Plat: 50 libier (56 eur)/týždeň
Dĺžka stáže: 6 mesiacov
Jazykové požiadavky: výborná angličtina
Pracovná náplň: trainee pozícia s rotáciou na oddeleniach
Kontakt: Ekonomická univerzita v Bratislave
Infografika: HN Ilustračná snímka: Dreamstime Zdroj: AIESEC, IAESTE, Ekonomická univerzita v
Bratislave, Pozn.: Celý zoznam na hnonline.sk
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4. Za člena Akreditačnej komisie navrhujú odborníka zo zahraničnej školy
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/05/2011; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Novým členom Akreditačnej komisie (AK), ktorá sleduje kvalitu vysokých škôl (VŠ), by sa
mohol stať Ján Fidrmuc, ktorý pôsobí na londýnskej Brunelovej univerzite. Do funkcie člena AK ho
navrhuje ministerstvo financií. Odobriť to musí ešte vláda SR.
Fidrmuc je odborníkom v oblasti ekonómie a manažmentu. Vysokoškolské vzdelanie získal na
Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 1993. V roku 1994 získal na University of MissouriColumbia titul Master of Arts z ekonómie a v roku 1999 obhájil dizertačnú prácu na Univerzite v Tilburgu.
Od roku 2006 pôsobí ako Senior Lecturer in Economics na odbore ekonómie a financií Brunelovej
univerzity, kde je vedúcim výskumu oddelenia ekonómie a financií od roku 2008. Predmetom jeho
výskumu je politická ekonómia, rozvoj/transition, inštitucionálna ekonómia, migrácia, rodinná ekonómia,
ekonómia jazykov.
Akredičná komisia má 21 členov, je poradným orgánom vlády. Jej úlohou je sledovať a hodnotiť kvalitu
vzdelávania vysokých škôl. Svojím nezávislým hodnotením má prispievať k jeho zefektívneniu. Vyjadruje
sa napr. k spôsobilosti VŠ uskutočňovať študijný program. Realizuje aj komplexné akreditácie činnosti
VŠ v šesťročných intervaloch.
TASR
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5. Bratislavské letisko malo pre hokej hlásených vyše 40 letov
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 02/05/2011; transport.sk, SITA]
Počas majstrovstiev sveta v hokeji taxi služby na bratislavskom letisku znížili kilometrovné o 20 % a
obchodné prevádzky na letisku nezvýšili ceny. Letisko neočakáva výraznejšie problémy.
Bratislavské letisko malo v súvislosti s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji nahlásených doteraz viac
ako štyri desiatky letov, z toho 27 charterových a 15 letov všeobecného letectva. Najviac fanúšikov
očakáva z Ruska a Škandinávie, pričom na státie lietadiel Boeing 737 a Airbus 320 ako aj lietadiel
všeobecného letectva je v prípade potreby vyčlenená jedna dráha. Ako letisko v Bratislave
informovalo,zmluvné letiskové taxi služby znížia kilometrovné počas hokejového podujatia o 20 %.
Letisko z prevádzkového hľadiska neočakáva výraznejšie problémy. Pred dvoma rokmi zvládlo bez
obmedzenia prevádzky neoficiálne stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO v prísnom
bezpečnostnom režime. V roku 2008 počas majstrovstiev Európy vo futbale v Rakúsku a Švajčiarsku
zaznamenalo rekord v celkovom počte príletov a odletov za jeden deň, keď vybavilo celkovo 252
lietadiel.
"Dohodli sme sa so všetkými našimi nájomcami, že sa nezvýšia ceny v našich prevádzkach. Zároveň
sme sa dohodli aj s prevádzkovateľmi taxi služieb, že nielen nezvýšia svoje ceny, ale ich znížia," uviedol
obchodný riaditeľ letiska v Bratislave Tomáš Kika v súvislosti s majstrovstvami sveta v hokeji.
Cestujúci na bratislavskom letisku mali možnosť počas uplynulých dní stretnúť maskota podujatia
Gooolyho. Pasažieri, ktorí využijú lety z bratislavského letiska počas nasledujúcich dní, si môžu zahrať
stolový hokej pri čakaní na svoj let a dokonca tu môžu stretnúť svoje hokejové hviezdy a odfotiť sa s nimi
vďaka maketám, ktoré budú v odletovej hale dotvárať atmosféru šampionátu. "Zamestnanci letiska budú
počas majstrovstiev sveta oblečení v hokejových dresoch slovenského tímu. Prilietavajúcim fanúšikom
budú počas celého hokejového turnaja poskytovať na letisku informácie o podujatí a možnostiach
dopravy študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Novinky z majstrovstiev budú
denne k dispozícii v letiskových stojanoch, kde budú zároveň dokladané i viacjazyčné informačné letáky
o Bratislave s praktickými radami k podujatiu," uviedlo ďalej bratislavské letisko.
transport.sk, SITA
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6. Rozbehnite si kariéru pomocou stáže
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 03/05/2011; HNonline; Tomáš Nejedlý]
Diplom veľakrát nestačí, prax získate ako stážista. Vyberte si niektorú z ponúk v USA, Británii či
Nemecku.
Prišli ste na vysokej škole na to, aké je vaše vysnívané povolanie? Ak áno, v lete dáte pravdepodobne
prednosť stáži pred dvojmesačným polihovaním pri najbližšom rybníku. Možností je nespočetne veľa.
Len študentská organizácia AIESEC má v internej databáze takmer 10-tisíc ponúk na pracovnú stáž,
organizácia IAESTE každý týždeň uverejní zhruba päťdesiat ponúk.
Pracovať ako stážista môžete u susedov za riekami Morava či Dunaj, ale aj vo vzdialenejšom kúte sveta.
Prinášame vám niekoľko zaujímavých ponúk z USA, Veľkej Británie či Nemecka. "Dnes každá firma
očakáva nielen titul, ale aj prax a toto je istá cesta pre denných študentov, ktorí ju nemali kedy získať,"
hovorí absolvent obchodného manažmentu Matej Matlovič, ktorý po skončení školy stážoval v
automobilkách v Bratislave a Mladej Boleslavi.
Pracovná stáž sa líši od študijnej tým, že absolvent môže získať aj pracovné skúsenosti. Tie sa dobre
vynímajú v životopise a nezanedbateľný je aj príjem. "Celkovo platí, že výplata, ktorú študent dostane,
musí minimálne pokryť náklady na ubytovanie a výdavky na stravu. Či študent zarobí, závisí od toho, do
akej krajiny ide a či bude vykonávať stáž na univerzite alebo v súkromnej firme," hovorí Martin Bánik z
IAESTE Slovakia. "Ponúkame najmä manažérske a IT stáže v najväčších nadnárodných korporáciách,
ale aj neplatené stáže v mimovládnych organizáciách v rozvojových krajinách Afriky či juhovýchodnej
Ázie," hovorí Tomáš Dzurenda z organizácie AIESEC. Stránka organizácie je plná príbehov stážistov,
ktorí si pochvaľujú nadobudnuté jazykové a pracovné skúsenosti a zážitky zo zahraničia.
Okrem neziskoviek špecializovaných na výmenu študentov ponúkajú stáže aj vysoké školy.
Spolupracujú s desiatkami inštitúcií a vybraným študentom môžu poskytnúť aj finančnú pomoc z peňazí
Európskej únie – z programu Erazmus. "Výška grantového príspevku sa v tomto akademickom roku
pohybuje od 300 do 470 eur na mesiac podľa destinácie, v ktorej študenti stáž absolvujú," dokresľuje

Pavel Lašček z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vlani absolvovalo takúto pracovnú stáž 353
študentov zo 17 vysokých škôl na Slovensku. Stáž si vyberali najmä v Česku, Nemecku a vo Veľkej
Británii a v zahraničí strávili v priemere tri a pol mesiaca.
Popis foto: null
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7. Smrť Usámu bin Ládina a jej dôsledky
; Správy a komentáre; Z domova/zo zahraničia]
MODERÁTOR: Maroš Stano
HOSTIA: František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku
Maroš Stano, moderátor STV: "Smrť Usámu bin Ládina a jej dôsledky, je téma diskusie v štúdiu Správ a
komentárov. Pozvanie
prijal František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, dobrý večer,"
František Škvrnda: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV: "a Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Vitajte."
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV: " Pán Škvrnda na úvod, Usáma bin Ládin je mŕtvy, USA a jeho spojenci
neskrývajú spokojnosť, ale
zároveň varujú. Podľa vás, je dôvod na obavy z odvetných útokov? Môže sa prípadne chcieť al-Káida
pomstiť priamo v USA alebo
v Európe?"
František Škvrnda: "Dve veci treba na začiatok zvýrazniť, prvá otázka že Usáma bin Ládin a al-Káida sa
stali určitými symbolmi,
ktoré sú preferované v západných médiách, a aj otázne, či ich reálny vplyv a reálna sila je taká, ako sa
to prezentovalo. To je jedna
vec, druhá vec je spojená s tým, že príprava nejakej veľkej teroristickej akcie trvá relatívne dlhý čas a nie
je možné bezprostrednú
reakciu očakávať, teraz niekoľko dní, ale nie je vylúčené neskôr, že skutočne sa určité veci môžu udiať,
ako reakcia na zabitie
Usámu bin Ládina."
Maroš Stano, moderátor STV: "Špekuluje sa teraz o existencii atómovej bomby, ktorá je údajne niekde v
Európe."
František Škvrnda: "S tou atómovou bombou alebo špinavou atómovou bombou, ako sa zvykne niekedy
hovoriť, sa objavili určité
špekulácie v súvislosti s Wikileaksom, treba povedať, že tá špinavá atómová bomba sa ťažko dá
zostrojiť v dielňach nejakých
teroristov, alebo čosi podobného. Nebezpečenstvo by hrozilo vtedy, keby skutočne sa tieto sily dostali k
nejakej atómovej zbrani
z iného štátu, ale tam je otázka zložitosti použitia takéhoto systému, ktorý je mnohonásobne poistený."
Maroš Stano, moderátor STV: " Ako to s odvetnými útokmi vidíte vy?"
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "No tak čo sa týka tej prvej otázky a tých
následkov, alebo tej
odvety, tak si myslím, že tá odveta je sľubovaná už spústu rokov, sme počuli, že už od konca
osemdesiatych rokov je tu manifest,
kde sa vyhlásila Svätá vojna západu, v roku 2001, 11. septembra sme počuli od tohto istého človeka,
alebo od jeho organizácie,
alebo údajnej organizácie, že to ešte len začína, vlastne proces nejakých krvavých kúpeľov, a od vtedy
sa vlastne permanentne
snažia ľudia, ktorých všeobecne označujeme za teroristov, extrémistov, islamistov, aby útočili na
západné ciele, lenže od 11.
septembra 2001 sa nestal ani jeden útok v Spojených štátoch, ktorý by viedli islamisti, extrémisti, alebo

muslimskí fundamentalisti.
Namiesto toho sa útoky preniesli do Európy a najmä do Ruska. To znamená, Spojené štáty sú
permanentne terčom útokov alebo
nejakých vyhlásení ktoré hlásajú pomstu, ale zatiaľ sa takýto útok nepodaril."
Maroš Stano, moderátor STV: "A v Európe? Podľa vás, odvetné útoky?
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "V Európe sa odvetné útoky podarili,
daria sa, najmä vo Východnej
Európe, konkrétne v Rusku, kde aj čečenskí teroristi, dagestánski teroristi a ingušskí teroristi sa dnes už
prikrývajú celkom otvorene
islamistickou teóriou alebo islamistickou ideológiou, to znamená, takéto útoky sa síce môžu stať, ale
treba povedať, že za tých
ostatných 10 rokov sa Európa dosť zmenila, v oblasti antiterorizmu aj proti terorizmu a tie opatrenia na
ochranu sú zvýšené. To
neznamená, že sa nemôže takýto teroristický útok stať, ale psychologicky je naňho Európa pripravená.
Už to nebude šok.
Jednoducho sa s tým ráta, podobne ako so smrteľnou chorobou."
Maroš Stano, moderátor STV: "Pamätáme si napríklad útok na Madrid, aký to bol šok vtedy. Pán
Škvrnda, čo smrť bin Ládina urobí
s al-Káidou ako organizáciou, je to taký skôr psychologický, než praktický úder?
František Škvrnda: Opäť na základe tých informácií ktoré sú k dispozícií, je dosť ťažko vyvodzovať
nejaké ďalekosiahle následky,
ale myslím si, že zatiaľ to bude skorej len v rovine takej psychologickej, nejakého hľadania odpovedí na
to, čo vlastne robiť
v situácii bez vodcu a znovu zdôrazňujem, že podľa mňa úvahy o sile a vplyve Usámu bin Ládina a alKáidy boli v západných
médiách asi prehnané."
Obrazovka:
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Skutočným víťazstvom bude, až keď sa podarí zlikvidovať sieť
teroristickej organizácie al-Káida
vo svete."
****
Maroš Stano, moderátor STV: " No pán Samson, taký je z vášho pohľadu smrť Bin Ládina, skôr takým
aktom spravodlivosti, než
nejakým reálnym úderom voči al-Káide, ako to bude s tou organizáciou vyzerať ďalej?"
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Ja si myslím, že je to akt spravodlivosti."
Obrazovka:
Herman Van Rompuy: "Usáma bin Ládin bol zločinec zodpovedný za ohavné teroristické útoky, ktoré
stáli život tisíce nevinných
ľudí. Jeho smrť robí svet bezpečnejším miestom."
Anders Fogh Rasmunsen, generálny tajomník NATO: "Je to významný úspech v záujme bezpečnosti
spojencov NATO ako aj
všetkých krajín, ktoré sa zúčastňujú na boji proti globálnemu terorizmu."
Maroš Stano, moderátor STV: " Bol len vykonávateľ alebo skutočný vodca?"
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Iste že, ten človek už bol mŕtvy v
podstate, ten človek bol
odpísaný, ten človek nebol funkčný, ten človek už nemohol riadiť na diaľku nejaké operácie. A al-Káida,
vlastne sa opisovala často
skôr takým, takou formuláciou, že išlo o teroristickú skupinu, ktorá bola napojená, alebo je napojená na
sieť al-Káida, pretože
štruktúra al-Káidy je vlastne atomizovaná. Ide o bunky, ide o malé skupinky, ktoré nekoordinujú svoje
útoky, skôr konajú v súlade
s akýmsi ideovým plánom. Z tohto dôvodu al-Káida skutočne nebola už nebezpečná a pretože bola
rozbitá po tom drvivom útoku
2001 a zo samotného vodcu al-Káidy, o ktorom mnohí pochybovali, či vôbec existoval, či vôbec žil, z
tohto pána, z tohto človeka,
ktorého teraz americké jednotky zabili, z tohto človeka sa stal psanec, ktorý stratil reálnu moc. Bol to

vlastne, bol tým čo sa
v európskej politike nazýva chromá kačica."
Obrazovka:
David Cameron: "Táto udalosť je veľkou úľavou pre ľudí na celom svete."
Dimitrij Medvedev, ruský prezident: "Odplata neminie žiadneho teroristu. Kremeľ víta veľký úspech, ktorý
Spojené štáty dosiahli
v boji proti terorizmu."
****
Maroš Stano, moderátor STV: " No Afganistan. Tu som už spomínal rok 2001, krátko teda po útoku na
dvojičky bola invázia do
Afganistanu, tam sa ale stále bojuje, situácia je veľmi nejasná. Čo to urobí povedzme s Talibanom, smrť
bin Ládina?"
František Škvrnda: "Tu tiež treba tieto dve veci asi oddeliť od seba. Vplyv Usámu bin Ládina na Talin, na
Taliban pardon, bol
veľmi, veľmi malý a ja si myslím, že Taliban sa stal relatívne samostatnou skupinou, ktorá pôsobí v
záujme vlastných cieľov
a pozíciu amerických jednotiek táto alebo jednotiek NATO, táto smrť žiadnym spôsobom neovplyvní,
skôr môže dôjsť k tomu, že
skutočne sa nájdu nejaké sily, ktoré sa budú snažiť toto využiť na vytvorenie nových priestorov pre svoje
teroristické aktivity."
Maroš Stano, moderátor STV: " Aký pohľad na vývoj v Afganistane po smrti bin Ládina máte vy, pán
Samson?"
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Tak ja si myslím že Afganistan sa dávno
už stal, nie akýmsi
zlyhávajúcim štátom, ktorý v jednom okamihu zlyhal tým, že dovolil aby v rámci štátu vznikol druhý štát,
akýsi štát v štáte, čo bola
vtedy al-Káida, ale že ide o povstanie určitej radikálne skupiny, radikálneho spektra proti cudzincom
všeobecne, to je niečo, čo je
veľmi atraktívne pre tých, ktorí sú radikálni, alebo ktorí sa hlásia k nejakej radikálnej ideológii, najmä
muslimskej ideológii,
a z tohto dôvodu si myslím, že zničenie Talibanu nemá nejaký žiadny dopad, žiaden vplyv na vývoj v
Afganistane. Čo koniec
koncov otvorene hovoria aj špičkoví americkí politici. Ak si zoberiem výrok ministerky zahraničných vecí,
Hillary Clintonovej, tá
hovorí otvorene – áno, toto je skôr symbolická smrť niekoho, kto pre Ameriku znamenal vraha a
zločinca, ale nemá to nijaký
konkrétny dopad na vývoj vojny v Afganistane. Takže z toho musíme vychádzať."
Maroš Stano, moderátor STV: " Pozrime sa na tú operáciu, ktorá viedla k samotnému zabitiu bin Ládina.
Zaujímavé na tom je, že
podľa amerického oficiálneho predstaviteľa, ktorého cituje agentúra Reuters, bolo cieľom bin Ládina
zabiť a nie zajať. Tak skúsme
si pozrieť, prečo by podľa vás Američanom nemalo vyhovovať zajať bin Ládina."
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Ak sa pýtate mňa, tak sa pokúsim na to
odpovedať."
Maroš Stano, moderátor STV: " Áno, pýtam sa vás."
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Prečo by mali zajať niekoho, zajatie
ktorého by znamenalo určité
obete, najmä pre amerických vojakov, samozrejme aj pre okolie, prečo by mali zajať niekoho, kto sa sám
priznal dávno, že za
týmito útokmi a za vraždami amerických civilistov stojí, kto vydával apely na vraždenie všetkých
Američanov bez rozdielu rasy,
bez rozdielu pohlavia, bez rozdielu veku, načo investovať státisíce dolárov do obhajoby, do súdneho
procesu, načo riskovať
rukojemnícke drámy, pretože tento človek bol takzvane vo väzbe, čakalo by sa mesiace a mesiace na
takzvaný spravodlivý súd, keď
tu máte človeka, ktorý podľa amerických noriem, alebo podľa noriem amerického práva v boji s
teroristami je zločinec

a jednoducho je, proste je jednoduchšie tohto človeka zastreliť. Je to výhodnejšie."
Maroš Stano, moderátor STV: " No objavili sa, ja iba doplním, objavili sa aj určité informácie, že vraj
pôvodným cieľom bolo zajať,
ale nie za každú cenu teda. Ako to vidíte vy?"
František Škvrnda: "Viete, problém skutočne by bol taký vojensko-bezpečnostný, ako zajať takéhoto
človeka, na druhú stranu však
treba povedať, že takýto spôsob riešenia problémov nie je adekvátny v dvadsiatom prvom storočí.
Nemôže sa stať americký
kovbojský spôsob riešenia problémov normou medzinárodného práva. Bezpochyby je to úspech
prezidenta Obamu, je to úspech
amerických spravodajských služieb, ktoré môžu žiadať väčší diel z rozpočtu, ale z morálno-politického a
sociálneho hľadiska je
tento spôsob riešenia problémov žiaľ málo realistický a nemal by sa stať normou, podľa ktorej sa budú
riešiť problémy
bezpečnosti."
Maroš Stano, moderátor STV: " Vy chcete ešte reagovať, veľmi krátko."
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Ja si dovolím iba poznámku, analógiu k
zajatiu Saddáma Husseina.
Krátko predtým, alebo nedlho predtým kým tento človek bol zajatý, postavený pred súd, odsúdený,
obesený vlastnými ľuďmi, bol
podniknutý podobný útok na jeho synov. Tí sa bránili, strieľali, boli odstrelení. Boli zastrelení. Podobne
ako teraz bin Ládin.
Saddám Hussein zaliezol niekde do úkrytu, do diery, nebránil sa, nezastrelili ho, zajali ho, postavili pred
súd."
Maroš Stano, moderátor STV: "To sú dva rôzne pohľady, páni ďakujem pekne za návštevu v štúdiu.
Pekný večer, dovidenia."
František Škvrnda: "Dovidenia."
Ivo Samson, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku: "Ďakujem za pozvanie, dovidenia."
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8. Vedieť viac o sebe aj prostredí, v ktorom podnikáte
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 04/05/2011; HNonline; Redakcia]
Turbulentné obdobie, ktoré prežívame, sa automaticky prenáša aj do podnikania. Jedinou istotou je
zmena, ktorá sa dotýka nielen fyzických osôb, ale aj všetkých súvislosti. Preto aj podnikateľské
prostredie, ktoré sa nachádza v epicentre dosahov krízy, musí veľmi operatívne, zmysluplne, ale najmä
efektívne reagovať.
Namieste je otázka, ako správne reagovať na zmeny tak, aby finančne nielen konsolidovane, avšak
hlavne správne prešla firma cez dravú rieku turbulencie.Odpoveď je pomerne jednoznačná. Je potrebné
marketingovo riadiť firmu, vyžívať a implementovať efektívne marketingové nástroje. To je cesta k
úspešnému pôsobeniu na domácom i zahraničnom trhu, cesta efektívneho využívania existujúcich, ale
aj dostupných zdrojov z ponuky finančných inštitúcií.
Marketingový auditKomerčný bankový sektor pri ponuke úverových zdrojov pre malých a stredných
podnikateľov už dnes nevyužíva na rozhodovanie len finančné analýzy súvisiace s podnikateľským
subjektom, avšak aj také nástroje, ako je marketingový audit.
Marketingový audit je základnou časťou marketingového plánovacieho procesu. Je uskutočňovaný
nielen na začiatku procesu tvorby plánu, ale tiež v sérii jednotlivých bodov počas implementácie plánu.
Marketingový audit zvažuje interné aj externé vplyvy na marketingové plánovanie, ako aj na plán
samotný. Je to hlavný externý komplexný nástroj preverenia firmy zameraný na zvýšenie výkonnosti
všetkých zložiek, ktoré vplývajú na tvorbu firemného zisku, ako i identifikáciu nevyužitých
marketingových zdrojov a vygenerovania odporučení na efektívnejšie využitie zdrojov, a tým na
upevnenie a zlepšenie pozície firmy na trhu.
Nezávislým auditom získa firma najmä objektívny a nestranný pohľad o tom, kto zvnútra systému je
schopný kritickej reflexie. Pritom včasná detekcia problémov a rizík, zlého riadenia marketingu a chýb je

rozhodujúca pre úspech predaja a budúcnosť spoločnosti.
Marketingový audit zohľadňuje:– produkt – jeho silné a slabé stránky a odporúčania na doplnenie
produktového portfólia;– konkurenciu – silné a slabé stránky verzus produkt firmy pre daný trhový
segment;– trhové umiestnenie – ako môžu pozitívne a negatívne ovplyvniť obchodníci realizáciu
produktu na trhu;– obchodný status (pozícia) a trendy – akú pozíciu zaujíma firma na trhu a ako
reflektuje pohľad a stanoviská svojich klientov;– positioning produktu – vnímanie produktu trhom a
klientmi firmy, schopnosť odlíšiť sa od konkurencie;– ceny a cenové stratégie – spolu s nákladmi na
propagáciu patria k významným atribútom úspechu;– marketingové priority – sú výsledkom hĺbkových
širokospektrálnych analýz, ktoré sa prezentujú v marketingovom pláne;– ponuky pre trhové segmenty
(špeciálne balíčky/plány a stratégie) – vyjadrujú špeciálny individuálny prístup ku klientom, resp.
klientskym segmentom;– ciele pre trhové segmenty – pre konečný úspech je nevyhnutné pre jednotlivé
klientske segmenty stanovovať individuálne prispôsobené ciele;– organizácia marketingu (začlenenie
marketingu v organizačnej štruktúre, resp. vo filozofii podnikania firmy) – je významná z hľadiska
dosiahnutia žiadaného efektu napĺňania marketingovej stratégie;– spôsob uplatňovania marketingu
(marketingová administratíva):marketingový plán, štandardné prevádzkové procedúry/politika vrátane
manažovania zisku/výnosu (príjmu) a politiky prirodzeného úbytku (vyčerpania zdrojov),automatizácia
predaja/pri predaji, spätná väzba (reportovanie);– obchodný plán (úsilie):čas venovaný proaktívnemu
predaju, pohyby/prevody na účtoch a počet účtov, vyhľadávanie/prieskum a plánovanie nového
obchodného tréningu, obchodné ciele, motivačný systém, kontrolný systém feedback, akvizičný systém
– intenzívna a extenzívna akvizícia;– e-marketing – využívanie možností internetu na propagáciu a
predaj;– globálny distribučný systém – komplexný spôsob distribúcie produktov firmy so začlenením
vlastného distribučného systému, e-marketingu, možností externej spolupráce na predaji a distribúcii
produktov;– propagácia v médiách – komplexné a optimálne využitie potenciálu propagačných kanálov a
nástrojov v spolupráci s renomovanými odborníkmi;– Direct mail – špeciálne oslovovanie často
využívané v spojení s konkrétnym produktom alebo službou;– Public relations – významný aspekt na
budovanie a udržiavanie dobrého mena firmy na verejnosti, je často dopĺňaný efektívnymi reklamnými
nástrojmi;– marketingový rozpočet – nevyhnutný predpoklad, ako zladiť predstavy, potreby a ciele s
finančnými možnosťami firmy.
Marketingový audit je pohľad zvonku. Objektívny, nezaťažený súvislosťami, vzťahmi a záujmami.
Nápravou chýb získa každý. Majitelia i manažment. Marketingový audit je určený najmä majiteľom a
konateľom spoločností, každému, komu ide o skutočnú prosperitu a efektívny výdaj v prospech
dosiahnutia obchodného cieľa. Je potrebné si stanoviť nielen reálne ciele, ale aj realizovateľný počet
cieľov z pohľadu možnosti ich realizácie. Pri naplnení cieľov je základným predpokladom kvalitný a
dostatočný počet obchodníkov a adekvátny čas. Je lepšie uskutočniť 30 percent cieľov z
marketingového auditu, ako čiastočne a nekompletne plniť všetky a dosiahnuť celkovo zlý výsledok.
Základné otázky Marketingový audit hrá veľmi dôležitú úlohu pri napĺňaní základných otázok firmy:– Kde
sme?– Kam sa chceme dostať?– Akú cestu zvolíme? Marketing, audit nie je o marketingu, reklame, ani
o kreativite, ale je o výsledkoch firmy, o jej príjmoch, jej profite a jej peniazoch. Je o výkonnosti a
zvolenej obchodnej stratégii jej ľudí a partnerov.
EfektívnosťZ času na čas je potrebné v každej firme kriticky preskúmať jej celkovú marketingovú
efektívnosť. Marketing je oblasť, v ktorej môže kedykoľvek dôjsť k zastaraniu cieľov, politiky, stratégie i
aktivít.Každá firma by preto mala pravidelne zhodnocovať svoj prístup k trhu. Jedna z najúčinnejších
metód tohto hodnotenia je marketingový audit.Správne uskutočnený marketingový audit a dôsledné
dodržanie z auditu vyplývajúcich odporúčaní môže firme ušetriť značné finančné prostriedky a vedie k
splneniu stanovených cieľov firmy.Ing. Anton Korauš, PhD., MBAO autoroviViac o finančnom marketingu
v knižke: Anton Korauš, Finančný marketing, ktorá vyšla v bratislavskom vydavateľstve Sprint dva v roku
2011. Autor je expertom v marketingu a špeciálne vo finančnom marketingu. Externe pôsobí na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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9. Eurotéma prešla horúcou diskusiou
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 05/05/2011; 18/2011; s.: 73; Savoir vivre; orf]
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa nedávno konala konferencia Budúcnosť eurozóny, ktorú
zorganizovali Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) a študentská organizácia Ma3oshka. Konferenciu
otvoril rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák a vedúca Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Andrea Elscheková-Matisová, ktorá nad podujatím prebrala aj záštitu. Horúca diskusia
ministra financií Ivana Mikloša, podpredsedu výboru NR SR pre financie a rozpočet Petra Kažimíra,
hlavného analytika Volksbank Vladimíra Vaňa, riaditeľa Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Petra
Gondu a riaditeľa odboru výskumu NBS Martina Šustera prilákala okrem stoviek študentov do auly aj
mnohých ambasádorov a riaditeľov firiem, ktorých sa vývoj spoločnej meny bytostne dotýka.
Poslucháčov k aktivite a kladeniu otázok podnecoval počas oboch diskusných panelov moderátor Peter

Bielik. A aj keď sa diskutujúci s názormi na vývoj eura väčšinou nezhodli, priniesli svieže pohľady a
myšlienky na budúcnosť spoločnej európskej meny, ako aj dosahy na Slovensko a jeho obyvateľov.
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10. Šampionát prebieha podľa Ftáčnika v Bratislave úspešne
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 04/05/2011; TASR]
Bratislava (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta prebiehajú v Bratislave úspešne, mesto dokáže
zvládnuť nápor na dopravu, zabezpečuje čistotu, poriadok vo fanúšikovských zónach. Povedal to dnes
bratislavský primátor Milan Ftáčnik po prvej tretine šampionátu, ktorý potrvá do 15. mája.
"Máme pripomienky, aby autobusy pri zimnom štadióne stáli dlhšie, aby odviezol všetkých fanúšikov,
vieme s tým pracovať, aby neboli výhrady voči dopravnému podniku," dodal. Ruskí fanúšikovia podľa
neho oceňujú, že denne distribuované noviny o majstrovstvách sú aj v ruskom jazyku. Primátor
zdôraznil, že v Bratislave držia palce východoslovenským Košiciam, ktoré sú druhým dejiskom
šampionátu.
Ftáčnik vyslovil predpoklad, že po majstrovstvách sa stretnú organizačné zložky, mesto, aj hotely a
vyhodnotia ich. Ekonomická univerzita pripravuje ekonomický prínos podujatia pre Bratislavu, doplnil.
vlk ed br
Zdroj: TASR
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11. Šampionát prebieha podľa Ftáčnika úspešne
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 04/05/2011; Šport; TASR]
Bratislava - Hokejové majstrovstvá sveta prebiehajú v Bratislave úspešne, mesto dokáže zvládnuť nápor
na dopravu, zabezpečuje čistotu, poriadok vo fanúšikovských zónach. Povedal to v stredu bratislavský
primátor Milan Ftáčnik po prvej tretine šampionátu, ktorý potrvá do 15. mája.
"Máme pripomienky, aby autobusy pri zimnom štadióne stáli dlhšie, aby odviezol všetkých fanúšikov,
vieme s tým pracovať, aby neboli výhrady voči dopravnému podniku," dodal.
Ruskí fanúšikovia podľa neho oceňujú, že denne distribuované noviny o majstrovstvách sú aj v ruskom
jazyku. Primátor zdôraznil, že v Bratislave držia palce východoslovenským Košiciam, ktoré sú druhým
dejiskom šampionátu.
Ftáčnik vyslovil predpoklad, že po majstrovstvách sa stretnú organizačné zložky, mesto, aj hotely a
vyhodnotia ich. Ekonomická univerzita pripravuje ekonomický prínos podujatia pre Bratislavu, doplnil.
Popis foto: Podľa Ftáčnika zvláda hlavné mesto priebeh MS2011 bez problémov.
TASR
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12. Ftáčnik: Hokejový šampionát prebieha v Bratislave úspešne
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/05/2011; Bratislava; TASR]
BRATISLAVA. Hokejové majstrovstvá sveta prebiehajú v Bratislave úspešne, mesto dokáže zvládnuť
nápor na dopravu, zabezpečuje čistotu, poriadok vo fanúšikovských zónach.
Povedal to dnes bratislavský primátor Milan Ftáčnik po prvej tretine šampionátu, ktorý potrvá do 15.
mája.
"Máme pripomienky, aby autobusy pri zimnom štadióne stáli dlhšie, aby odviezol všetkých fanúšikov,
vieme s tým pracovať, aby neboli výhrady voči dopravnému podniku," dodal. Ruskí fanúšikovia podľa
neho oceňujú, že denne distribuované noviny o majstrovstvách sú aj v ruskom jazyku. Primátor
zdôraznil, že v Bratislave držia palce východoslovenským Košiciam, ktoré sú druhým dejiskom
šampionátu.

Ftáčnik vyslovil predpoklad, že po majstrovstvách sa stretnú organizačné zložky, mesto, aj hotely a
vyhodnotia ich. Ekonomická univerzita pripravuje ekonomický prínos podujatia pre Bratislavu, doplnil.
TASR
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13. Chceme vzdelávať špičkových ekonómov
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 04/05/2011; 05/2011; s.: 53; advertoriál; Redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave patrí medzi prestížne moderné univerzity, z ktorých každý rok
vychádzajú absolventi, o ktorých je záujem už počas ich štúdia. O tom, čo všetko ešte univerzita
pripravuje v rámci zatraktívnenia pre svojich študentov sme sa zhovárali s rektorom Ekonomickej
univerzity v Bratislave, dr. h. c. prof. ing. rudolfom Sivákom, Phd.
Aký veľký je záujem o absolventov vašej univerzity, kde a v akých oboroch sa najviac uplatnia?
Možno konštatovať, že absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) sú
dobre pripravení pre prax. Podľa rôznych prieskumov patria totiž v praxi k najžiadanejším. EU v
Bratislave zabezpečuje štúdium v 68 študijných programoch ekonomického a manažérskeho zamerania
a pokrýva komplexne tieto oblasti z hľadiska potrieb praxe. Študijné programy sú na porovnateľnej
úrovni so študijnými programami obdobných univerzít v zahraničí. Univerzita poskytuje absolventom také
vzdelanie, ktoré im umožňuje uplatnenie na trhu práce v SR a v EU. Komunikujeme s praxou ako aj s
našimi absolventmi z hľadiska ich uplatnenia a informácie sú veľmi pozitívne. Mnohí absolventi univerzity
zastávajú v praxi významné pozície na Slovensku a v zahraničí. Táto skutočnosť je pre EU v Bratislave
potešiteľná, pretože tým napĺňa svoje poslanie a niet lepšej reklamy pre univerzitu a každú fakultu, ako
sú úspešní absolventi a takých je počas 70 ročnej histórie univerzity veľmi veľa.
Dostávajú študenti ponuky od zamestnávateľov už v priebehu ich štúdia?
EU v Bratislave má uzatvorené zmluvy o spolupráci s mnohými organizáciami a inštitúciami
hospodárskej praxe. Na základe nich vykonávajú študenti počas štúdia odborné stáže. Osvedčený je aj
systém, že najmä študenti v posledných ročníkoch pôsobia v organizáciách a firmách na čiastkové
úväzky a väčšina z nich po ukončení štúdia zostáva v nich aj pracovať. Na univerzite je zriadené
Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je podporiť študentov už počas ich štúdia na univerzite v
príprave a v sprostredkovaní ich budúcej kariéry.
Sledujete zvýšený záujem aj zo strany zahraničných študentov o štúdium na Ekonomickej univerzite v
Bratislave?
Na univerzite sa snažíme vytvárať vhodné podmienky pre štúdium zahraničných študentov. Pozorne
sledujeme študijné programy zahraničných univerzít a ich skúsenosti implementujeme do našich
študijných programov. Máme podpísané rámcové dohody o spolupráci s 50 univerzitami v Európe, 13
mimo Európy a ERASMUS dohody s viac ako 200 univerzitami. Pre zahraničných študentov ponúkame
na druhom stupni 3 študijné programy kompletne vyučované v cudzích jazykoch: Medzinárodný
manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný
finančný manažment (v nemeckom jazyku). Mnohé predmety každoročne vyučujú profesori zo
zahraničných univerzít. Teší nás, že stále stúpa záujem zahraničných študentov o štúdium na EU v
Bratislave v rámci programov ERASMUS, CEEPUS a Letná škola Danubia. Pre nich okrem uvedených
programov ponúka univerzita v každom akademickom roku štúdium asi 50 odborných predmetov
vyučovaných v cudzích jazykoch. V súčasnosti študuje na univerzite na rôznych programoch cca 200
zahraničných študentov. Zároveň okolo 250 študentov univerzity odchádza každý rok na študijné pobyty
a stáže do zahraničia. Získavajú tým cenné skúsenosti, ktoré môžu po ukončení štúdia využiť najmä v
práci v medzinárodných firmách. EU v Bratislave patrí medzi popredné univerzity v SR z hľadiska
mobility študentov. Tieto skutočnosti považujeme za významné, tak z hľadiska možnosti štúdia
zahraničných študentov na EU v Bratislave, ako aj študentov univerzity v zahraničí.
Využívate služby zahraničných lektorov, alebo odborníkov z praxe, ktorí môžu zvýšiť prepojenie
teoretických vedomostí s praktickými?
Na EU v Bratislave je zavedený systém posudzovania profilov absolventov a učebných plánov vrátane
obsahu predmetov jednotlivých študijných programov organizáciami a inštitúciami z praxe. Prax sme
teda zapojili do procesu "tvorby a profilácie" absolventa z hľadiska toho, aby jej zástupcovia povedali,
akých absolventov potrebujú. Zároveň každý rok na všetkých fakultách univerzity pedagogicky pôsobí 20
- 30 externých učiteľov z radov významných odborníkov a manažérov z praxe. Pre mnohých z nich sa
pedagogické pôsobenie na univerzite stalo súčasťou ich manažérskych aktivít a niekedy aj prestížnou

vecou. Títo zabezpečujú časť výučby predmetov najmä na druhom stupni štúdia, sú vedúcimi a
oponentmi bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a viacerí z nich sú členmi Vedeckej rady a
Správnej rady univerzity, ako aj vedeckých rád fakúlt. Takto majú bezprostredne vplyv na súčasný i
budúci vývoj na univerzite. EU v Bratislave má totiž na základe intenzívnych kontaktov s praxou a so
zahraničím trvalú úlohu vybudovať v najlepších odboroch a programoch špičkové pracoviská európskych
parametrov. Univerzita je tu na to, aby vzdelávala špičkových ekonómov a pestovala zmysluplný
medzinárodne uznávaný výskum.
www.euba.sk
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14. Obchod čaká na ekonomický rast
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 04/05/2011; 05/2011; s.: 40; OBCHOD; TA/JF]
Podľa prezidenta Zväzu obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR Pavla Konštiaka sa obchod dostal v
ekonomickom raste v prvom štvrťroku 2011 na úroveň roku 2008. "V maloobchodnom obrate sme však
zatiaľ ešte 12,5 % pod úrovňou roku 2008," uviedol Konštiak na tlačovej besede pri príležitosti konania
15. ročníka medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit - INTRACO 2011.
"Verím, že budúci rok nastane zvýšenie dynamiky rastu ekonomiky na nejakých 4,1 %, čím vzrastie
reálna kúpna sila obyvateľstva a zvýši sa spotreba domácností," konštatoval. "Nezamestnanosť na
Slovensku, momentálne približne 400 000 ľudí, je náš najväčší nepriateľ - lebo keď ľudia nemajú
peniaze, nenakupujú," podotkol. Pripomenul, že pretrvávajúcim nešvárom na Slovensku je to, že sa
toleruje nehygienický predaj potravín, najmä z Poľska a Maďarska. ZOCR SR je stavovská, nezávislá,
dobrovoľná, nepolitická, nezisková organizácia právnických a fyzických osôb, veľkých obchodných a
distribučných spoločností a asociácií, spotrebných družstiev, malých a stredných firiem podnikajúcich v
obchode, dovoze a vývoze tovaru, v hotelierstve, v reštauračných a pohostinských službách, v
cestovnom ruchu, ktorá zastupuje záujmy týchto subjektov na úrovni vlády SR, Národnej rady SR,
štátnej správy a samosprávy. Podieľa sa na vytváraní legislatívnych podmienok a tvorbe vyváženého
podnikateľského prostredia. Súčasťou konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit bolo aj
udelenie ocenení Merkúrov rád za rozvoj obchodu. Za rok 2011 ho získali Ekonomická univerzita v
Bratislave, predseda COOP Jednoty Krupina Július Kvas a generálny riaditeľ Billa ČR a SR Jaroslav
Szczypka. TA/JF
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15. Prečo študovať MBA
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 04/05/2011; 05/2011; s.: 65,66; VZDELÁVANIE; red]
Nebýva už zriedkavosťou, že váš spolupracovník či obchodný partner má na vizitke za menom titul MBA.
Ak si nie ste celkom istí, čo ten titul predstavuje a či to náhodou nie je aj niečo pre vás, tento článok
môže byť dobrým začiatkom vášho pátrania.
História a typy štúdia
Hoci prvá univerzita zameraná na obchod a riadenie bola založená v Paríži začiatkom devätnásteho
storočia, titul MBA (Master of Business Administration) vznikol v USA ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt
po kvalitnom manažérskom vzdelaní vyvolaný industriálnou revolúciou. Vychádzal zo štandardného
amerického modelu dvojročného postgraduálneho štúdia, ktoré študenti absolvovali po získaní
bakalárskeho titulu. MBA program sa vyvíjal ďalej a ujal sa natoľko, že sa od roku 1964 udomácnil aj v
Európe. Dnes je po celom svete niekoľko stoviek škôl a programov a titul MBA sa tak stal univerzálnym
puncom vzdelania v oblasti manažmentu a obchodu. Do dnešnej doby sa vyformoval do niekoľkých
typov. Denné štúdium MBA (full-time MBA). Je to najbežnejšia forma štúdia trvajúca obvykle dva roky,
počas ktorých sa študent naplno venuje štúdiu. Zvyčajnou požiadavkou univerzít je určitá relevantná
pracovná skúsenosť v dĺžke napríklad troch rokov, no podmienky sa líšia od univerzity k univerzite.
Hlavným cieľom štúdia tohto druhu programu je zásadným spôsobom zmeniť svoju kariéru. MBA popri
zamestnaní (part-time MBA). Je určené ľuďom, ktorí pre rôzne dôvody nechcú ukončiť pracovný pomer
a plne sa venovať štúdiu. Študenti majú zvyčajne niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť, čo im pomáha
efektívne dávať do spojitosti teóriu a prax. Výučba sa realizuje po večeroch a víkendoch, prípadne je
doplnená o zopár intenzívnych blokov trvajúcich niekoľko dní. Štúdium zaberie zvyčajne 22 až 36
mesiacov. Cieľom tohto druhu MBA je výrazná akcelerácia súčasnej kariéry. MBA pre vrcholových
manažérov (executive MBA). Je podobné štúdiu popri zamestnaní, avšak zamerané na študentov z
radov vyššieho manažmentu a s dlhšou praxou, pričom osnovy sú zacielené na problematiku

vrcholového riadenia. Cieľom štúdia je doladiť a zoceliť zručnosti a vedomosti vrcholových manažérov a
zlepšiť tak ich výkon. Dištančné štúdium MBA. Výučba prebieha väčšinou mimo priestoru školy formou
online kurzov, korešpondenčnej výučby, videa a podobne. Rozhodnutie sa pre tento typ štúdia je
zvyčajne predurčené geografickým obmedzením daného študenta.
Ekonomika a niečo viac
Na priblíženie k slovenským reáliám: titul MBA je porovnateľný s inžinierskym alebo magisterským
štúdiom na niektorej z našich ekonomických fakúlt. Porovnaním osnov vyučovaných predmetov prídeme
dokonca na to, že, povedzme, absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity zvládne oveľa
širšie spektrum predmetov, než je bežné zvykom v rámci výučby MBA. Avšak je tu zopár rozdielov. MBA
výučba je viac orientovaná na cvičenia, výskum, diskusie, riešenie problémov a na samostatné štúdium,
ako je to na slovenských fakultách ekonomického zamerania. Taktiež má študent značnú voľnosť vo
výbere voliteľných predmetov podľa toho, čo ho zaujíma alebo čo mu prospeje v budúcej profesionálnej
dráhe. Samozrejmosťou sú povinné (tzv. zámorské) stáže. MBA je skvelou vizitkou na životopise a spolu
s faktom, že MBA školy ponúkajú excelentné poradenstvo v oblasti kariéry, prispieva k veľmi úspešnej
miere zamestnanosti absolventov, pričom ide často o pomerne lukratívne pozície. Podstatným prínosom
je aj fakt, že absolvent MBA neodchádza len s diplomom a hlavou plnou vedomostí, ale s jedným z
najdôležitejších aktív pre jeho budúci úspech - adresárom plným kontaktov na terajších alebo budúcich
lídrov sveta biznisu, ktorí promovali vtedy, keď aj on, alebo pred ním.
Pre koho je určené MBA?
MBA je primárne určené tým, ktorí po absolvovaní predchádzajúceho štúdia (napr. technického smeru) a
praxe majú hlbší záujem o problematiku obchodu a riadenia, prípadne to vyžaduje ich zamestnávateľ.
Nie je však zriedkavosťou, že aj absolvent ekonomického štúdia sa dá neskôr na štúdium MBA, pre
ďalšie prínosy, ktoré toto štúdium prináša. V každom prípade si rozhodnutie ísť študovať MBA treba
poriadne premyslieť. Ide totiž o značnú investíciu času a energie a v neposlednom rade aj peňazí.
Školné sa pohybuje od niekoľkých desiatok tisíc až po milióny korún na špičkových školách v Európe a
USA. Väčšina študentov zahraničných MBA programov si preto štúdium financuje prostredníctvom
pôžičiek. Nie je výnimkou, že firmy sponzorujú časť školného svojich zamestnancov výmenou za
dohodu, že zamestnanec zotrvá pracovať pre danú firmu aj istý čas (napríklad 2 roky) po získaní titulu.
Kde študovať
Existuje niekoľko inštitúcií, zväčša svetových ekonomických periodík, ktoré ohodnocujú kvalitu MBA škôl.
Metodika prideľovania bodov býva odlišná, a tak v závislosti od vašich cieľov sledujte rebríček, ktorý
zohľadňuje vaše kritériá. Známy je napríklad rebríček podľa Financial Times či týždenníka The
Economist. Ak sa vami vyhliadnutá škola neobjavuje v niektorom z týchto rebríčkov top škôl, overte si, či
je akreditovaná príslušnou inštitúciou, napríklad AMBA alebo AACSB. Štúdium MBA bolo do nedávnej
minulosti výsostne doménou zahraničných, zväčša západných univerzít. Pre záujemcov, ktorí nechcú
alebo nemôžu za štúdiom vycestovať do zahraničia, je naporúdzi už aj niekoľko možností na Slovensku,
čo je zväčša výsledok spolupráce niektorej z domácich univerzít s ich zahraničnými partnermi. Príkladom
sú CeMBA (Central European MBA) - Program Ekonomickej univerzity v Bratislave, WEMBA program Univerzity Komenského, MBA Vysokej školy manažmentu - City University či MBA program
UMB Banská Bystrica v spolupráci s The Nottingham Trent University. Život ponúka mnoho príkladov
toho, že výborné vzdelanie samotné nemusí byť postačujúce a dokonca ani nevyhnutné na dosiahnutie
úspechu. MBA však môže byť jedným z dobrých predpokladov pre oslnivú kariéru alebo pre úspešnú
dráhu podnikateľa. www.karierabezhranic.sk Ilustračné obrázky SXC
Titul MBA sa stal univerzálnym puncom vzdelania v oblasti manažmentu a obchodu.
MBA výučba je orientovaná na cvičenia, výskum, diskusie, "case studies" a na stáže.
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16. doprava a logistika
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 04/05/2011; 05/2011; s.: 27; doprava a logistika; SITA, RED]
Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta (MS) v ľadovom hokeji z
prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch
už vyskúšalo. Letisko sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj
vo vytvorení dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je
zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.

Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. Letecké spoločnosti budú práve tomu
priebežne prispôsobovať svoju ponuku. Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad
rámec pravidelných letov posilnené o jeden let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch
trasách budú prepravcovia lietať trikrát za deň. Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo
Švédska a jeden let z Prahy s českou reprezentáciou. Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným
organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný
ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po
príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. Na podobných podujatiach je to na vstupných letiskách
obvyklé, dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci, študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity
v Bratislave, budú počas MS v hokeji zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale
aj poskytovať informácie prilietavajúcim cestujúcim.
Volkswagen uvažuje o kúpe japonského Isuzu
Nemecká automobilka Volkswagen (VW) uvažuje o tom, že kúpi japonského výrobcu nákladných
vozidiel Isuzu Motors alebo jeho časť. Informoval o tom v stredu nemecký mesačník Manager Magazin
na svojej internetovej stránke. Podľa údajov, ktoré má k dispozícii agentúra Reuters je trhová
kapitalizácia firmy Isuzu zhruba 4 mld. eur. Volkswagen a nemecký výrobca nákladných áut MAN,
ktorého 30-percentným vlastníkom je VW, uvažujú aj o takej možnosti, žeby podiel v Isuzu prevzal
podnik MAN. Japonský výrobca nákladných vozidiel Isuzu za účtovný rok 2010 vyrobil celkovo 251 641
automobilov, pričom 102 463 exportoval. Koncern Volkswagen pôsobí na Slovensku prostredníctvom
svojej dcérskej spoločnosti Volkswagen Slovakia. V bratislavskom závode vyrába Volkswagen Touareg,
Audi Q7, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine má závod na výrobu komponentov a v
Košiciach sa pripravujú autá na export do Ruska. Automobilka patrí k najväčším súkromným
zamestnávateľom na Slovensku. Pracuje v nej približne 7 000 zamestnancov.
Na trhu v Číne by sa malo do roku 2015 predať 23 mil. áut ročne
Ročný predaj automobilov v Číne by sa mal do roku 2015 zvýšiť na 23 mil. automobilov, čo je v
porovnaní s rokom 2010 zvýšenie predaja o 27 %. Vyplýva to zo zverejnených informácii ministerstva
priemyslu a informačných technológií. Medializované informácie naznačujú spomalenie rastu
automobilového trhu v krajine. V roku 2010 sa totiž ročný predaj automobilov v Číne zvýšil o 32,4 % na
18,06 mil. predaných áut, čo Číne upevnilo pozíciu najväčšieho automobilového trhu na svete. Spoločne
s čínskym trhom očakáva rast aj najväčšia čínska automobilka SAIC Motor, ktorá plánuje zvýšiť svoj
predaj do roku 2015 na 6 mil. automobilov ročne. Informoval o tom Zhou Langhui, viceprezident SAIC
Group. Spoločnosť SAIC a jej spoločné podniky predali v minulom roku 3,6 mil. automobilov, čo je v
porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 32 %. Pokračujúci rast čínskeho automobilového trhu v
nasledujúcich rokoch v priemere o 10 % ročne predpovedá prezident spoločnosti PSA Peugeot Citroën
(PSA) Philippe Varin. "Desaťpercentný rast pretrvá niekoľko rokov," uviedol pred otvorením
automobilovej výstavy v Šanghaji. PSA chce podľa Varina medzi rokmi 2015 až 2020 zvýšiť svoj podiel
na čínskom trhu na 8 % z vlaňajších 3,3 %. Čína je v súčasnosti pre PSA druhým najväčším trhom po
Francúzsku.
SITA, RED
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17. Generálny tajomník NATO bude diskutovať s vysokoškolákmi
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/05/2011; Z domova; TASR]
Témou diskusie bude význam Aliancie v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom
bezpečnostnom prostredí.
BRATISLAVA. Generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen o dva týždne pricestuje do
Bratislavy, kde by mal v historickej budove Národnej rady SR diskutovať s vysokoškolskými študentmi zo
Slovenska.
Videoprenos tejto udalosti plánujú sledovať aj ďalší študenti univerzít v rámci V4. TASR o tom
informovali zo Slovenskej atlantickej komisie (SAK).
Témou diskusie, na ktorej sa zúčastnia študenti z Univerzity Komenského, Univerzity Mateja Bela,
Ekonomickej univerzity a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, bude
význam Aliancie v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom bezpečnostnom prostredí.
Rasmussen tiež priblíži svoj postoj k aktuálnej misii NATO v Líbyi, procesom iniciovaným Lisabonským

samitom a novej Strategickej koncepcii. Zaoberať by sa mal podľa SAK aj a otázkou efektívnej
bezpečnosti v ére po globálnej finančnej kríze.
Podujatie, ktoré sa uskutoční 19. mája, organizuje SAK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí
SR a Divíziou NATO pre verejnú diplomaciu.
Po návšteve bývalého generálneho tajomníka Jaapa de Hoop Scheffera v lete 2009 a samotného
Rasmussena na jeseň 2009, pôjde už o tretiu návštevu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie
v rozmedzí dvoch rokov.
Anders Fogh Rasmussen sa ujal funkcie generálneho tajomníka NATO 1. augusta 2009 na štvorročné
funkčné obdobie. Ako líder Liberálnej strany vyhral v roku 2001 parlamentné voľby v Dánsku a spolu s
Konzervatívnou ľudovou stranou zostavil svoju prvú vládu.
Počas dánskeho predsedníctva Rady Európskej únie v roku 2002 zohral Anders Fogh Rasmussen
kľúčovú úlohu v prístupových rokovaniach s desiatimi kandidátskymi krajinami na vstup do EÚ, medzi
ktoré patrila aj Slovenská republika.
TASR
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18. Podnikovohospodárska fakulta otvorila priestory
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 09/05/2011; 106/2011; Košický; krs]
KOŠICE. Podnikovohospodárska fakulta (PHF) Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila včera
nové priestory na Tajovského ulici. Tie by mali prispieť k zlepšeniu podmienok a zvýšeniu kvality
vzdelávacieho procesu. Priestory otvorili prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand
Daňo, dekan PHF Michal Tkáč a vysvätil ich arcibiskup, metropolita košickej Arcidiecézy Mons. Bernard
Bober. Ako sme sa dozvedeli, na fakulte študuje 1 400 mladých ľudí v bakalárskom a magisterskom
štúdiu, pričom vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Od roku 1994 pripravuje študentov aj na
Pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Náklady na stavbu objektu dosiahli 5,7 milióna eur, pričom
súčasťou priestorov je moderná Aula Oeconomica Cassoviensia, ktorá pojme 350 študentov, ako aj
ďalších trinásť posluchární.
krs
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19. Študenti Podnikovohospodárskej fakulty dostali nové priestory
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 06/05/2011; 104/2011; Spravodajstvo; TASR]
KOŠICE. Zlepšeniu podmienok a zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu na Podnikovohospodárskej
fakulte (PHF) v Košiciach majú prispieť novo vybudované vzdelávacie priestory s Aula Oeconomica
Cassoviensia, ktoré dnes slávnostne otvoril prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand
Daňo, dekan PHF Michal Tkáč a ktoré vysvätil arcibiskup metropolita košickej Arcidiecézy Mons.
Bernard Bober.
Ako pre TASR uviedol dekan fakulty, stavba sa realizovala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci operačného programu výskum a vývoj. Pre dekana tento dnešný deň znamená ukončenie jednej
etapy, kedy bol skôr stavebníkom. Až 60 percent mojej práce bolo starať sa o rôzne veci, ktoré normálne
nemajú s pedagogickým procesom nič spoločné, povedal Tkáč. Zdôraznil zároveň, že je to preňho aj
obrovský záväzok. Bolo by vhodné, aby sme k týmto nadštandardným a dokonca v európskom kontexte
dôstojným priestorom mali aj schopných študentov so širokými znalosťami, ktorí sa dokážu uplatniť v
praxi, dodal dekan.
Podľa prorektora Ekonomickej univerzity pôjde dopredu nielen vzdelávací proces ale aj výskum a
veda. O vzťahu Univerzity k tejto košickej fakulte svedčí 60-ročná história. Už v roku 1952 tu v Košiciach
už bolo prvé vysunuté pracovisko vtedy ešte Vysokej školy hospodárskych vied. Keby nebol záujem o
toto pracovisko už by bolo dávno zlikvidované a som presvedčený, že svoju úroveň si fakulty zachová aj
budúcnosti, vyhlásil Daňo.
Podľa predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi Mons. Bobera vysvätením priestorov nebolo požehnať steny,
ale vytvoriť podmienky pre študentov tak aby v novej budove našli veľa pozitívnej energie. Dôležité je

zvolať božie požehnanie do vzťahov, medzi ľudí, do našich úmyslov a snáh, aby všetko, čo robíme, sme
robili v jednote medzi sebou a v jednote s bohom, povedal Bober.
Na PHF študuje v súčasnosti viac ako 1400 študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Moderné
priestory, ktoré im od dnešného slúžia boli vybudované s celkovým nákladom viac ako 5,7 milióna eur.
TASR
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20. Slovenskí vysokoškoláci budú môcť diskutovať s jedným z vládcov sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 06/05/2011; TVnoviny; TASR]
Do Bratislavy pricestuje šéf NATO.
Generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen o dva týždne pricestuje do Bratislavy, kde by mal v
historickej budove Národnej rady diskutovať s vysokoškolskými študentmi zo Slovenska.
Videoprenos tejto udalosti plánujú sledovať aj ďalší študenti univerzít v rámci V4. Informovala Slovenská
atlantická komisia.
Témou diskusie, na ktorej sa zúčastnia študenti z Univerzity Komenského, Univerzity Mateja Bela,
Ekonomickej univerzity a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, bude
význam Aliancie v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom bezpečnostnom prostredí.
Rasmussen tiež priblíži svoj postoj k aktuálnej misii NATO v Líbyi.
Podujatie, ktoré sa uskutoční 19. mája, organizuje SAK v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a
Divíziou NATO pre verejnú diplomaciu.
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21. Podnikovohospodárska fakulta otvorila priestory
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 09/05/2011; 106/2011; s.: 2; Región; krs]
KOŠICE. Podnikovohospodárska fakulta (PHF) Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila včera
nové priestory na Tajovského ulici. Tie by mali prispieť k zlepšeniu podmienok a zvýšeniu kvality
vzdelávacieho procesu. Priestory otvorili prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand
Daňo, dekan PHF Michal Tkáč a vysvätil ich arcibiskup, metropolita košickej Arcidiecézy Mons. Bernard
Bober. Ako sme sa dozvedeli, na fakulte študuje 1 400 mladých ľudí v bakalárskom a magisterskom
štúdiu, pričom vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Od roku 1994 pripravuje študentov aj na
Pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Náklady na stavbu objektu dosiahli 5,7 milióna eur, pričom
súčasťou priestorov je moderná Aula Oeconomica Cassoviensia, ktorá pojme 350 študentov, ako aj
ďalších trinásť posluchární.
(krs)
Moderné priestory Nové vybavenie má prispieť k zvýšeniu úrovne štúdia.

Späť na obsah

22. TREND Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 12/05/2011; 19/2011; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Súhlasíte s názorom, že absolventi vysokých škôl sú dnes menej kvalifikovaní ako absolventi z
deväťdesiatych rokov?
11.05.2011
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovensko (rozhodne nie): Rozhodne nesúhlasím, lebo
nepoznám všetkých absolventov a pochybujem, že ich niekto všetkých pozná... Ak hovoríme o
jednotlivcoch, potom nájdeme oveľa lepších aj oveľa horších. Podobne platí, že skvelé univerzity mávajú
aj priemerných absolventov a priemerné majú aj vynikajúcich. Naša firma je súčasťou celosvetovej
skupiny, patrí v nej k najúspešnejším a pritom viac než 99 % jej zamestnancov sú Slováci vo veku okolo

30 rokov...
Peter Škodný, generálny riaditeľ, partner, Accenture (rozhodne áno): Rozhodne áno platí pre
priemerných absolventov. Určite existuje malé percento veľmi kvalifikovaných absolventov, ale tí
väčšinou za to môžu sami...
Radovan Pala, partner, e|n|w|c advokáti (rozhodne áno): Áno, ak vezmeme do úvahy, že požiadavky a
očakávania trhu sa od 90. rokov nepochybne zvýšili, kým úroveň vzdelávania na slovenských VŠ skôr
stagnovala. Vo všeobecnosti mi na absolventoch často prekáža orientácia na krátkodobé (materiálne)
ciele, menší záujem o predmet štúdia, až naivnosť pri konfrontácii s trhom práce. Obávam sa, že príčiny
ležia nepochybne aj v atmosfére, ktorá na VŠ dlhodobo panuje.
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave (skôr nie): Na kvalifikovanosť absolventov
boli iné požiadavky v 90. rokoch a iné sú v súčasnosti. Kvalifikáciu absolventov by mal neustále testovať
trh práce v SR a v zahraničí. V tejto súvislosti treba aj rozlišovať úroveň vzdelávania na jednotlivých
fakultách. VŠ a fakulta si totiž plní poslanie vtedy, ak pripravuje kvalifikovaných a úspešných
absolventov.
Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic (skôr áno): Mnohým slovenským vysokým školám chýba prepojenie s
praxou a nevytvárajú vhodné podmienky na výskum. Svedčia o tom napríklad témy diplomových prác a
často aj ich spracovanie. Verejné vysoké školy stagnujú a nedržia krok so svetom nielen v študijných
materiáloch, ale ani v systéme výučby.
Zbigniew Kocur, generálny riaditeľ, Intech Slovakia (skôr áno): V technických študijných odboroch určite
áno. Ostatné neviem objektívne posúdiť.
Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding (rozhodne áno): Súhlasím, som o tom
presvedčený. Radikálne premeny v kvalite nastali umelým "vypchávaním" dier v existujúcom systéme
školstva. Ak decízny orgán rozdeľuje finančné prostriedky podľa počtu študentov, a školy majú právnu
subjektivitu, zrušia sa prijímacie skúšky. Ak má byť 20 študentov na jedného profesora, znížia sa kritériá
profesorského konania, "vyrobia" sa v skrátenom konaní podľa nových požiadaviek noví profesori. A,
samozrejme, ignorujú sa potreby priemyslu a spoločenskej praxe.
19% rozhodne áno
25% skôr áno
31% rozhodne nie
15% skôr nie
10% neviem, nevyjadrujem sa
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23. Stavebné sporenie zlacnie o desiatky eur
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 12/05/2011; HNonline; Lenka Buchláková, red]
Od budúceho roka sa menia poplatky za uzavretie stavebného sporenia aj vedenie účtu.
Poplatky stavebných sporiteľní sa majú od budúceho roka znížiť. Na jednej zmluve môže klient ušetriť
takmer 50 eur.
Sporiteľne si už budú môcť pýtať od klientov pri podpise zmluvy poplatok maximálne 0,9 percenta
cieľovej sumy. Pri sume 10-tisíc eur tak klient ušetrí 10 až 20 eur. Ďalšie peniaze klient ušetrí na
poplatkoch za vedenie účtu, ktoré majú tiež klesnúť. Presadzuje to minister financií Ivan Mikloš (SDKÚDS).
Najviac má zľaviť Prvá stavebná
Poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia má dnes najvyšší Prvá stavebná sporiteľňa, kde zaplatíte
ročne 18 eur. Po novom to nemôže byť viac ako 12. Znížiť poplatky budú musieť aj ďalšie dve sporiteľne
– ČSOB a Wüstenrot, ktoré ich majú vyššie, ako žiada Mikloš. "Pokiaľ nové zmeny znížia poplatky
stavebného sporenia, môžu sporitelia očakávať zo zmlúv vyššie reálne zhodnotenie svojich úspor,
ktorého primárnym cieľom je zlepšenie podmienok bývania bežného občana," hovorí Ľuboš Pavelka z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Najlacnejšie poplatky má dnes ČSOB Stavebná sporiteľňa. Celkové zhodnotenie peňazí však závisí od
viacerých faktorov, napríklad od sumy, ktorú klient na svoj účet odkladá. Napríklad ČSOB ponúka
úrokové bonusy v závislosti od výšky vkladu. Wüstenrot zase ponúka výhody pre početnejšie rodiny. Pre
šesť stavebných sporení stačí uzatvoriť jednu zmluvu, a teda zaplatiť jeden poplatok. Akcie má aj Prvá
stavebná sporiteľňa, ktorá v súčasnosti ponúka k sporeniu pôžičky s nízkymi úrokovými sadzbami.
Štátnu prémiu bude ťažšie získať
Nie každý však bude z Miklošových opatrení profitovať. Ministerstvo financií avizuje aj sprísnenie
podmienok pre získanie nároku na štátnu prémiu. Dnes má klient nárok na plný bonus iba vtedy, ak
zmluvu za príslušný rok uzavrel do konca roka. Po novom dostane plnú sumu, len ak peniaze vloží v
úvode roka. Prémia sa tak obmedzí pre tých, ktorí peniaze vkladajú priebežne počas roka či pred jeho
koncom. "Výrazne sa zníži motivácia sporiť si na bývanie touto formou," konštatuje Pavelka.
Stavebné sporenie
Práve štátna prémia robí pritom zo stavebného sporenia jeden z najlukratívnejších produktov. Okrem
zúročenia vkladu ponúka aj možnosť zobrať si stavebný úver. Jeho výhodou je aj to, že úroky z pôžičky
sú fixné a neupravujú sa ani pri všeobecnom zvýšení úrokov z úverov. "Stavebné sporenie v kombinácii
s hypotékou je optimálne kombinované riešenie financovania bývania nielen u nás, ale napríklad aj v
Rakúsku a Nemecku," hovorí Pavelka.
"V prípade hypoték máte peniaze na účte na ďalší deň, kým pri stavebnom poistení si počkáte v
priemere šesť rokov," hovorí analytik Symsite Research Vladimír Dohnál. Ako ďalej dodáva, banky a
sporiteľne sa zameriavajú na inú cieľovú skupinu. "Ľudia si poväčšine vezmú stavebné sporenie s
cieľom zhodnocovania svojich finančných prostriedkov. Hypotéku si človek berie naozaj len preto, že si
chce kúpiť byt či postaviť dom," spresňuje.
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24. Stavebné sporenie zlacnie o desiatky eur
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 12/05/2011; s.: 6; Servisná téma; Lenka Buchláková, red]
Od budúceho roka sa menia poplatky za uzavretie stavebného sporenia aj ročné poplatky za vedenie
účtu.
Bratislava - Poplatky stavebných sporiteľní sa majú od budúceho roka znížiť. Na jednej zmluve môže
klient ušetriť takmer 50 eur. Sporiteľne si už budú môcť pýtať od klientov pri podpise zmluvy poplatok
maximálne 0,9 percenta cieľovej sumy. Pri sume 10-tisíc eur tak klient ušetrí 10 až 20 eur. Ďalšie
peniaze klient ušetrí na poplatkoch za vedenie účtu, ktoré majú tiež klesnúť. Presadzuje to minister
financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS).
Najviac pýta Prvá stavebná
Poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia má dnes najvyšší Prvá stavebná sporiteľňa, kde zaplatíte
ročne 18 eur. Po novom to nemôže byť viac ako 12. Znížiť poplatky budú musieť aj ďalšie dve stavebné
sporiteľne - ČSOB a Wüstenrot, ktoré ich majú taktiež vyššie, ako žiada minister financií Ivan Mikloš.
"Pokiaľ nové zmeny znížia poplatky stavebného sporenia, môžu sporitelia očakávať zo zmlúv vyššie
reálne zhodnotenie svojich úspor, ktorého primárnym cieľom je zlepšenie podmienok bývania bežného
občana," hovorí Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najlacnejšie poplatky spomedzi
sporiteľní má dnes ČSOB Stavebná sporiteľňa. Celkové zhodnotenie peňazí však závisí od viacerých
faktorov, napríklad od sumy, ktorú klient na svoj účet odkladá. Napríklad ČSOB ponúka úrokové bonusy
v závislosti od výšky vkladu. Sporiteľňa Wüstenrot zase ponúka výhody pre početnejšie rodiny. Pre šesť
stavebných sporení stačí uzatvoriť jednu zmluvu, a teda zaplatiť jeden poplatok. Akcie má aj Prvá
stavebná sporiteľňa. Tá v súčasnosti ponúka v rámci Šetrenia na bývanie pôžičky s nízkymi úrokovými
sadzbami.
Prémiu bude ťažšie získať
Nie každý však bude z Miklošových opatrení profitovať. Rezort financií avizuje aj sprísnenie podmienok
pre získanie nároku na štátnu prémiu. Dnes má klient nárok na plný bonus iba vtedy, ak zmluvu za
príslušný rok uzavrel do konca roka. Po novom dostane plnú sumu, len ak peniaze vloží v úvode roka.
Prémia sa tak obmedzí pre tých, ktorí peniaze vkladajú priebežne počas roka či pred jeho koncom.
"Výrazne sa zníži motivácia sporiť si na bývanie touto formou," konštatuje Pavelka. Práve štátna prémia
robí pritom zo stavebného sporenia jeden z najlukratívnejších produktov. Okrem zúročenia vkladu

ponúka aj možnosť zobrať si stavebný úver. Jeho výhodou je aj to, že úroky z pôžičky sú fixné a
neupravujú sa ani pri všeobecnom zvýšení úrokov z úverov. "Stavebné sporenie v kombinácii s
hypotékou je optimálne kombinované riešenie financovania bývania nielen u nás, ale napríklad aj v
Rakúsku a Nemecku," hovorí Pavelka. "V prípade hypoték máte peniaze na účte na ďalší deň, kým pri
stavebnom poistení si počkáte v priemere šesť rokov," hovorí analytik Symsite Research Vladimír
Dohnál. Ako ďalej dodáva, banky a sporiteľne sa zameriavajú na inú cieľovú skupinu. "Ľudia si
poväčšine vezmú stavebné sporenie s cieľom zhodnocovania svojich finančných prostriedkov. Hypotéku
si človek berie naozaj len preto, že si chce kúpiť byt či postaviť dom," spresňuje.
Lenka Buchláková, red
Ako sa zmenia poplatky v stavebných sporiteľniach
Celkové náklady na 6-ročné sporenie pri cieľovej sume 10 tisíc eur (v eurách)
Prvá stavebná Wüstenrot sporiteľňa ČSOB sporiteľňa Po novom pre všetkých maximálne
Poplatok za uzavretie zmluvy 100 110 100 90
Poplatok za vedenie účtu 108 (18 ročne) 89,4 (14,9 ročne) 96 72 (12 ročne)
Spolu 208 199,4 196 162
Poznámka: ČSOB má pri jednom zo svojich produktov poplatok nižší, poplatok za zmluvu vyplýva zo
sadzobníkov sporiteľní
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25. Rektor EU Sivák prijal majstrovský kolektív Slávie UK EU Bratislava
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 11/05/2011; mv]
Bratislava (mv) - Začiatkom tohto týždňa rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák (na snímke v
strede s pohárom) aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi prijal vo svojom sídle v Petržalke
tohtoročných volejbalových majstrov Slovenska, ženy Slávie UK EU Bratislava, ktoré v tejto sezóne
získali už svoj trinásty majstrovský titul.
,,Som veľmi rád, že vám môžem k tomuto úspechu zablahoželať osobne aj na našej pôde Ekonomickej
univerzity. Ziskom majstrovského titulu ste urobili dobré meno nielen sebe, ale aj našej univerzite, ktorá
v minulosti, najmä do roku 1990 mala viaceré športové družstvá na kvalitnej výkonnostnej úrovni.
Napokon vaše fotografie z rozhodujúceho piateho finálového zápasu s Doprastavom sú vyvesené na
našej nástenke. Každý zo študentov si teda všimne váš veľký úspech, preto ma veľmi teší, že naša
ročná spolupráca priniesla takéto pekné ovocie a že ste obhájili majstrovský titul. Mám z toho všetkého
veľmi dobrý pocit, verím, že pred sebou máte ďalšie športové a študijné úspechy," povedal na prijatí v
krátkom príhovore k hráčkam, trénerke Zuzane Tlstovičovej, prezidentovi klubu Vladimírovi Hančíkovi a
viceprezidentke klubu Eve Podhornej rektor Rudolf Sivák.
Potom si zobral slovo Vladimír Hančík, ktorý predstavil v stručnosti každú hráčku. Pozoruhodné, že
všetky študujú buď na vysokej škole, alebo na gymnázium. ,,Pán rektor, veľmi si vážime podporu vašej
Ekonomickej univerzity, ktorá nám pomáha nielen finančne, ale aj sociálnym zázemím, keď ste pre
hráčky zabezpečili dobré ubytovanie a dopravu. My sme najúspešnejší slovenský volejbalový klub v
histórii Slovenska, takže za vašej podpory urobíme všetko preto, aby sme na slovenskej scéne aj
naďalej pokračovali v medailovej žatve," zdôraznil V. Hančík, ktorý R. Sivákovi odovzdal spoločnú fotku
aj s podpismi hráčok. Na stretnutí chýbali nahrávačka Martina Jelínková, ktorá mala zápočet na STU a
smečiarka Nikola Pištěláková sa v tom čase zúčastnila na ME kadetiek v tureckej Ankare.
Foto: Miro Blusk
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26. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 12/05/2011; biznis; Michal Galamboš]
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v poslednú aprílovú stredu, 27. 4. 2011 opäť
otvorila svoje brány účastníkom Študentskej vedeckej konferencie PriF UK 2011. Študenti bakalárskeho,
magisterského a doktorandského stupňa štúdia z PriF UK, a fakúlt ďalších univerzít a vysokých škôl zo
Slovenskej (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita vo Zvolene,

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská akadémia
vied), ale i Českej republiky (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská
univerzita v Ostravě, Karlova Univerzita v Praze, Akademie věd České republiky) sa stretli, aby
prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Celkovo bolo prezentovaných 303 príspevkov, z čoho 77
predniesli mimofakultní účastníci.
Otvorenie konferencie RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Po úvodných slovách predsedu ŠVK PriF UK RNDr. Michala Galamboša, PhD. a dekana fakulty doc.
RNDr. Milana Triznu, CSc., nasledovala plenárna prednáška prof. RNDr. Dušana Hovorku, DrSc., s
názvom "O vede.". Po zaujímavej analýze pojmov, ako vedomostná spoločnosť, osobnostné
predpoklady a príprava pre vedeckú prácu, vedec a prezentácia vedeckých výsledkov, dostali priestor
prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej a
environmentálnej sekcii. Súčasťou prezentácie príspevkov bola na konci prvej polovici diania posterová
sekcia, kde študenti prezentovali svoje výsledky formou pútavých posterov. ŠVK PriF UK 2011 tradične
uzatvoril spoločenský večer, spojený s odovzdávaním ocenení a diplomov tým najlepším.
Na ŠVK PriF UK 2011 bolo odovzdaných celkom 12 diplomov a 12 balíkov rôznych cien.
Cenu Sigma-Aldrich, ktorú odovzdala Ing. Zuzana Petruláková, PhD. za najlepší príspevok získali:
v oblasti biológie ĽUBICA ĎUĎÁKOVÁ, Š. Kalašová, K. Jirsová
(1. LF UK a VFN, Ústav dědičných metabolických poruch, Laboratoř biologie a patologie, Praha, ČR ), s
príspevkovm "Detekcia LOX v tkanivovej kultúre zdravej a keratokonickej rohovky",
v oblasti chémie MÁRIA GREŠNEROVÁ J. Chrappová, P. Schwendt
(Katedra anorganickej chémie PriF UK), s príspevkom "[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxaláto-dioxidotetraperoxidokomplex vanádu(V) s mostíkovou oxalátoskupinou".
Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra (SJF) za najlepší príspevok z z oblasti palivového
cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania jadrového žiarenia v prírodných,
farmaceutických a lekárskych vedách, ktoré odovzdal viceprezident SJF Ing. Jozef Zlatňanský získali:
MARTIN DAŇO, O. Rosskopfová, F. Šeršeň, M. Galamboš
(Katedra jadrovej chémie PriF UK), s príspevkom "Vplyv
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27. Ocenenie Merkúrov rád
[Téma: Ekonomická univerzita; Obchod; 16/05/2011; 05/2011; s.: 14; Trendy na trhu; redakcia]
V rámci spoločenského večera konferencie Slovak Retail Summit 2011 Zväz obchodu a cestovného
ruchu SR už po piaty raz odovzdával najvyššie ocenenia za prínos k rozvoju obchodu, a to Merkúrov
rád. Tento získala Ekonomická univerzita v Bratislave pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity,
Július Kvas, predseda COOP Jednoty Krupina, spotrebné družstvo, a Jaroslav Szczypka, generálny
riaditeľ, Billa ČR a SR. Súčasťou spoločenského večera bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže Múza
Merkúra.
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28. Mladým ekonómom miznú pneumatiky a autorádiá
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 17/05/2011; s.: 5; Bratislava; Daša Račková]
Policajti budú viac kontrolovať parkoviská pri Ekonomickej univerzite
Autá študentov pred internátom zostali na drevených hranoloch.
Bratislava. Na tmavých parkoviskách pri Ekonomickej univerzite miznú z odstavených áut študentov
autorádiá, dievčatá sa boja tadiaľ v noci chodiť pre viaceré prepadnutia. Dvom študentom, ktorí parkovali
v areáli pred internátom, ukradli už druhý raz za posledné mesiace pneumatiky z auta. "Po odmontovaní
kolies položili auto na drevené hranoly a nechali pri ňom aj skrutky z kolies. Bola to čistá a tichá robota,
premyslená," hovorí Tomáš, ktorý v internáte býva. "Do internátu chodím výlučne za denného svetla,
večer sa tadiaľ bojím chodiť, okradli tu už viac ľudí," vraví Andrea.

Vrátnici nie sú policajti
Vedenie univerzity a internátu o žiadnom z týchto prípadov nevedelo, neupozornili ich na to študenti ani
vrátnici. Nateraz počet vrátnikov ani neposilnia, povedala tlačová tajomníčka Lucia Gunišová. "Ak majú
študenti problém s odcudzením majetku alebo s prepadávaním, musia to nahlásiť polícii. Náplň vrátnika
nie je spolupôsobiť pri ochrane bezpečnosti, majetku, života, zdravia ani osobnej slobody," vraví.
Vysokoškoláci sa krádežiam môžu podľa tajomníčky vyhnúť aj parkovaním áut na hlavnom osvetlenom
parkovisku pred univerzitou. Miesto pred internátom, kde študenti parkujú, nie je totiž parkovisko. "Je
tam vyznačený zákaz vstupu s vozidlom, nemajú tam, čo parkovať. Tolerujeme to však, lebo vieme, že
študenti si chcú na autá vidieť," dodáva.
Autičkárov postrážia
Polícia o prípadoch krádeží autosúčiastok vie, okradnutí študenti ich hlásili. Parkoviskám budú podľa
hovorkyne Petry Hraškovej venovať zvýšenú pozornosť. Policajti podľa štatistík najčastejšie v Bratislave
zasahujú v obvode Petržalka sever, Ekonomická univerzita je v susednom obvode Petržalka stred.
Daša Račková
"Auto bez kolies položili na drevené hranoly a nechali pri ňom aj skrutky z kolies. Bola to čistá a tichá
robota. Tomáš, študent Ekonomickej univerzity
Študentov na internáte neďaleko Ekonomickej univerzity okrádajú. foto-archív sita
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29. Mladým ekonómom miznú pneumatiky a autorádiá
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/05/2011; Bratislava; Daša Račková]
Autá študentov pred internátom zostali na drevených hranoloch.
BRATISLAVA. Na tmavých parkoviskách pri Ekonomickej univerzite miznú z odstavených áut
študentov autorádiá, dievčatá sa boja tadiaľ v noci chodiť pre viaceré prepadnutia.
Dvom študentom, ktorí parkovali v areáli pred internátom, ukradli už druhý raz za posledné mesiace
pneumatiky z auta. "Po odmontovaní kolies položili auto na drevené hranoly a nechali pri ňom aj skrutky
z kolies. Bola to čistá a tichá robota, premyslená," hovorí Tomáš, ktorý v internáte býva.
"Do internátu chodím výlučne za denného svetla, večer sa tadiaľ bojím chodiť, okradli tu už viac ľudí,"
vraví Andrea.
Vrátnici nie sú policajti
Vedenie univerzity a internátu o žiadnom z týchto prípadov nevedelo, neupozornili ich na to študenti ani
vrátnici. Nateraz počet vrátnikov ani neposilnia, povedala tlačová tajomníčka Lucia Gunišová.
"Ak majú študenti problém s odcudzením majetku alebo s prepadávaním, musia to nahlásiť polícii. Náplň
vrátnika nie je spolupôsobiť pri ochrane bezpečnosti, majetku, života, zdravia ani osobnej slobody,"
vraví.
Vysokoškoláci sa krádežiam môžu podľa tajomníčky vyhnúť aj parkovaním áut na hlavnom osvetlenom
parkovisku pred univerzitou. Miesto pred internátom, kde študenti parkujú, nie je totiž parkovisko.
"Je tam vyznačený zákaz vstupu s vozidlom, nemajú tam, čo parkovať. Tolerujeme to však, lebo vieme,
že študenti si chcú na autá vidieť," dodáva.
Autičkárov postrážia
Polícia o prípadoch krádeží autosúčiastok vie, okradnutí študenti ich hlásili. Parkoviskám budú podľa
hovorkyne Petry Hraškovej venovať zvýšenú pozornosť.
Policajti podľa štatistík najčastejšie v Bratislave zasahujú v obvode Petržalka sever, Ekonomická
univerzita je v susednom obvode Petržalka stred.
Daša Račková
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30. Zodpovednosť prináša konkurencieschopnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 17/05/2011; euractiv.sk; redakcia]
V čase kedy svet rieši krízu, ktorú spôsobili neetické rozhodnutia finančných domov sa firmám
zodpovednosť vráti v podobe konkurencieschopnosti, zaznelo na 8. ročníku konferencie Pontis.
Konferenciu o zodpovednom podnikaní, ktorá sa 13.5. konala v Bratislave, otvorili minister hospodárstva
SR Juraj Miškov. Predstavil projekt "Podpory spoločensky zodpovedného podnikania v SR", ktorý sa
realizuje v spolupráci s regionálnou kanceláriou Rozvojového programu OSN v Bratislave,
Ekonomickou univerzitou a ďalšími partermi. Jeho výstupom má byť národná stratégia pre túto oblasť.
"Zodpovednosť firiem nie je niečo, k čomu môžeme pristupovať ako k niečomu externému alebo
príležitostnému, musíme pevne začleniť jej princípy do nášho core biznisu a do našich denných aktivít",
povedal Paolo Ruzzini prezident Business Leaders Forum a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.
Koncept firemnej zodpovednosti sa dá podľa neho opísať ako druh "spoločenskej zmluvy, vďaka ktorej
musia spoločnosti podporovať a rešpektovať základné hodnoty ako sú ľudské práva, pracovné
podmienky, životné prostredie a v neposlednom rade morálne princípy. Je kľúčové pochopiť, že firemná
zodpovednosť nemôže byť vnímaná ako nejaký PR zlepšovák".
Medzi najčastejšími vecami, ktoré si verejnosť s konceptom spoločenskej zodpovednosti firiem spája sú
nezneužívanie zamestnancov, starostlivosť o zamestnancov, poctivosť pri podnikaní. Vyplnulo to z
posledného reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizovalo Business Leaders Forum a agentúra Focus.
Poklesol počet tých, ktorí si pod týmto pojmom nevedeli nič predstaviť. Výskum tiež zistil, že pre 20 %
opýtaných je pri hľadaní zamestnania dôležitá reputácia firmy. Aj keď CSR aktivity zatiaľ pre väčšinu ľudí
nie sú ešte rozhodovací faktor, ale pri rovnakej kvalite výrobkov či služieb môže byť jazýčkom na
váhach, konštatovala Beata Hlavčáková, riaditeľka BLF. 12 % respondetov sa v rovnakom prieskume
vyjadrilo, že už niekedy prejavilo svoj nesúhlas bojkotom výrobkov alebo služieb danej firmy.
Aktivity v oblasti CSR súvisia podľa ministra Miškova so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Aj keď
si myslí, že CSR by mala byť záležitosťou celej vlády, okrem MH napríklad aj Ministerstva životného
prostredia a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ale nemala by zároveň byť zaťažovaná
reguláciou. Úlohu vlády vidí len vo vytvorení vhodného priestorupre takýto typ podnikania.
Dobrú prax zo svojich krajín na konferencii predstavili tri dámy – veľvyslankyne Holandského, Dánskeho
a Nórskeho kráľovstva.
Pre Nórsko je SCR prioritou pretože to má zmysle a je to dobré pre biznis" zhrnula dôvody
veľvyslankyňa Trine Skymoen. Hlavnou stratégiou krajiny v tejto oblasti je tzv. White Paper, ktorý má
ovplyvňovať a stimulovať zodpovedný prístup, jednak u vlády samotnej, napríklad pri trvaní na
environmentálnom a sociálnom aspekte vo verejnom obstarávaní, ale tiež u firiem.
Známou nórskou iniciatívou je zákonnom stanovené 40 % zastúpenie žien v predstavenstvách
spoločností s väčšinovou účasťou štátu. Skymoen tvrdí, že napriek počiatočnému u odporu firiem, ktoré
tvrdili, že vhodné ženy - kandidátky na takéto posty nie je dostatok, sa firmám stalo nečkané. "Hádajte
čo sa stalo - našli ich", hovorí Skymoen. Podľa nej je toto zistenie povzbudivé a pomáha pochopiť, snaha
o rodovú rovnosť je investícia nie náklad.
V prípade Holandska žiada vláda pri nových projektoch ako sú napríklad oceliarne, chemičky, elektrárne,
golfové ihriská či veľké farmy štúdie environmentálnych vplyvov. Prvú musia realizátori projektu
odovzdať ešte pred schválením projektu, kde musia pomenovať aké sú environmentálne dopady ich
aktivít s návrhom riešenia, vysvetľuje veľvyslankyňa Daphne Bergsma. Po udelení súhlasu musia správy
o environmentálnej výkonnosti podávať priebežne každý rok.
Dánsko v roku 2008 predstavilo Akčný plán pre CSR. Podľa vyslankyne Anity Hugau je dnes 77 %
dánskych firiem možné označiť za spoločensky zodpovedné.
Dánska vláda dala v spolupráci s korporátnou sférou (Konfederáciou dánskeho priemyslu) do užívania
online nástroj "Climate Compass", kde si spoločnosti môžu jednoducho online pripraviť vlastné
klimatické stratégie bez akejkoľvek byrokracie. Využívaný je podľa Anity Hugau predovšetkým malými a
strednými podnikmi. Okrem toho vláda inštruuje dánske podniky pôsobiace za hranicami o CSR.
Výsledky štúdie Best Employers, ktorá mapuje motivovanosť zamestnancov, ako faktor výkonnosti firiem
predstavila Tatiana Kožsuská z AON Hewitt. Z globálneho porovnania vyplynulo, že Európa je z tohto
hľadiska najmenej motivovaným kontinentom. Na motivovanosť zamestnancov, ako vyplynulo z

aktuálneho prieskumu, majú najväčší vplyv nasledovné faktory – možnosť rozvoja kariéry,
spolupracovníci, súlad so značkou, mzda a nefinančné uznanie.
O zodpovednosti v médiách diskutovali zástupcovia printových médií, televízie i rozhlasu. Jednou z
najviac diskutovaných tém sa stala otázka "bulvarizácie" médií. Šéfredaktor magazínu Stratégie Martin
Mazág tvrdí, že denná tlač sa čoraz viac podobá časopisom – obsahuje stručné informácie a veľa
infografiky. Je "ľahšie pravdu vytvoriť, ako ju hľadať", tvrdí Mazág. Anna Sámelová, riaditeľka
spravodajstva SRo však upozornila, že úlohou médií, nie je hľadať pravdu, ale fakty. Ako príklad
zodpovednej komunikácie uviedla otvorené informovanie aj o nepríjemných témach ako je prepúšťanie
ľudí, napríklad v súčasnosti v RTVS.
Vedúci redakcie spravodajstva TV Markíza Lukáš Diko si myslí, že na Slovensku sa žurnalistická obec
stále ešte len tvorí, keďže sme prešli stavom kedy začiatkom 90. rokov bolo odrazu potrebných veľa
novinárov, hoci sa nemali kedy a ako kvalitne vyprofilovať.
Pokiaľ ide o komunikáciu medzi firmami a médiami, podľa Mazága by PR správy mali byť zdrojom
informácií pre médiá a je preto ich prispôsobiť tak, aby o ne mali záujem. Podľa zástupcu šéfredaktora
denníka SME Lukáša Filu majú firmy dostatok priestoru informovať o svojich aktivitách a zaujímavých
projektoch, a to nielen v Bratislave, ktorá je centrom aj celonárodných podujatí, ale tiež v regiónoch
Slovenska.
Pozadie
V poradí 8. Medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní organizovala nadácia Pontis a
Business Leaders Forum s podporou Philip Morris Slovakia, Slovenských elektrární, člena skupiny Enel
a Stredoslovenskej energetiky, člena skupiny EDF.
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31. Provokatérka
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 17/05/2011; ePROFIT.sk; Ján Blažej]
Terézia Madarová má dvadsaťdeväť rokov a agentúru Le Provocateur
Zmaturovala, v regionálnych novinách písala o juhoslovenských poliach a fóliovníkoch. Česala a
obliekala kamarátky, prešla k módnej a lifestylovej žurnalistike. Dnes má Terézia Madarová
dvadsaťdeväť rokov a agentúru Le Provocateur. Vysiela slovenské modelky aj na druhý koniec sveta a v
kastingovom portfóliu má sedem a pol tisíca tvárí do komparzu či reklamy.
Dva mesiace po tom, čo nastúpila do svojej tretej redakcie, časopis skrachoval. Určite nie kvôli nej, ale
aj tak si povedala, že dosť bolo žurnalistiky. Tvrdí, že bola vždy vodcovský typ a občas mala iné názory
než šéfovia. Aj preto sa dala na podnikanie. Teraz diskutuje sama so sebou. Keď potrebovala zaplatiť
kolok na živnosť, tisícku si požičala od mamy. Od nej si požičala aj na prvý fotoaparát a počítač mala na
splátky. S kamarátkami začala robiť kastingy, fotografovanie, oslovila agentúry a uspela. Vysoká, na
pohľad možno krehkejšia čiernovláska, pekná a zároveň príjemná mladá žena svoju agentúru nazvala
Le Provocateur a provokuje názormi i nápadmi. Na otázku, či by jej nebolo bezstarostnejšie ako
modelke, pokrúti hlavou. "Som radšej za objektívom než pre ním, nezaujíma ma mólo, ale to, čo je okolo
neho."
Peniaze sa nesypú samy
Viaceré odpovede znejú ako z úst zrelej štyridsiatničky. "Som si toho vedomá, robievam aj dvanásťštrnásť hodín denne, bez víkendov, keď to zrátam, možno som odpracovala toľko hodín ako
štyridsaťročná žena," myslí si. Vraví, že nikdy nežila vo vatičke, že už veľa preskákala a denne ju niečo
prefacká. Ale vraj aj posilňuje. Kamarátky to v piatok po robote zabalia a idú trebárs na diskotéky. Jej za
nimi nie je ľúto. "Hoci niektorí si myslia, že naša robota sú iba žúry, šampanské a peniaze, čo sa sypú
samy."
Z pätnástich profesionálnych modeliek má momentálne tri v Šanghaji. Na autosalóne fotografujú pre
katalógy, robia hostesky. Tri sú v Thajsku a ďalšie sa chystajú do Dubaja. Po tomto rozhovore letí do
Londýna rokovať s agentúrami. "Ľudia si myslia, že modelky sú hlúpe, namaľujú ich, oblečú a biznis ide
sám. To však nie je pravda," vysvetľuje. V porovnaní s inými agentúrami možno viac investuje do ciest,
navštívila každú agentúru, s ktorou mala spolupracovať, preverovala si ich, ľudí aj pracovné priestory či
bývanie.
Tvrdý svet

"Spolupracujeme iba s overenými firmami. Zmluvy sú detailne prepracované vrátane zákazu robiť
erotické fotografie. S poisťovňou sme vypracovali rizikové postupy pre prípad, že by partner porušil
podmienky a dievčatá sme stiahli domov. Za desať rokov sme však nemuseli riešiť taký problém." Hovorí
o zodpovednosti aj na diaľku vo svete tvrdej konkurencie. Mladé Slovenky nie sú tovar, ktorý sa môže
cestou stratiť a poisťovňa stratu preplatí.
Nejedna si myslí, že zajtra bude topmodelkou Cindy Crawfordovou a Terézia bez servítky hovorí o častej
naivite. "V každej brandži je tvrdá práca." Niektoré to nechajú už po prvom pobyte v zahraničí – cnie sa
im za rodičmi či frajerom. Ambicióznejšie dokážu vonku robiť aj päť rokov. Končia oveľa mladšie než
športovci, lebo v modelingu je tvár dvadsaťročnej opozeraná. Niektoré odchod spod reflektorov znášajú
ťažko, šikovné s úsmevom. Zostanú v brandži, vyhľadávajú a vychovávajú talenty, robia vizážistky.
Kúpili si byty bez hypotéky, ovládajú niekoľko jazykov. Nejedna študuje. Aj v zahraničí. Majú dobré
štartovné, lebo sa naučili samostatnosti. Terézia pozná v Londýne študentky práva i budúce manažérky
či ekonómky.
Tváre pre kamery
Ďalšia jej firma má databázu portrétov, tváre pre filmový a televízny komparz, televíznu či novinovú
reklamu i drobné inzertné letáky. Je ich sedemtisícpäťsto – od bábätiek po seniorov. Na výber.
Tmavovlasí i holohlaví, kučeravé či plavovlásky, bacuľky, dlháni aj pupkatí. Pred pár dňami dodala tucet
dôchodcov na výber reklamnej agentúre na prezentáciu bankového produktu pre seniorov.
Urobila príkladnú počítačovú databázu, fotky, údaje, kontakty. Do päť minút odpovedia, hoci niektoré iné
firmy prehrabávajú celé dni les šanónov. Keďže počítač je rýchlejší a lacnejší než ľudská práca, majú
nižšie ceny. S elektronickou databázou tvárí a komparzu možno prekročiť aj hranice. Deň pred
stretnutím s Profitom prednášala tristo študentom Ekonomickej univerzity, ako to chodí v šoubiznise,
ako aj o etike podnikateľa i zamestnanca, o prehnaných predstavách i podrazoch. Najväčšie podrazy
podnikateľke neurobila konkurencia, ale vlastní ľudia. Kradli know-how i databázy. Odchádzajúcim
zaželala úspech, lebo firmy rastú v konkurencii.
Virtuálne svety
Ani jeden chamtivý zlodej nevydržal štvrť roka, lebo si predstavoval, že krádežou nápadov automaticky
zbohatne. "Tragédia rovesníkov je, že si často neuvedomujú rozdiel medzi obratom a ziskom a že za
ziskom sa treba obracať," hovorí.
Veľmi tvrdo lustruje svoj ročník, ale aj tých o pár rokov mladších, rozmaznaných, ktorí sa tvária ako
siláci, ale večer všetci online na Facebooku plačú, že nemajú nikoho. Žijú však vo virtuálnom svete.
Volal jej klient, že nemá sľúbený projekt. Zavolala projektovému manažérovi, zdvihol po dlhom zvonení a
vyhlásil, že ho dodá. Ale teraz je v posilňovni. Hľadala asistentku, z päťsto dotazníkov za tri týždne
vybrala jedinú a o hodinu sa jej poďakovala. Lebo dievčina vyhlásila, že má iné predstavy o práci a
nebude stáť pri kopírke. Mládenec, čerstvý bakalár, ktorý chcel dostať miesto manažéra pre styk so
zahraničnými agentúrami, nehovoril, čo ponúka, ale pýtal 2 500 eur, auto, notebook, iPhone. Chcela sa s
ním zahrať po anglicky na kontakt s agentúrou, ale on, suverén, prvý raz "zakoktal". Nevedel sa
pozdraviť ani predstaviť. Odišiel urazený pýtať 2 500 eur inde.
Za hodinu fotografovania môže byť aj tisícka. Aj desaťtisíc. V dolároch, eurách, librách. Terézia netají
výšku špičkových honorárov, pridáva však, že to je pre vychytené modelky, okolo ktorých poletuje
množstvo nevýrazných hviezdičiek a ambicióznych čakateliek. Ak jej študentka povie, že za päť hodín
roboty hostesky nezoberie štyridsať eur, lebo chce stovku, nech to zopakuje doma mame s priemerným
slovenským platom. Je s ňou asi ťažko robiť, ale radosť robiť, ak človeka táto práca baví. Niekedy toho
má dosť a povie, že treba firmu predať. Vie si predstaviť štvrťrok oddychu. Ale potom by zasa
neobsedela a išla by robiť to, čo doteraz.
A o päť rokov? "Budem už mať pravdepodobne rodinu, budem asi menej pracovať, ale efektívnejšie, za
viac a budem mať aj voľný čas," hovorí. Priateľa nemá. Chce stretnúť takého, kto by ju akceptoval, aká
je, chápal, čo robí i prečo. Že ak ráno zazvoní telefón, musí hovor prijať. Ide o biznis.
Terézia Madarová (29) je rodáčka z Bratislavy, absolventka gymnázia v Šamoríne. Desať rokov podniká,
má spoločnosť Le Provocateur Group, do ktorej patrí modelingová a kastingová agentúra a akadémia
imidžu. Ako prvá z modelingu a kastingu sa zúčastnila na súťaži spoločnosti Ernst & Young Podnikateľ
roka 2010. Býva a sídlo firmy má v Šamoríne. Desiati spolupracovníci robia teleworkingom, ak treba,
stretnú sa v bratislavskej pobočke. Na projekty či kurzy prizýva piatich ďalších.
Foto - Maňo Štrauch
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32. Podiel žien v najvyšších rozhodovacích orgánoch najväčších spoločností u nás
sa zvyšuje
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Belovičová]
Jana Belovičová, moderátorka Rádia VIVA: "Podiel žien v najvyšších rozhodovacích orgánoch
najväčších spoločností u nás sa zvyšuje. Vlani sa zvýšil z 18 % na 22 %. Vyplýva to z prieskumu
Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s rozvojovým programom OSN. Zameraný bol na
vytváranie podmienok na zodpovedné podnikanie. V úspešnosti sme približne v strednej priečke."
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33. Podiel žien na najvyšších postoch vo firmách sa zvyšuje
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/05/2011; Ekonomika - Slovensko; SITA]
BRATISLAVA. Podiel žien v najvyšších rozhodovacích orgánoch najväčších spoločností na Slovensku
sa zvyšuje.
V minulom roku sa podiel žien na riadiacich postoch oproti predchádzajúcemu roku zvýšil z 18 na 22 %.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s
Rozvojovým programom OSN (UNDP) a podporou Ministerstva hospodárstva SR (MH).
Prieskum bol zameraný na vytváranie podmienok na zodpovedné podnikanie. V úspešnosti vytvárať
podmienky na zodpovedné podnikanie sa Slovensko na hodnotiacej škále od 1 do 100 nachádza zhruba
v strede.
"Spoločensky zodpovedné podnikanie v poslednom období výrazne rezonuje v prostredí mnohých
medzinárodných inštitúcií a stáva sa predmetom záujmu strategických cieľov vlád mnohých krajín. Som
presvedčený, že priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré motivuje ľudí k podnikaniu, je jedným z
kľúčových nástrojov na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti krajiny," povedal minister
hospodárstva Juraj Miškov.
Prieskum priniesol výsledky prvého celoštátneho merania kvality podmienok na zodpovedné podnikanie.
Metodiku vyvinulo Slovensko vlani v rámci regionálneho projektu financovaného Európskou komisiou a
UNDP. Systém umožňuje komplexne zhodnotiť a porovnať situáciu a pokrok v spoločensky
zodpovednom podnikaní za určité obdobie v danej krajine i regióne.
Vlády tak môžu merať efektivitu priamych i nepriamych výhod a prínosov zodpovedného podnikania v
politike, zapájaní sa zainteresovaných subjektov, občianskej spoločnosti, životnom prostredí, pracovných
podmienkach a transparentnosti podnikateľského prostredia, ako aj investície na posilnenie prostredia
pre zodpovedné podnikanie na národnej úrovni.
SITA
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34. Hlavné mesto dnes bilancovalo šampionát
; Slovensko dnes; Z domova; Andrea Dragošeková]
Jana Majeská, moderátorka STV: "Hlavné mesto dnes bilancovalo šampionát. Vyjadrilo spokojnosť.
Jediné, čo radných trápi, je nízky počet návštevníkov, čakali ich viac."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Z odhadovaných 300 tisíc návštevníkov prišla tretina. Vedenie
pripúšťa, že zlyhala aj marketingová kampaň v zahraničí."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Ja beriem zodpovednosť za organizáciu a prípravu majstrovstiev od
momentu, keď som sa ujal funkcie, to znamená od decembra. My sme si uvedomili, že na nejakú veľkú
propagáciu v zahraničí je už neskoro a sústredili sme pozornosť na informačnú kampaň."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Na daniach z ubytovania zarobila mestská kasa 200 tisíc eur.
Celkové zhodnotenie prínosov pripravuje ekonomická univerzita."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Môže ukázať, že podobne ako v Zürrichu nepriamy prínos pre región,
konkrétne v tom Švajčiarsku, bol 45 miliónov švajčiarskych frankov. To už je zaujímavá suma."

Obyvateľka Bratislavy: "Ja si myslím, že to bolo dobre pripravené."
Obyvateľ Bratislavy: "Samozrejme, že mohlo to byť aj lepšie, ale zas druhá vec, financie a podobné
veci."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Bilancovala aj polícia. Fanúšikovia boli slušní. Muži zákona sa
však nalietali. Za 16 dní najazdili 30 tisíc kilometrov."
Zuzana Zajacová, náčelníčka MsP v Bratislave: "Pri priemernej spotrebe 9 litrov na 100 kilometrov to
vychádza cez 4000 eur."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Vedenie mesta pripúšťa, že sa dopustilo niekoľkých omylov, no
jedným dychom dodáva, že ich zúročí pri organizovaní podobných podujatí. Andrea Dragošeková,
Slovenská televízia."
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35. Vychytať muchy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 19/05/2011; 20/2011; s.: 18, 19; Ekonomika; Pavel Sibyla]
Namiesto veľkej reformy čaká vysoké školy séria prevažne drobných úprav
Nesnažiť sa nasilu zmeniť systém, ale dať jeho aktérom možnosť voľby. A správne nastavenými
motiváciami ich poštuchnúť k dobrým rozhodnutiam. Tento prístup, inšpirovaný knihou Nudge
(Štuchnutie) od Richarda H. Thalera a Cassa R. Sunsteina by chcel minister školstva Eugen Jurzyca
uplatniť pri reforme slovenského školstva. Obavy kritikov "libertariánskeho paternalizmu", že prílišná hra
vlády s motiváciami ľudí môže skĺznuť do manipulácie, nie sú v prípade E. Jurzycu namieste. Naopak,
objavuje sa skôr riziko, že ho ľudia z vysokých škôl "štuchajú" k rozhodnutiam, s ktorými by sám možno
nikdy nesúhlasil.
Pokus o férovosť
V polovici apríla rezort školstva zverejnil návrh vecného obsahu zmeny vysokoškolského zákona. Novelu
pripravovala od februára špeciálna komisia vedená poradcom ministra Petrom Mederlym, v ktorej mali
zastúpenie aj súkromné vysoké školy a študenti. Prvý návrh, o ktorom komisia rokovala, sa len v malých
detailoch líšil od výsledného materiálu, ktorý mohla verejnosť pripomienkovať do piatka 13. mája. No
niektoré z detailov, ktoré sa týkajú financovania súkromných škôl, až takými detailmi nie sú.
Jeden zo sporných bodov sa týka večného konfliktu súkromných a verejných vysokých škôl v otázke,
ako nastaviť systém financovania. Súkromné školy, ktoré nedostávajú od štátu na vzdelávanie žiadne
peniaze, právom zazerajú na z rozpočtu dotované verejné školy. Ak by ich štát aspoň čiastočne podporil,
mohli by znížiť školné a prilákať viac šikovných študentov zo sociálne slabších rodín, pre ktorých je
niekoľko stoviek eur za semester stále silný faktor pri rozhodovaní sa, kam si dať po maturite prihlášku.
Dôvodom na urazenosť rektorov verejných škôl je zas v niektorých prípadoch oprávnená domnienka, že
súkromné školy ako protihodnotu za školné ponúkajú aj privieranie očí nad slabými výkonmi svojich
poslucháčov pri skúškach.
Viac férovosti do systému financovania tak mal priniesť návrh, aby súkromná škola poskytujúca
vzdelávanie v niektorom zo študijných programov bezplatne, mala na študentov tohto programu nárok
na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Lenže tento nápad sa stretol s nevôľou zástupcov verejných vysokých
škôl a z návrhu novely zákona vypadol. Naopak, ostalo v ňom ustanovenie, ktoré umožní štátnym
školám vyberať poplatky za denné štúdium programov uskutočňovaných v cudzom jazyku.
Ak sa pôvodný návrh nevráti do novely vďaka poslancom, súkromné školy sa budú musieť uspokojiť s
prísľubom, že za rovnakých podmienok ako verejné školy získajú peniaze od štátu aspoň na výskumnú
činnosť. "Keď netečie, nech aspoň kvapká," hovorí Jozef Hvorecký z Vysokej školy manažmentu.
Závislá, no transparentná
Ak ministerstvom zverejnený návrh dostane paragrafovú podobu a parlament novelu schváli, zmeny
nezasiahnu len vysoké školy, ale aj inštitúciu dozerajúcu na kvalitu vzdelávania. Akreditačnú komisiu
nahradí Agentúra na zabezpečovanie kvality vysokých škôl, do ktorej sa začlenia pracovné skupiny
pôvodnej komisie. Odbornosť a reputáciu novej inštitúcie by mala zabezpečiť päťčlenná rada a agentúra
by na rozdiel od dnešnej komisie mala mať aj stálych zamestnancov.
Napriek tomu plánované nastavenie agentúry pripomína skôr sofistikovanejší klon pôvodnej komisie ako
rešpektovaného a nezávislého arbitra medzi vysokými školami. Kritériá akreditácie navrhnuté agentúrou

bude rovnako ako doteraz schvaľovať ministerstvo a to isté platí i o odvolaní škôl voči posudkom či škola
spĺňa kritériá. "V súčasnosti ten, koho sa vyjadrenie akreditačnej komisie týka, môže na ministerstve voči
nemu uplatniť námietky, no ministerstvo len v obmedzenej miere môže posúdiť ich opodstatnenie. Náš
návrh to rieši," tvrdí Jozef Jurkovič, riaditeľ ministerského odboru vysokoškolského vzdelávania. Po
novom totiž bude minister pri posúdení odvolania vychádzať z posudku agentúry.
Nová inštitúcia bude tiež posudzovať žiadosti súkromných škôl o udelenie štátneho súhlasu. No jej
kladné vyjadrenie nebude pre vládu, ktorá súhlas udeľuje, záväzné. V budúcnosti sa tak môže opakovať
situácia zo septembra minulého roku, keď ministri napriek kladnému posudku akreditačnej komisie
neudelili štátny súhlas Medzinárodnej vysokej škole bývalého premiéra Jozefa Moravčíka.
Ministerstvo právo veta obhajuje tvrdením, že vznik novej súkromnej školy nemusí byť vo verejnom
záujme. Kde a ako je definovaný verejný záujem, sa TREND od rezortu E. Jurzycu nedozvedel. "Ide o
precizovanie súčasného znenia tak, aby bolo zrejmé, že konečné rozhodnutie je na vláde," vysvetľuje J.
Jurkovič.
Pozitívom je ustanovenie, podľa ktorého vláda bude musieť svoje záporné stanovisko zdôvodniť a
zverejniť. Transparentné by mali byť aj rozhodnutia a stanoviská agentúry.
Konflikt ambícií
Možnosti agentúry ovplyvniť kvalitu slovenského vysokého školstva nebudú závisieť len od právomocí
ministrov vetovať jej rozhodnutia, ale najmä od výberu a práce členov akreditačných komisií. Minister E.
Jurzyca po nástupe do funkcie hovoril o ambícii mať v komisiách čo najviac odborníkov zo zahraničia.
Po trištvrte roku to však skôr vyzerá, že sa presadia ambície tých, ktorých by nezaujaté hodnotenie ľudí
mimo Slovenska mohlo ohroziť.
V januári pri automobilovej nehode zomrel šéf Katedry hospodárskej politiky na bratislavskej
Ekonomickej univerzite a člen akreditačnej komisie Pavol Vincúr. Zástupcovia štrnástich vysokých škôl
navrhovali na uvoľnené miesto Ivana Brezinu z Ekonomickej univerzity. Minister presadzoval Jana
Fidrmuca, vedúceho výskumu na oddelení ekonómie a financií na britskej Brunel University.
Proti Holanďanovi so slovenským pôvodom s referenciami z univerzity v Berkley (USA) či Bonne
(Nemecko) sa postavila Slovenská rektorská konferencia. V rovnakej oblasti výskumu by pôsobili až
dvaja odborníci zo zahraničia a slovenské fakulty so zameraním na ekonomiku a manažment by nemali
v akreditačnej komisii svoje zastúpenie, oponovali rektori ministerskej voľbe. J. Fidrmucovi v tajnom
hlasovaní dali hlas len štyria z 22 rektorov.
E. Jurzyca však trval na svojom a 4. mája ministrom pristál na stole návrh na vymenovanie J. Fidrmuca
za člena komisie. Vláda však o návrhu nakoniec ani nerokovala. Podľa informácií TRENDU hrozilo, že v
hlasovaní ministri kandidáta neschvália a E. Jurzyca návrh stiahol. O týždeň neskôr minister povedal, že
na svojom kandidátovi naďalej trvá a podporu pre neho chce najskôr získať na koaličnej rade.
Príde Bill Gates?
Rektori dosiahli svoje aj pri návrhu, ktorý školám umožňoval upustiť od tabuľkových platov. Podľa
pôvodného zámeru si smeli stanoviť vlastný systém odmeňovania. Po minulotýždňovom rokovaní
rektorov však minister oznámil, že školy budú musieť pri ohodnocovaní rešpektovať minimálne mzdové
nároky učiteľov podľa platových tabuliek. Titulovaní akademici s dvadsaťročnou praxou sa tak nemusia
obávať, že by mzdová politika školy zameraná na pritiahnutie mladých ohrozila ich platy.
Pocit ohrozenia nie je na mieste ani vo vzťahu k pôvodnému návrhu, aby na zisk funkcie docent alebo
profesor nebol potrebný vedecko-pedagogický titul rovnakého rangu. Rektori ministra pred týždňom
presvedčili, že udeľovanie funkčných titulov by malo byť len jednorazové (pred uchádzaním sa o
predĺženie kontraktu by sa odborník z praxe musel habilitovať) a voľbu výberovej komisie bude musieť
potvrdiť vedecká rada fakulty. Inak povedané, Bill Gates by už po novom na slovenskej univerzite učiť
mohol. Ale len ak ho akademici medzi seba pustia a v mzdovom rozpočte ostanú na jeho výplatu
peniaze.
Viac na vedu
Paternalistický štuchanec spomenutý v úvode môže v praxi vyzerať ako nálepka s obrázkom muchy na
dne pisoára. Ňou opatrilo amsterdamské letisko pisoáre v snahe motivovať mužov nemočiť mimo nich.
No väčšina z 55 návrhov ministerstva je viac opravou systému (či vychytávaním múch) vysokých škôl
ako dobre umiestnenými návnadami, ktoré by ich priblížili k špičke bez ohľadu na to, čo sa píše v
zákone.

Minulosťou sa stane komplexná akreditácia a ruší sa tiež členenie vysokých škôl na univerzity, odborné
vysoké školy a školy bez zaradenia. Ministerstvo sa snaží motivovať školy zamerať sa na vedu a výskum
cez rozpočet. Pokým v minulom roku malo ísť z celkového objemu peňazí pre vysoké školy na vedu
necelých deväť percent, v tomto roku rezort na rovnaký účel vyčlenil až štvrtinu zo 425 miliónov eur.
Nedoriešená ostáva nezanedbateľná formálnosť štúdia na slovenských univerzitách a nízka využiteľnosť
získaných poznatkov v praxi, o ktorej hovoria absolventi v prieskumoch. "Nie je možné, aby ministerstvo
predpisovalo vysokým školám ako vrcholným vzdelávacím inštitúciám obsah vzdelávania," hovorí J.
Jurkovič. Úlohou ministerstva je podľa neho vytváranie pravidiel, ktoré by vysoké školy motivovali
reflektovať potreby trhu práce.
Skúsme to inak
Vybrané návrhy zmien vysokoškolského systému
ruší sa formálna väzba akreditácie študijného programu na konkrétne meno garanta, posudzovať sa
bude kvalita kolektívu učiteľov
používanie názvov univerzita a vysoká škola nebude viazané na kvalitu poskytovaného štúdia ani na
počet stupňov vzdelávania
podmienkou na riadne skončenie štúdia ostanú okrem obhajoby záverečnej práce aj štátne skúšky, no
škola si sama určí ich podobu
štandardná dĺžka štúdia v externej forme bude o rok dlhšia ako pri dennom štúdiu
Prameň: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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36. Najväčší dôraz sa kladie na stredné školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 19/05/2011; 05/2011; s.: 30; Finančné poradenstvo; Vladimír
Ješko]
Žiaci sa o peniazoch dozvedia už aj od učiteľov i externých lektorov
Finančná gramotnosť je pre väčšinu školákov neznámy pojem napriek tomu, že v dospelostí ju potrebujú
prakticky denne. Od septembra by sa to malo zmeniť. Finančné vzdelávanie a manažment osobných
financií zavádza do škôl ministerstvo školstva, NBS aj rôzne nadácie podporované bankami.
Prieskum Slovenskej bankovej asociácie na prelome rokov 2007/2008 ukázal, že 74 % opýtaných si
medzi dvoma ponukami na úver nevedelo vybrať tú výhodnejšiu. Viac ako polovica ľudí si nevedela
vybrať ani vhodnejší termínovaný vklad. Každá tretia domácnosť na Slovensku pritom spotrebuje na svoj
chod všetky príjmy a dostáva sa na hranicu ohrozenia pri každej mimoriadnej situácii. Absenciu
finančného vzdelávania mládeže si už v minulosti uvedomili banky a mnohé z nich pomáhajú finančnej
osvete na školách už niekoľko rokov. V tomto roku ich aktivita významne vzrástla. Čo je však ešte
dôležitejšie, v uplynulom školskom roku sa do finančného vzdelávania mládeže aktívne zapojilo aj
ministerstvo školstva a v tomto roku aj centrálna banka. Zatiaľ čo banky reagujú najmä na alarmujúce
výsledky vlastného prieskumu, MŠ SR aj NBS reagujú na podnety od inštitúcií EÚ.
- Národný štandard finančnej gramotnosti
Ministerstvo školstva postupuje pri zavádzaní finančnej osvety podľa uznesenia vlády z júla 2008. V máji
2009 schválil minister školstva dokument Model ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v
oblasti finančnej gramotnosti a neskôr aj inovované štátne vzdelávacie programy pre všetky skupiny
odborov vzdelávania na stredných odborných školách, ktoré si výkonové a obsahové štandardy
Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) zapracovali do svojich osnov. Finančné
vzdelávanie je obvykle súčasťou viacerých predmetov. Konkrétnu podobu finančného vzdelávania v
rámci vyučovacích predmetov na každej škole určujú riaditelia. V súvislosti s prípravou pedagógov
schvaľuje MŠ SR programy kontinuálneho a aktualizačného vzdelávania. V súčasnosti majú platnú
akreditáciu v tejto oblasti Ekonomická univerzita Bratislava, Metodickopedagogické centrum a Inštitút
bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska.
- Národná banka - Generácia eur
Európska centrálna banka (ECB) sa spolu s centrálnymi bankami eurozóny rozhodla vstúpiť na nové

pole pôsobnosti - vzdelávanie. Cieľom projektu Generácia eur (súťaž žiakov stredných škôl v eurozóne)
bude zvýšiť povedomie o ekonomike, menovej politike, o ECB/Eurosystéme a všeobecne zlepšiť
finančné vzdelávanie v dlhodobom horizonte. Oficiálne sa projekt Generácia eur spúšťa na jeseň 2011 v
celej EÚ. Na jeseň minulého roku sa Národná banka Slovenska (NBS) podieľala na pilotnom projekte
tohto vzdelávacieho programu. Zámerom ECB je nadviazať dlhodobú spoluprácu s ministerstvom
školstva, vzdelávacími inštitúciami a školami a čo najlepšie vyškoliť učiteľov, ktorí tak prispejú k
finančnej gramotnosti. "Prvotným cieľom súťaže Generácia eur je podporiť vzdelávanie, a preto v tomto
prípade platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa," uvádza sa na stránke NBS, ktorá pripravuje pre
školy aj prednášky o činnosti centrálnej banky. Tie prebiehajú priamo v NBS a bývajú spojené s aktuálne
prezentovanou výstavou. V minulom roku pripravila 46 prednášok pre 1 700 študentov. V prvom
štvrťroku 2011 bolo takýchto prednášok 12.
- Banky v akcii a Finančná akadémia
Dlhodobý vzdelávací projekt s názvom Finančná akadémia Pioneer Investments je určený pre študentov
3. a 4. ročníkov stredných škôl. Hlavným cieľom je v diskusii priblížiť študentom oblasť investovania a
ekonomické súvislosti vo vzťahu k reálnemu praktickému životu, a tým zvyšovať ich finančnú
gramotnosť. Mesačne zorganizuje Pioneer Investments v SR jednu až dve prednášky v rozsahu približne
90 minút. Prednášky zabezpečuje vlastnými zamestnancami a od začiatku roka sa uskutočnili na štyroch
školách. Projekt trvá už štyri roky. Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko
ponúka program Banky v akcii, ktorý je určený všetkým študentom stredných škôl. Možno ho využiť v
predmetoch bankovníctvo a ekonomika v rámci oživenia hodín a využívania aktivizujúcich vyučovacích
metód. Každý školský rok sa do programu zapája asi 80 stredných škôl z celého Slovenska a asi 3 000
študentov.
- Tri najväčšie banky a ich nadácie
So vzdelávacími aktivitami prichádza od tohto školského roku Nadácia VÚB banky. Pre stredné školy
pripravila program, kde sa študenti budú môcť oboznámiť s fungovaním banky zvnútra. Na pilotnej
skúške projektu pre 80 študentov obchodnej akadémie sa ukázalo, ako fungujú jednotlivé časti banky a
priamo od bankových manažérov si študenti mohli vypočuť napríklad aj to, ako sa vytvárajú bankové
produkty. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska realizuje Nadácia Slovenskej sporiteľne projekt
Poznaj svoje peniaze, do ktorého je zapojených takmer sto stredných škôl. Študenti sa formou
voliteľného predmetu priamo v škole učia, ako narábať s peniazmi. Od roku 2010 má nadácia aj projekt
Cvičná banka, v rámci ktorého študenti prakticky skúšajú, ako sa napríklad počíta rating klienta, zakladá
účet či volia platobné karty. Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je vzdelávanie a
podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a
zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podpore jednotlivých študentov. V oblasti stredných škôl podporuje
Nadácia Tatra banky projekty organizácie Junior Achievement Slovensko.
Vladimír Ješko
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37. Čo priniesol uplynulý týždeň?
[Téma: Ekonomická univerzita; finance.sk; 20/05/2011; finance.sk; Miroslava Hrášková]
Miroslava Hrášková, Finance.sk 20.5.2011
Máte už svoj sčítací formulár? Nezabudnite, že od soboty sa začínajú formuláre vypĺňať - či už
elektornicky, alebo v tlačenej podobe. Ďalšie aktuality 20. týždňa nájdete v našom pravidelnom prehľade
aktualít.
Reklama
Posledných 7 dní zo sveta bánk, poisťovní a sporiteľní
*
Z ôsmeho vydania ročnej správy World Retail Banking Report 2011 z dielne poradenskej spoločnosti
Capgemini v spolupráci s UniCredit a EFMA vyplýva, že 59 % klientov na celom svete je spokojných so
svojou bankou. Reputácia banky je dôležitá pre 27 % klientov, ktorí by boli ochotní kvôli imidžu banky
upustiť od jej služieb.
Viac o financiách
Posledných 7 dní zo sveta daní, mzdy, dávok a dôchodku

*
Z výskumu, ktorý uskutočnila Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Rozvojovým
programom OSN (UNDP) a podporou Ministerstva hospodárstva SR (MH) vyplýva, že podiel žien na
najvyšších postoch veľkých spoločností na Slovensku narastá. Výskum poukazuje aj na to, že v
úspešnosti vytvárať podmienky na zodpovedné podnikanie sa Slovensko na hodnotiacej škále od 1 do
100 nachádza zhruba v strede.
Viac o daniach a mzdách
Posledných 7 dní zo sveta investícií a podnikania
* Podľa informácií poradenskej spoločnosti Deloitte je optimizmus investorov do obchodovania v strednej
Európe je v súčasnosti najvyšší za posledné štyri roky.
"Signály sú povzbudivé, lebo väčšia časť odborníkov zameraných na súkromný kapitál očakáva, že v
nasledujúcich niekoľkých mesiacoch sa bude viac kupovať ako predávať. Podľa rozsahu niektorých
obchodov uvedených v správe možno naozaj stojíme na prahu úplne novej éry," hovorí partner Deloitte
a vedúci služieb v oblasti fúzií a akvizícií v regióne strednej Európy Garret Byrne.
Posledných 7 dní v hospodárstve, EÚ a vo svete
*
Ruský prezident Dmitrij Medvedev sa vyjadril, že prílišná koncentrácia moci v rukách jedného človeka je
nebezpečná. "Priveľká koncentrácia moci je nebezpečná vec. Nemali by sme to dovoliť," myslí si
Medvedev. Jeho slová údajne narážajú na predsedu ruskej vlády Vladimira Putina, ktorý prenechal
Medvedevovi prezidentovanie v roku 2008. V ich vzájomnej komunikácii v poslednej dobe dochádza k
nezhodám a konfrontáciam. (Zdroj: TASR)
Viac o hospodárstve a EU
Z každého rožka troška
*
Fakty o sčítaní obyvateľstva:
o Slovensko je rozdelené do 19 756 sčítacích obvodov
o Elektronické sčítanie prebieha od 21. mája do 29. mája 2011
o Sčítanie cez vyplnenie formulárov prebieha od 21. mája do 6.júna 2011
o Pri návšteve domácnosti sa komisár musí preukázať tzv. Osobitným poverením sčítacieho komisára
o Odpovedať na všetky otázky v sčítacom formulári je povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z.
z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
o Podľa zákona ste povinní odpovedať na otázky: úplne, správne, pravdivo a včas.
-END
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38. Chcem ukázať Kórejčanom slovenskú kultúru
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/05/2011; Žena - Rozhovory; Miroslava Mihaličková FOTO Peter Žákovič]
Cudzinky žijúce na Slovensku
V Kórei nemáme veľa špecialistov, ktorí by sa orientovali na Slovensko, preto som sa rozhodla
vycestovať za doktorandským štúdiom medzinárodných vzťahov na Ekonomickú univerzitu do
Bratislavy. Príletom na letisko sa mi začal nový život. Išlo o moju prvú návštevu Európy, kde som sa
stretla s úplne inou kultúrou a mentalitou.
V čase môjho príchodu žila na Slovensku len malá komunita Kórejčanov – bolo ich asi dvadsať, dnes ich
je vďaka automobilovému priemyslu okolo dvetisíc. Začiatky pre mňa neboli veľmi ľahké, cítila som sa
osamelo, pretože som tu nikoho nepoznala. Najťažšie bolo pre mňa naučiť sa hovoriť po slovensky.
Keď som prvýkrát vyšla na ulicu, cítila som, že si ľudia hovoria: "Aha, Ázijčanka!" Predovšetkým starší
ľudia a deti sa na mňa čudne pozerali. Teraz ich už chápem, zrejme nemali veľa príležitostí na stretnutie

s ľuďmi z Ázie. Mám pocit, že sa Slováci cudzincov spočiatku hanbia, ale po bližšom zoznámení sú
veľmi fajn. Rešpektujú starších ľudí a majú veľmi radi rodinu, v tomto sú veľmi podobní Kórejčanom.
V Kórei sú však podľa mňa ľudia viac orientovaní na prácu. Tam je bežné, že idete do práce ráno na
siedmu a vrátite sa domov o deviatej alebo desiatej večer. Rozdiely vidím aj v rýchlosti života. Slovensko
je podľa mňa pokojnejšie, Bratislava mi pripadala spočiatku tichá.
Ďalšia vec, ktorej som spočiatku nerozumela, bolo, že Slováci nemajú problém smrkať v reštaurácii. U
nás by sa to považovalo za veľké porušenie etikety. Keď máte plný nos, idete sa vysmrkať na toaletu.
Slovensko som si však veľmi obľúbila, našla som si slovenských priateľov a po skončení štúdia som sa
rozhodla zostať pracovať v Bratislave. Na kórejskej ambasáde mám na starosti kultúrne oddelenie.
Pripravujem rôzne kultúrne podujatia a štipendijné programy pre slovenských študentov.
Snažím sa získať čo najviac informácií o vašej krajine a ľuďoch, pretože v budúcnosti, o nejakých
dvadsať, tridsať rokov, sa chcem vrátiť do svojej domoviny, aby som Kórejčanom ukázala slovenskú
kultúru. Mojím cieľom je napísať v kórejčine knihu o Slovensku. A potom, naopak, spraviť knihu o Kórei v
slovenčine.
Sunghee Song
Vek: 32Odkiaľ pochádza: Južná KóreaNa Slovensku žije: sedem rokovČo robí: pracuje na kórejskej
ambasáde na kultúrnom oddelení
Miroslava Mihaličková FOTO - Peter Žákovič
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39. EU pripravuje lídrov
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 25/05/2011; s.: 2,3; Ľudský kapitál; Rudolf Sivák]
Rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. informuje o programoch MBA a GMP, ale aj o novom type
celoživotného vzdelávania manažérov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) ako kľúčová inštitúcia v oblasti
vysokoškolského vzdelávania v ekonomických a manažérskych vedných disciplínach v SR sa v
súčasnosti zameriava aj na posilnenie svojho postavenia na trhu vzdelávania manažérov na Slovensku i
v stredoeurópskom regióne.
Učí sa aj v angličtine
Vzdelávanie manažérov je neoddeliteľnou súčasťou systému celoživotného vzdelávania, ktorého rozvoj
je v súčasnej globálnej a dynamicky sa meniacej spoločnosti strategickým prvkom. EU v Bratislave sa
zameriava na poskytovanie vzdelávania manažérov vo forme úplných študijných programov smerujúcich
k získaniu titulu MBA, ako aj kratších špecializovaných programov a tréningov reagujúcich na meniaci sa
charakter podnikateľského prostredia, zameraných na cielené zvyšovanie schopností a zručností
manažérov pôsobiacich v rôznych oblastiach manažmentu. Vzdelávanie sa na EU v Bratislave
uskutočňuje na Bratislavskej Business School (BBS) EU v Bratislave v anglickom jazyku. Misiou BBS je
pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie, ktorí budú disponovať potrebnými manažérskymi
zručnosťami, zmyslom pre sociálnu zodpovednosť, schopnosťou pôsobiť ako katalyzátor zmien v
súčasnom dynamickom a internacionaľizovanom podnikateľskom prostredí.
Ponuka manažérom
Jedným z prvých programov, ktoré EU v Bratislave pripravila pre svojich klientov, je MBA program v
anglickom jazyku, ktorý sa začal v októbri 2010. Program je realizovaný v spolupráci s Franklinovou
univerzitou z USA. Absolventi získajú titul Master of Business Administration a diplom vydaný
Franklinovou univerzitou. Práve titul MBA slovenské vysoké školstvo oficiálne nepozná, vo svete sa však
považuje za najvyššiu manažérsku kvalifikáciu a predpoklad, ktorý musia splniť manažéri, ktorí majú
ambíciu pôsobiť v riadiacich pozíciách. Spolupracujeme aj s prestížnou ESCP Europe, ktorej European
Executive MBA program sa v rankingu Financial Times v roku 2010 umiestnil na prvom mieste z
hľadiska kariémeho postupu absolventov. Je pre EU v Bratislave veľmi významné, že ako jediná
univerzita v stredoeurópskom regióne môže poskytovať prvú časť tohto programu vo forme General
Management Programme (GMP, program Všeobecný manažment) a sprístupniť tak túto najprestížnejšiu
formu vzdelávania manažérov aj našim klientom. V neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí
firmy vo svojom tíme uprednostňujú manažérov s medzinárodným profilom, schopných pružne a
kvalifikovane rozhodovať na globalizovaných trhoch. K naplneniu týchto cieľov smeruje filozofia MBA

programov, či už z hľadiska ich štruktúry, obsahu a v neposlednom rade aj spôsobu výučby. Dôraz sa
kladie na problémový prístup, kritické myslenie, schopnosť efektívnej komunikácie a rozhodovania sa,
ako aj prácu v tíme. Frekventanti musia teoretické prístupy nielen ovládať, ale byť aj schopní ich
využívať vo svojej práci. Napríklad Franklinova univerzita má s poskytovaním tejto formy celoživotného
vzdelávania dlhoročné tradície. Vznikla v roku 1902 a v súčasnosti poskytuje komplexné ekonomické
vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Jej najprestížnejším programom je práve MBA program, ktorý
ponúkame na BBS EU v Bratislave. Táto univerzita patrí k priekopníkom v rozvoji e-learningových metód
štúdia. Všetky elektronické zdroje, ktoré sú dostupné študentom v sídle univerzity v americkom
Columbuse, majú k dispozícii i študenti MBA programu na BBS EU v Bratislave. Okrem štúdia programu
v Bratislave majú frekventanti možnosť absolvovať jeden z predmetov priamo na Franklinovej univerzite
v USA, či zúčastniť sa na študijnom pobyte v USA.
Aktivity s odborníkmi z USA
MBA program, ktorý ponúkame v spolupráci s Franklinovou univerzitou, výrazne obohacuje ponuku
podobných programov v regióne. Program je pripravený tak, aby vychádzal v ústrety záujemcom, ktorí
sú počas pracovného týždňa pracovne vyťažení. Preto sa výučba koná vždy v blokoch koncom týždňa.
Minimálne polovicu programu zabezpečujú skúsení odborníci z USA. Tento MBA program je určený
prioritne záujemcom z praxe, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Absolvovanie tohto programu ich
môže nasmerovať novým perspektívnym smerom. Predpokladom pre účasť v programe je ukončený
prvý (bakalársky) stupeň vysokoškolského vzdelania a primeraná znalosť anglického jazyka, keďže celý
program sa vyučuje v angličtine, využíva literatúru a ďalšie zdroje v anglickom jazyku. Čo sa týka
programu GMP poskytovaného na základe spolupráce medzi EU v Bratislave a ESCP Europe, dovolím
si povedať, že tento program je v SR jedinečný. Je určený primárne tým, ktorí majú predpoklady a chcú
v podnikateľskej sfére dosiahnuť na tie najvyššie méty. Absolventi našich programov MBA a GMP si
nielen doplnia svoje odborné znalosti v jednotlivých oblastiach ekonómie a manažmentu, ale vytvoria si
predpoklady nielen pre ďalší kariérny postup, ale aj pocit životnej spokojnosti a sebarealizácie.
- Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave
RUDOLF SIVÁK
- Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v roku 1977 ukončil štúdium na NHF VŠE v Bratislave. V roku
1987 mu bol priznaný titul CSc. V roku 1995 bol vymenovaný za docenta pre odbor Národohospodárska
teória a politika. V roku 2001 bol vymenovaný za profesora pre odbor Financie, bankovníctvo a
investovanie (FBal).
- V roku 2006 bol zvolený za rektora EU v Bratislave a túto funkciu vykonáva od 1. februára 2007, v
súčasnosti v druhom funkčnom období.
- Na fakulte gestoruje študijný odbor FBal, vedný odbor Financie, a odbor FBal na habilitačné a
inauguračné konania. V rokoch 2001 - 2004 bol predsedom Asociácie dekanov ekonomických a
manažérskych fakúlt Slovenska.
- Prof. Sivák bol spoluriešiteľom 6 grantových úloh, 3 inštitucionálnych úloh, zodpovedným riešiteľom 5
projektov VEGA a koordinátorom 2 medzinárodných projektov. Vypracoval viaceré práce pre
hospodársku prax a vystúpil asi na 50 domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
- Je autorom, resp. spoluautorom 10 monografií, 4 vysokoškolských učebníc, autorom desiatok skript a
viac ako 60 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných v karentovaných, vedeckých a
odborných časopisoch doma a v zahraničí. Je odborným garantom aktivity na vybudovanie laboratória
pre finančné analýzy v rámci projektu Vytvorenie excelentného pracoviska pre riešenie civilizačných
výziev v 21. storočí.
- Od roku 2010 je viceprezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a členom Predstavenstva
Hospodárskeho a sociálneho výboru SR.
Podpis zmluvy medzi EU v Bratislave a ESCP Europe o poskytovaní GMP programu na EU. Zľava: R.
Sivák, rektor EU, F. Fréry - dekan European Executive MBA ESCP Europe, A. Čaplánová, prorektorka
EU
MBA deň na Bratislavskej Business School EU. Zľava; R. Sivák, A. Čaplánová, D. Ross, riaditeľ MBA
programu Franklinova univerzita, M. Stepien, riaditeľ medzinárodných programov Franklinova univerzita.
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40. Jurzycov poradca Filko odchádza do Unionu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 24/05/2011; Ekonomika; Pavel Sibyla]
Bývalý poradca viacerých ministrov aj premiérky končí v štátnej správe
Martin Filko už nebude poradcom ministra školstva Eugena Jurzycu. Dnes podpísal pracovnú zmluvu so
zdravotnou poisťovňou Union, v ktorej bude pracovať na poste riaditeľa pre stratégiu. Dôvody odchodu z
rezortu školstva nechcel konkretizovať. "Je lepšie, pre mňa aj pre krajinu, ak budem chvíľu mimo štátnej
služby," povedal M. Filko pre eTREND.
Vnútorné pomery v rezorte školstva nechcel komentovať, nie sú vraj hlavnou príčinou jeho odchodu. "V
budúcnosti chcem meniť veci k lepšiemu. Nie sa len trtošiť a pregrcávať," dodal M. Filko.
Na pozíciu poradcu na ministerstve školstva oslovil M. Filka sám šéf rezortu E. Jurzyca po tom, ako
začiatkom roka opustil tím poradcov premiérky Ivety Radičovej.
M. Filko radil aj súčasnému ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi či bývalému ministrovi financií
Jánovi Počiatkovi. S ministrom zdravotníctva sa dostal do konfliktu pre zmeny v liekovej politike. M. Filko
presadzoval prísnejšiu cenotvorbu liekov či elimináciu praktík farmaceutických firiem vedúce k
zvýšenému dopytu po ich výrobkoch. Minister jeho návrhy spočiatku akceptoval, no v decembri 2010 ho
odvolal z kategorizačnej komisie a znížil aj jeho právomoci v oblasti liekovej politiky.
M. Filko absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského (odbor klinická a
organizačná psychológia) a má doktorát z rotterdamskej Erazmovej univerzity. "Som naľavo od stredu.
Mainstreamový ľavicový liberál s miernym antikapitalistickým nádychom," charakterizoval sa mladý
ekonóm, blogujúci aj na stránkach eTRENDU, v rozhovore pre časopis .týždeň.
Foto na titulke - Vlado Benko
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41. Vyhlásili víťazky ankety Slovenka roka 2011
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 24/05/2011; Aktuality.sk; SITA]
V rámci slávnostného galavečera v pondelok v historickej budove SND vyhlásili víťazky v poradí tretieho
ročníka ankety Slovenska roka. Verejnosť hlasovala v siedmich kategóriách.
V kategórii Umenie a kultúra získala ocenenie herečka Eva Krížiková, za úspechy v oblasti médií a
komunikácie si ocenenie odniesla generálna riaditeľka TV Markíza a Doma Zuzana Ťapáková,
Slovenskou roka 2011 za vedu a výskum sa stala vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu
HIV/AIDS Slovenskej zdravotníckej univerzity Danica Staneková. V kategórii Zdravotníctvo zvíťazila
Ružena Tkáčová, ocenenie v kategórii Šport si odniesla Veronika Zuzulová, v oblasti manažmentu
riaditeľka J&T Banky Monika Céreová a za podporu mladých talentov detská onkologička Mária
Jasenková.
Špeciálnu cenu týždenníka Slovenka dostala Danica Staneková. Absolútnou víťazkou ankety Slovenka
roka 2011 sa stala Monika Céreová. Ocenenie jej udelila porota na čele s ministrom kultúry Danielom
Krajcerom v zložení: generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza a 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.
V rámci slávnostného večera sa o zábavu prítomných starali skupina IMT Smile, speváčka Mária Čírová
s raperom Opakom, Ján Lehotský či Helena Vondráčková. Večerom sprevádzala dvojica v zložení Adela
Banášová a Ján Koleník.
Popis foto: Eva Krížiková s Ankou Šiškovou
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42. Naši absolventi sa nevedia predať
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/05/2011; s.: 14; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]

O biznis etikete sa na univerzitách neučí, vysokoškoláci nedokážu byť proaktívni
Očakávania trhu a kvalita absolventov vysokých škôl sú často od seba na míle vzdialené. Mnohí
vstupujú do praxe s veľkým očakávaním, ale so slabými jazykovými schopnosťami, nevedia definovať
vlastné ciele, nepoznajú biznis etiketu. Program mentoring im môže pomôcť kariéru rozbehnúť.
Bratislavčan Martin Kardoš má tridsať rokov, za sebou úspešné štúdium v Amerike a dnes v hlavnom
meste pôsobí vo funkcii riaditeľa spoločnosti CSI Leasing. Ešte počas štúdia sa v Amerike dostal do
firmy, ktorej pobočky teraz riadi v strednej Európe. V rámci programu Mentor Network, ktorý tunajším
študentom pomáha definovať ich očakávania, získať cenne skúsenosti od profesionálov a naštartovať
profesionálnu kariéru, sa dostal k mentorovi Clarkovi Davisovi. "Padli sme si do oka, náš vzťah sa
prehlboval, veľmi veľa som sa priučil," spomína Martin Kardoš. Bol to práve jeho mentor, kto mu napísal
odporúčací list pre riaditeľov, u ktorých sa absolvent Kardoš hlásil o pracovné miesto. "Absolvoval som
sedem interview, pri ktorých som nemal vďaka programu mentoringu problém s komunikáciou, vedel
som sa u zamestnávateľov prezentovať, naučil som sa byť v týchto vzťahoch proaktívny," povedal
riaditeľ Kardoš. Dva roky strávil vo firme, ktorej pobočky dnes riadi. No a po návrate do rodnej Bratislavy
si povedal, že podobný program by bolo dobre rozbehnúť pre vysokoškolákov aj na Slovensku.
Ako zhodnotiť vedomosti v praxi
Program Mentor Network Martin Kardoš v spolupráci s Americkou obchodnou komorou naozaj rozbehol.
Tento rok sa konal už štvrtýkrát. "Zamestnávatelia majú predovšetkým záujem o ambicióznych ľudí so
solídnymi vedomosťami, ktoré budú vedieť zhodnotiť v praxi. Jeden cudzí jazyk a priemerná počítačová
gramotnosť dnes už nie sú konkurenčnou výhodou," hovorí riaditeľ Kardoš. Slovenskí vysokoškoláci
počas štúdia získavajú predovšetkým teoretické znalosti z odvetvia, v ktorom sa chcú uplatniť, no
chýbajú im tie praktické. "Dnes je obchod o kontaktoch, na amerických univerzitách sa študent bežne
učí, ako si ich vytvárať, naši sú v tomto stratení," hovorí Kardoš. A práve program mentoringu im dáva
šancu niektoré veci sa v praxi naučiť, ostrieľať sa v kontaktoch s manažérmi, presvedčiť ich o svojich
kvalitách. "Zistil som, že mnohí šikovní študenti svoje šance nevyužívajú, nevedia byť proaktívni, príliš
rýchlo sa vzdávajú, pred mentormi sa ostýchajú, majú slabé jazykové schopnosti, " konštatuje Kardoš.
Dodáva, že ak sa chcú presadiť a uchytiť, musia sa stať dravcami, ktorí sa nezľaknú odmietnutia
sekretárky alebo nedvíhania telefónu.
Stretnutie s biznisom
Program Mentor Network dáva každoročne štyridsiatim študentom ešte počas štúdia možnosť stretnúť
sa s topmanažérmi a riaditeľmi domácich a zahraničných firiem, nadviazať úzky kontakt a učiť sa priamo
od ľudí, ktorí patria na Slovensku k biznis elite. Minulý týždeň sa na pôde amerického veľvyslanectva
konalo stretnutie týchto študentov s najúspešnejšími biznismenmi slovenskej ekonomiky, finančníkmi,
zástupcami právnických a konzultačných firiem, ktoré patria k najväčším zamestnávateľom na
Slovensku. Po recepcii dostal každý študent svojho mentora, s ktorým by mal ďalej spolupracovať.
Mentor sa s nimi môže deliť o vlastné poznatky, skúsenosti, otvára im obzory v mnohých oblastiach
pracovného života. "Ako sa budú ich vzťahy vyvíjať, je už len na študentovi," hovorí Kardoš. "Zámerom
našich aktivít je udržať najlepších študentov doma a dať im príležitosť na uplatnenie výnimočných
schopností v úspešných firmách na Slovensku," vysvetľuje Martin Kardoš. Dodáva, že odlev mozgov
nijakej krajine neprospieva a významne znižuje konkurencieschopnosť a prosperitu spoločnosti.
Mentoring študentom otvára príležitosti, ktoré môžu v rámci budovania vlastnej kariéry využiť. Šanca pri
hľadaní zamestnania sa takto zvyšuje.
Jarmila Horáková
Čo je to mentoringový program
Hlavným zámerom Mentor Network programu je sprostredkovať budúcim absolventom možnosť
kariérneho poradenstva a tútoringu prostredníctvom priamej a osobnej komunikácie so zástupcami z
podnikateľského prostredia.
- Ako vznikol
Vznikol z iniciatívy Regional Business Council v USA. Na Slovensku ho organizuje CSI Leasing v
spolupráci s Americkou obchodnou komorou a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických.
- Čo sleduje
Chce zvýšiť povedomie študentov o úspešných firmách na Slovensku. Povzbudiť ich, aby zostali a
uplatnili sa po skončení školy doma. Vyslať jasnú správu univerzitám, že predstavujú jedno z
najhodnotnejších aktív pre hospodársky rozvoj.

- Aký má priebeh
Dekani Ekonomickej univerzity v Bratislave, City Univerzity univerzity of Seattle v Bratislave,
Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyberú po desať
najlepších študentov z posledných ročníkov, ktorí majú seriózny záujem pracovať na svojom rozvoji a
budúcom kariérnom raste. Pri výbere spolupracujú so zástupcami Americkej obchodnej komory. Tí sa
stretnú s biznismenmi a dostanú tútorov.
Jeden cudzí jazyk a priemerná počítačová gramotnosť dnes už nie sú konkurenčnou výhodou.
Martin Kardoš, nadíteľ CSl Leasing
Minulý týždeň sa študenti stretli s biznismenmi na americkej ambasáde. foto - archív csi leasing
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43. Vyhlásili víťazky ankety Slovenka roka 2011
[Téma: Ekonomická univerzita; beauty.sk; 25/05/2011; SITA]
AUTOR - SITA
V rámci slávnostného galavečera v pondelok v historickej budove SND vyhlásili víťazky v poradí tretieho
ročníka ankety Slovenska roka. Verejnosť hlasovala v siedmich kategóriách. V kategórii Umenie a
kultúra získala ocenenie herečka Eva Krížiková, za úspechy v oblasti médií a komunikácie si ocenenie
odniesla generálna riaditeľka TV Markíza a Doma Zuzana Ťapáková, Slovenskou roka 2011 za vedu a
výskum sa stala vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS Slovenskej
zdravotníckej univerzity Danica Staneková. V kategórii Zdravotníctvo zvíťazila Ružena Tkáčová,
ocenenie v kategórii Šport si odniesla Veronika Zuzulová, v oblasti manažmentu riaditeľka J&T Banky
Monika Céreová a v kategórii Charita a podpora mladých talentov zvíťazila detská onkologička Mária
Jasenková. Špeciálnu cenu týždenníka Slovenka dostala Danica Staneková, absolútnou víťazkou ankety
Slovenka roka 2011 sa stala Monika Céreová.
Do ankety nominovala dámy porota na čele s ministrom kultúry Danielom Krajcerom v zložení:
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf
Sivák, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy
Prievidza a 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.
V rámci slávnostného večera sa o zábavu prítomných starali skupina IMT Smile, speváčka Mária Čírová
s raperom Opakom, Ján Lehotský či Helena Vondráčková. Večerom sprevádzala dvojica v zložení Adela
Banášová a Ján Koleník.
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44. Eurotéma prešla horúcou diskusiou
[Téma: Rektor EU; Trend; 05/05/2011; 18/2011; s.: 73; Savoir vivre; orf]
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa nedávno konala konferencia Budúcnosť eurozóny, ktorú
zorganizovali Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) a študentská organizácia Ma3oshka. Konferenciu
otvoril rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák a vedúca Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Andrea Elscheková-Matisová, ktorá nad podujatím prebrala aj záštitu. Horúca diskusia
ministra financií Ivana Mikloša, podpredsedu výboru NR SR pre financie a rozpočet Petra Kažimíra,
hlavného analytika Volksbank Vladimíra Vaňa, riaditeľa Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Petra
Gondu a riaditeľa odboru výskumu NBS Martina Šustera prilákala okrem stoviek študentov do auly aj
mnohých ambasádorov a riaditeľov firiem, ktorých sa vývoj spoločnej meny bytostne dotýka.
Poslucháčov k aktivite a kladeniu otázok podnecoval počas oboch diskusných panelov moderátor Peter
Bielik. A aj keď sa diskutujúci s názormi na vývoj eura väčšinou nezhodli, priniesli svieže pohľady a
myšlienky na budúcnosť spoločnej európskej meny, ako aj dosahy na Slovensko a jeho obyvateľov.
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45. Chceme vzdelávať špičkových ekonómov
[Téma: Rektor EU; EuroBiznis; 04/05/2011; 05/2011; s.: 53; advertoriál; Redakcia]

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí medzi prestížne moderné univerzity, z ktorých každý rok
vychádzajú absolventi, o ktorých je záujem už počas ich štúdia. O tom, čo všetko ešte univerzita
pripravuje v rámci zatraktívnenia pre svojich študentov sme sa zhovárali s rektorom Ekonomickej
univerzity v Bratislave, dr. h. c. prof. ing. rudolfom Sivákom, Phd.
Aký veľký je záujem o absolventov vašej univerzity, kde a v akých oboroch sa najviac uplatnia?
Možno konštatovať, že absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) sú
dobre pripravení pre prax. Podľa rôznych prieskumov patria totiž v praxi k najžiadanejším. EU v
Bratislave zabezpečuje štúdium v 68 študijných programoch ekonomického a manažérskeho zamerania
a pokrýva komplexne tieto oblasti z hľadiska potrieb praxe. Študijné programy sú na porovnateľnej
úrovni so študijnými programami obdobných univerzít v zahraničí. Univerzita poskytuje absolventom také
vzdelanie, ktoré im umožňuje uplatnenie na trhu práce v SR a v EU. Komunikujeme s praxou ako aj s
našimi absolventmi z hľadiska ich uplatnenia a informácie sú veľmi pozitívne. Mnohí absolventi univerzity
zastávajú v praxi významné pozície na Slovensku a v zahraničí. Táto skutočnosť je pre EU v Bratislave
potešiteľná, pretože tým napĺňa svoje poslanie a niet lepšej reklamy pre univerzitu a každú fakultu, ako
sú úspešní absolventi a takých je počas 70 ročnej histórie univerzity veľmi veľa.
Dostávajú študenti ponuky od zamestnávateľov už v priebehu ich štúdia?
EU v Bratislave má uzatvorené zmluvy o spolupráci s mnohými organizáciami a inštitúciami
hospodárskej praxe. Na základe nich vykonávajú študenti počas štúdia odborné stáže. Osvedčený je aj
systém, že najmä študenti v posledných ročníkoch pôsobia v organizáciách a firmách na čiastkové
úväzky a väčšina z nich po ukončení štúdia zostáva v nich aj pracovať. Na univerzite je zriadené
Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je podporiť študentov už počas ich štúdia na univerzite v
príprave a v sprostredkovaní ich budúcej kariéry.
Sledujete zvýšený záujem aj zo strany zahraničných študentov o štúdium na Ekonomickej univerzite v
Bratislave?
Na univerzite sa snažíme vytvárať vhodné podmienky pre štúdium zahraničných študentov. Pozorne
sledujeme študijné programy zahraničných univerzít a ich skúsenosti implementujeme do našich
študijných programov. Máme podpísané rámcové dohody o spolupráci s 50 univerzitami v Európe, 13
mimo Európy a ERASMUS dohody s viac ako 200 univerzitami. Pre zahraničných študentov ponúkame
na druhom stupni 3 študijné programy kompletne vyučované v cudzích jazykoch: Medzinárodný
manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný
finančný manažment (v nemeckom jazyku). Mnohé predmety každoročne vyučujú profesori zo
zahraničných univerzít. Teší nás, že stále stúpa záujem zahraničných študentov o štúdium na EU v
Bratislave v rámci programov ERASMUS, CEEPUS a Letná škola Danubia. Pre nich okrem uvedených
programov ponúka univerzita v každom akademickom roku štúdium asi 50 odborných predmetov
vyučovaných v cudzích jazykoch. V súčasnosti študuje na univerzite na rôznych programoch cca 200
zahraničných študentov. Zároveň okolo 250 študentov univerzity odchádza každý rok na študijné pobyty
a stáže do zahraničia. Získavajú tým cenné skúsenosti, ktoré môžu po ukončení štúdia využiť najmä v
práci v medzinárodných firmách. EU v Bratislave patrí medzi popredné univerzity v SR z hľadiska
mobility študentov. Tieto skutočnosti považujeme za významné, tak z hľadiska možnosti štúdia
zahraničných študentov na EU v Bratislave, ako aj študentov univerzity v zahraničí.
Využívate služby zahraničných lektorov, alebo odborníkov z praxe, ktorí môžu zvýšiť prepojenie
teoretických vedomostí s praktickými?
Na EU v Bratislave je zavedený systém posudzovania profilov absolventov a učebných plánov vrátane
obsahu predmetov jednotlivých študijných programov organizáciami a inštitúciami z praxe. Prax sme
teda zapojili do procesu "tvorby a profilácie" absolventa z hľadiska toho, aby jej zástupcovia povedali,
akých absolventov potrebujú. Zároveň každý rok na všetkých fakultách univerzity pedagogicky pôsobí 20
- 30 externých učiteľov z radov významných odborníkov a manažérov z praxe. Pre mnohých z nich sa
pedagogické pôsobenie na univerzite stalo súčasťou ich manažérskych aktivít a niekedy aj prestížnou
vecou. Títo zabezpečujú časť výučby predmetov najmä na druhom stupni štúdia, sú vedúcimi a
oponentmi bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a viacerí z nich sú členmi Vedeckej rady a
Správnej rady univerzity, ako aj vedeckých rád fakúlt. Takto majú bezprostredne vplyv na súčasný i
budúci vývoj na univerzite. EU v Bratislave má totiž na základe intenzívnych kontaktov s praxou a so
zahraničím trvalú úlohu vybudovať v najlepších odboroch a programoch špičkové pracoviská európskych
parametrov. Univerzita je tu na to, aby vzdelávala špičkových ekonómov a pestovala zmysluplný
medzinárodne uznávaný výskum.
www.euba.sk
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46. Rektor EU Sivák prijal majstrovský kolektív Slávie UK EU Bratislava
[Téma: Rektor EU; osporte.sk; 11/05/2011; mv]
Bratislava (mv) - Začiatkom tohto týždňa rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák (na snímke v
strede s pohárom) aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi prijal vo svojom sídle v Petržalke
tohtoročných volejbalových majstrov Slovenska, ženy Slávie UK EU Bratislava, ktoré v tejto sezóne
získali už svoj trinásty majstrovský titul.
,,Som veľmi rád, že vám môžem k tomuto úspechu zablahoželať osobne aj na našej pôde Ekonomickej
univerzity. Ziskom majstrovského titulu ste urobili dobré meno nielen sebe, ale aj našej univerzite, ktorá
v minulosti, najmä do roku 1990 mala viaceré športové družstvá na kvalitnej výkonnostnej úrovni.
Napokon vaše fotografie z rozhodujúceho piateho finálového zápasu s Doprastavom sú vyvesené na
našej nástenke. Každý zo študentov si teda všimne váš veľký úspech, preto ma veľmi teší, že naša
ročná spolupráca priniesla takéto pekné ovocie a že ste obhájili majstrovský titul. Mám z toho všetkého
veľmi dobrý pocit, verím, že pred sebou máte ďalšie športové a študijné úspechy," povedal na prijatí v
krátkom príhovore k hráčkam, trénerke Zuzane Tlstovičovej, prezidentovi klubu Vladimírovi Hančíkovi a
viceprezidentke klubu Eve Podhornej rektor Rudolf Sivák.
Potom si zobral slovo Vladimír Hančík, ktorý predstavil v stručnosti každú hráčku. Pozoruhodné, že
všetky študujú buď na vysokej škole, alebo na gymnázium. ,,Pán rektor, veľmi si vážime podporu vašej
Ekonomickej univerzity, ktorá nám pomáha nielen finančne, ale aj sociálnym zázemím, keď ste pre
hráčky zabezpečili dobré ubytovanie a dopravu. My sme najúspešnejší slovenský volejbalový klub v
histórii Slovenska, takže za vašej podpory urobíme všetko preto, aby sme na slovenskej scéne aj
naďalej pokračovali v medailovej žatve," zdôraznil V. Hančík, ktorý R. Sivákovi odovzdal spoločnú fotku
aj s podpismi hráčok. Na stretnutí chýbali nahrávačka Martina Jelínková, ktorá mala zápočet na STU a
smečiarka Nikola Pištěláková sa v tom čase zúčastnila na ME kadetiek v tureckej Ankare.
Foto: Miro Blusk
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47. TREND Barometer
[Téma: Rektor EU; Trend; 12/05/2011; 19/2011; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Súhlasíte s názorom, že absolventi vysokých škôl sú dnes menej kvalifikovaní ako absolventi z
deväťdesiatych rokov?
11.05.2011
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovensko (rozhodne nie): Rozhodne nesúhlasím, lebo
nepoznám všetkých absolventov a pochybujem, že ich niekto všetkých pozná... Ak hovoríme o
jednotlivcoch, potom nájdeme oveľa lepších aj oveľa horších. Podobne platí, že skvelé univerzity mávajú
aj priemerných absolventov a priemerné majú aj vynikajúcich. Naša firma je súčasťou celosvetovej
skupiny, patrí v nej k najúspešnejším a pritom viac než 99 % jej zamestnancov sú Slováci vo veku okolo
30 rokov...
Peter Škodný, generálny riaditeľ, partner, Accenture (rozhodne áno): Rozhodne áno platí pre
priemerných absolventov. Určite existuje malé percento veľmi kvalifikovaných absolventov, ale tí
väčšinou za to môžu sami...
Radovan Pala, partner, e|n|w|c advokáti (rozhodne áno): Áno, ak vezmeme do úvahy, že požiadavky a
očakávania trhu sa od 90. rokov nepochybne zvýšili, kým úroveň vzdelávania na slovenských VŠ skôr
stagnovala. Vo všeobecnosti mi na absolventoch často prekáža orientácia na krátkodobé (materiálne)
ciele, menší záujem o predmet štúdia, až naivnosť pri konfrontácii s trhom práce. Obávam sa, že príčiny
ležia nepochybne aj v atmosfére, ktorá na VŠ dlhodobo panuje.
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave (skôr nie): Na kvalifikovanosť absolventov
boli iné požiadavky v 90. rokoch a iné sú v súčasnosti. Kvalifikáciu absolventov by mal neustále testovať
trh práce v SR a v zahraničí. V tejto súvislosti treba aj rozlišovať úroveň vzdelávania na jednotlivých
fakultách. VŠ a fakulta si totiž plní poslanie vtedy, ak pripravuje kvalifikovaných a úspešných
absolventov.
Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic (skôr áno): Mnohým slovenským vysokým školám chýba prepojenie s
praxou a nevytvárajú vhodné podmienky na výskum. Svedčia o tom napríklad témy diplomových prác a
často aj ich spracovanie. Verejné vysoké školy stagnujú a nedržia krok so svetom nielen v študijných
materiáloch, ale ani v systéme výučby.

Zbigniew Kocur, generálny riaditeľ, Intech Slovakia (skôr áno): V technických študijných odboroch určite
áno. Ostatné neviem objektívne posúdiť.
Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding (rozhodne áno): Súhlasím, som o tom
presvedčený. Radikálne premeny v kvalite nastali umelým "vypchávaním" dier v existujúcom systéme
školstva. Ak decízny orgán rozdeľuje finančné prostriedky podľa počtu študentov, a školy majú právnu
subjektivitu, zrušia sa prijímacie skúšky. Ak má byť 20 študentov na jedného profesora, znížia sa kritériá
profesorského konania, "vyrobia" sa v skrátenom konaní podľa nových požiadaviek noví profesori. A,
samozrejme, ignorujú sa potreby priemyslu a spoločenskej praxe.
19% rozhodne áno
25% skôr áno
31% rozhodne nie
15% skôr nie
10% neviem, nevyjadrujem sa
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48. Vychytať muchy
[Téma: Rektor EU; Trend; 19/05/2011; 20/2011; s.: 18, 19; Ekonomika; Pavel Sibyla]
Namiesto veľkej reformy čaká vysoké školy séria prevažne drobných úprav
Nesnažiť sa nasilu zmeniť systém, ale dať jeho aktérom možnosť voľby. A správne nastavenými
motiváciami ich poštuchnúť k dobrým rozhodnutiam. Tento prístup, inšpirovaný knihou Nudge
(Štuchnutie) od Richarda H. Thalera a Cassa R. Sunsteina by chcel minister školstva Eugen Jurzyca
uplatniť pri reforme slovenského školstva. Obavy kritikov "libertariánskeho paternalizmu", že prílišná hra
vlády s motiváciami ľudí môže skĺznuť do manipulácie, nie sú v prípade E. Jurzycu namieste. Naopak,
objavuje sa skôr riziko, že ho ľudia z vysokých škôl "štuchajú" k rozhodnutiam, s ktorými by sám možno
nikdy nesúhlasil.
Pokus o férovosť
V polovici apríla rezort školstva zverejnil návrh vecného obsahu zmeny vysokoškolského zákona. Novelu
pripravovala od februára špeciálna komisia vedená poradcom ministra Petrom Mederlym, v ktorej mali
zastúpenie aj súkromné vysoké školy a študenti. Prvý návrh, o ktorom komisia rokovala, sa len v malých
detailoch líšil od výsledného materiálu, ktorý mohla verejnosť pripomienkovať do piatka 13. mája. No
niektoré z detailov, ktoré sa týkajú financovania súkromných škôl, až takými detailmi nie sú.
Jeden zo sporných bodov sa týka večného konfliktu súkromných a verejných vysokých škôl v otázke,
ako nastaviť systém financovania. Súkromné školy, ktoré nedostávajú od štátu na vzdelávanie žiadne
peniaze, právom zazerajú na z rozpočtu dotované verejné školy. Ak by ich štát aspoň čiastočne podporil,
mohli by znížiť školné a prilákať viac šikovných študentov zo sociálne slabších rodín, pre ktorých je
niekoľko stoviek eur za semester stále silný faktor pri rozhodovaní sa, kam si dať po maturite prihlášku.
Dôvodom na urazenosť rektorov verejných škôl je zas v niektorých prípadoch oprávnená domnienka, že
súkromné školy ako protihodnotu za školné ponúkajú aj privieranie očí nad slabými výkonmi svojich
poslucháčov pri skúškach.
Viac férovosti do systému financovania tak mal priniesť návrh, aby súkromná škola poskytujúca
vzdelávanie v niektorom zo študijných programov bezplatne, mala na študentov tohto programu nárok
na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Lenže tento nápad sa stretol s nevôľou zástupcov verejných vysokých
škôl a z návrhu novely zákona vypadol. Naopak, ostalo v ňom ustanovenie, ktoré umožní štátnym
školám vyberať poplatky za denné štúdium programov uskutočňovaných v cudzom jazyku.
Ak sa pôvodný návrh nevráti do novely vďaka poslancom, súkromné školy sa budú musieť uspokojiť s
prísľubom, že za rovnakých podmienok ako verejné školy získajú peniaze od štátu aspoň na výskumnú
činnosť. "Keď netečie, nech aspoň kvapká," hovorí Jozef Hvorecký z Vysokej školy manažmentu.
Závislá, no transparentná
Ak ministerstvom zverejnený návrh dostane paragrafovú podobu a parlament novelu schváli, zmeny

nezasiahnu len vysoké školy, ale aj inštitúciu dozerajúcu na kvalitu vzdelávania. Akreditačnú komisiu
nahradí Agentúra na zabezpečovanie kvality vysokých škôl, do ktorej sa začlenia pracovné skupiny
pôvodnej komisie. Odbornosť a reputáciu novej inštitúcie by mala zabezpečiť päťčlenná rada a agentúra
by na rozdiel od dnešnej komisie mala mať aj stálych zamestnancov.
Napriek tomu plánované nastavenie agentúry pripomína skôr sofistikovanejší klon pôvodnej komisie ako
rešpektovaného a nezávislého arbitra medzi vysokými školami. Kritériá akreditácie navrhnuté agentúrou
bude rovnako ako doteraz schvaľovať ministerstvo a to isté platí i o odvolaní škôl voči posudkom či škola
spĺňa kritériá. "V súčasnosti ten, koho sa vyjadrenie akreditačnej komisie týka, môže na ministerstve voči
nemu uplatniť námietky, no ministerstvo len v obmedzenej miere môže posúdiť ich opodstatnenie. Náš
návrh to rieši," tvrdí Jozef Jurkovič, riaditeľ ministerského odboru vysokoškolského vzdelávania. Po
novom totiž bude minister pri posúdení odvolania vychádzať z posudku agentúry.
Nová inštitúcia bude tiež posudzovať žiadosti súkromných škôl o udelenie štátneho súhlasu. No jej
kladné vyjadrenie nebude pre vládu, ktorá súhlas udeľuje, záväzné. V budúcnosti sa tak môže opakovať
situácia zo septembra minulého roku, keď ministri napriek kladnému posudku akreditačnej komisie
neudelili štátny súhlas Medzinárodnej vysokej škole bývalého premiéra Jozefa Moravčíka.
Ministerstvo právo veta obhajuje tvrdením, že vznik novej súkromnej školy nemusí byť vo verejnom
záujme. Kde a ako je definovaný verejný záujem, sa TREND od rezortu E. Jurzycu nedozvedel. "Ide o
precizovanie súčasného znenia tak, aby bolo zrejmé, že konečné rozhodnutie je na vláde," vysvetľuje J.
Jurkovič.
Pozitívom je ustanovenie, podľa ktorého vláda bude musieť svoje záporné stanovisko zdôvodniť a
zverejniť. Transparentné by mali byť aj rozhodnutia a stanoviská agentúry.
Konflikt ambícií
Možnosti agentúry ovplyvniť kvalitu slovenského vysokého školstva nebudú závisieť len od právomocí
ministrov vetovať jej rozhodnutia, ale najmä od výberu a práce členov akreditačných komisií. Minister E.
Jurzyca po nástupe do funkcie hovoril o ambícii mať v komisiách čo najviac odborníkov zo zahraničia.
Po trištvrte roku to však skôr vyzerá, že sa presadia ambície tých, ktorých by nezaujaté hodnotenie ľudí
mimo Slovenska mohlo ohroziť.
V januári pri automobilovej nehode zomrel šéf Katedry hospodárskej politiky na bratislavskej
Ekonomickej univerzite a člen akreditačnej komisie Pavol Vincúr. Zástupcovia štrnástich vysokých škôl
navrhovali na uvoľnené miesto Ivana Brezinu z Ekonomickej univerzity. Minister presadzoval Jana
Fidrmuca, vedúceho výskumu na oddelení ekonómie a financií na britskej Brunel University.
Proti Holanďanovi so slovenským pôvodom s referenciami z univerzity v Berkley (USA) či Bonne
(Nemecko) sa postavila Slovenská rektorská konferencia. V rovnakej oblasti výskumu by pôsobili až
dvaja odborníci zo zahraničia a slovenské fakulty so zameraním na ekonomiku a manažment by nemali
v akreditačnej komisii svoje zastúpenie, oponovali rektori ministerskej voľbe. J. Fidrmucovi v tajnom
hlasovaní dali hlas len štyria z 22 rektorov.
E. Jurzyca však trval na svojom a 4. mája ministrom pristál na stole návrh na vymenovanie J. Fidrmuca
za člena komisie. Vláda však o návrhu nakoniec ani nerokovala. Podľa informácií TRENDU hrozilo, že v
hlasovaní ministri kandidáta neschvália a E. Jurzyca návrh stiahol. O týždeň neskôr minister povedal, že
na svojom kandidátovi naďalej trvá a podporu pre neho chce najskôr získať na koaličnej rade.
Príde Bill Gates?
Rektori dosiahli svoje aj pri návrhu, ktorý školám umožňoval upustiť od tabuľkových platov. Podľa
pôvodného zámeru si smeli stanoviť vlastný systém odmeňovania. Po minulotýždňovom rokovaní
rektorov však minister oznámil, že školy budú musieť pri ohodnocovaní rešpektovať minimálne mzdové
nároky učiteľov podľa platových tabuliek. Titulovaní akademici s dvadsaťročnou praxou sa tak nemusia
obávať, že by mzdová politika školy zameraná na pritiahnutie mladých ohrozila ich platy.
Pocit ohrozenia nie je na mieste ani vo vzťahu k pôvodnému návrhu, aby na zisk funkcie docent alebo
profesor nebol potrebný vedecko-pedagogický titul rovnakého rangu. Rektori ministra pred týždňom
presvedčili, že udeľovanie funkčných titulov by malo byť len jednorazové (pred uchádzaním sa o
predĺženie kontraktu by sa odborník z praxe musel habilitovať) a voľbu výberovej komisie bude musieť
potvrdiť vedecká rada fakulty. Inak povedané, Bill Gates by už po novom na slovenskej univerzite učiť
mohol. Ale len ak ho akademici medzi seba pustia a v mzdovom rozpočte ostanú na jeho výplatu
peniaze.
Viac na vedu

Paternalistický štuchanec spomenutý v úvode môže v praxi vyzerať ako nálepka s obrázkom muchy na
dne pisoára. Ňou opatrilo amsterdamské letisko pisoáre v snahe motivovať mužov nemočiť mimo nich.
No väčšina z 55 návrhov ministerstva je viac opravou systému (či vychytávaním múch) vysokých škôl
ako dobre umiestnenými návnadami, ktoré by ich priblížili k špičke bez ohľadu na to, čo sa píše v
zákone.
Minulosťou sa stane komplexná akreditácia a ruší sa tiež členenie vysokých škôl na univerzity, odborné
vysoké školy a školy bez zaradenia. Ministerstvo sa snaží motivovať školy zamerať sa na vedu a výskum
cez rozpočet. Pokým v minulom roku malo ísť z celkového objemu peňazí pre vysoké školy na vedu
necelých deväť percent, v tomto roku rezort na rovnaký účel vyčlenil až štvrtinu zo 425 miliónov eur.
Nedoriešená ostáva nezanedbateľná formálnosť štúdia na slovenských univerzitách a nízka využiteľnosť
získaných poznatkov v praxi, o ktorej hovoria absolventi v prieskumoch. "Nie je možné, aby ministerstvo
predpisovalo vysokým školám ako vrcholným vzdelávacím inštitúciám obsah vzdelávania," hovorí J.
Jurkovič. Úlohou ministerstva je podľa neho vytváranie pravidiel, ktoré by vysoké školy motivovali
reflektovať potreby trhu práce.
Skúsme to inak
Vybrané návrhy zmien vysokoškolského systému
ruší sa formálna väzba akreditácie študijného programu na konkrétne meno garanta, posudzovať sa
bude kvalita kolektívu učiteľov
používanie názvov univerzita a vysoká škola nebude viazané na kvalitu poskytovaného štúdia ani na
počet stupňov vzdelávania
podmienkou na riadne skončenie štúdia ostanú okrem obhajoby záverečnej práce aj štátne skúšky, no
škola si sama určí ich podobu
štandardná dĺžka štúdia v externej forme bude o rok dlhšia ako pri dennom štúdiu
Prameň: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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49. EU pripravuje lídrov
[Téma: Rektor EU; HN; 25/05/2011; s.: 2,3; Ľudský kapitál; Rudolf Sivák]
Rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. informuje o programoch MBA a GMP, ale aj o novom type
celoživotného vzdelávania manažérov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) ako kľúčová inštitúcia v oblasti
vysokoškolského vzdelávania v ekonomických a manažérskych vedných disciplínach v SR sa v
súčasnosti zameriava aj na posilnenie svojho postavenia na trhu vzdelávania manažérov na Slovensku i
v stredoeurópskom regióne.
Učí sa aj v angličtine
Vzdelávanie manažérov je neoddeliteľnou súčasťou systému celoživotného vzdelávania, ktorého rozvoj
je v súčasnej globálnej a dynamicky sa meniacej spoločnosti strategickým prvkom. EU v Bratislave sa
zameriava na poskytovanie vzdelávania manažérov vo forme úplných študijných programov smerujúcich
k získaniu titulu MBA, ako aj kratších špecializovaných programov a tréningov reagujúcich na meniaci sa
charakter podnikateľského prostredia, zameraných na cielené zvyšovanie schopností a zručností
manažérov pôsobiacich v rôznych oblastiach manažmentu. Vzdelávanie sa na EU v Bratislave
uskutočňuje na Bratislavskej Business School (BBS) EU v Bratislave v anglickom jazyku. Misiou BBS je
pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie, ktorí budú disponovať potrebnými manažérskymi
zručnosťami, zmyslom pre sociálnu zodpovednosť, schopnosťou pôsobiť ako katalyzátor zmien v
súčasnom dynamickom a internacionaľizovanom podnikateľskom prostredí.
Ponuka manažérom
Jedným z prvých programov, ktoré EU v Bratislave pripravila pre svojich klientov, je MBA program v
anglickom jazyku, ktorý sa začal v októbri 2010. Program je realizovaný v spolupráci s Franklinovou
univerzitou z USA. Absolventi získajú titul Master of Business Administration a diplom vydaný

Franklinovou univerzitou. Práve titul MBA slovenské vysoké školstvo oficiálne nepozná, vo svete sa však
považuje za najvyššiu manažérsku kvalifikáciu a predpoklad, ktorý musia splniť manažéri, ktorí majú
ambíciu pôsobiť v riadiacich pozíciách. Spolupracujeme aj s prestížnou ESCP Europe, ktorej European
Executive MBA program sa v rankingu Financial Times v roku 2010 umiestnil na prvom mieste z
hľadiska kariémeho postupu absolventov. Je pre EU v Bratislave veľmi významné, že ako jediná
univerzita v stredoeurópskom regióne môže poskytovať prvú časť tohto programu vo forme General
Management Programme (GMP, program Všeobecný manažment) a sprístupniť tak túto najprestížnejšiu
formu vzdelávania manažérov aj našim klientom. V neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí
firmy vo svojom tíme uprednostňujú manažérov s medzinárodným profilom, schopných pružne a
kvalifikovane rozhodovať na globalizovaných trhoch. K naplneniu týchto cieľov smeruje filozofia MBA
programov, či už z hľadiska ich štruktúry, obsahu a v neposlednom rade aj spôsobu výučby. Dôraz sa
kladie na problémový prístup, kritické myslenie, schopnosť efektívnej komunikácie a rozhodovania sa,
ako aj prácu v tíme. Frekventanti musia teoretické prístupy nielen ovládať, ale byť aj schopní ich
využívať vo svojej práci. Napríklad Franklinova univerzita má s poskytovaním tejto formy celoživotného
vzdelávania dlhoročné tradície. Vznikla v roku 1902 a v súčasnosti poskytuje komplexné ekonomické
vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Jej najprestížnejším programom je práve MBA program, ktorý
ponúkame na BBS EU v Bratislave. Táto univerzita patrí k priekopníkom v rozvoji e-learningových metód
štúdia. Všetky elektronické zdroje, ktoré sú dostupné študentom v sídle univerzity v americkom
Columbuse, majú k dispozícii i študenti MBA programu na BBS EU v Bratislave. Okrem štúdia programu
v Bratislave majú frekventanti možnosť absolvovať jeden z predmetov priamo na Franklinovej univerzite
v USA, či zúčastniť sa na študijnom pobyte v USA.
Aktivity s odborníkmi z USA
MBA program, ktorý ponúkame v spolupráci s Franklinovou univerzitou, výrazne obohacuje ponuku
podobných programov v regióne. Program je pripravený tak, aby vychádzal v ústrety záujemcom, ktorí
sú počas pracovného týždňa pracovne vyťažení. Preto sa výučba koná vždy v blokoch koncom týždňa.
Minimálne polovicu programu zabezpečujú skúsení odborníci z USA. Tento MBA program je určený
prioritne záujemcom z praxe, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Absolvovanie tohto programu ich
môže nasmerovať novým perspektívnym smerom. Predpokladom pre účasť v programe je ukončený
prvý (bakalársky) stupeň vysokoškolského vzdelania a primeraná znalosť anglického jazyka, keďže celý
program sa vyučuje v angličtine, využíva literatúru a ďalšie zdroje v anglickom jazyku. Čo sa týka
programu GMP poskytovaného na základe spolupráce medzi EU v Bratislave a ESCP Europe, dovolím
si povedať, že tento program je v SR jedinečný. Je určený primárne tým, ktorí majú predpoklady a chcú
v podnikateľskej sfére dosiahnuť na tie najvyššie méty. Absolventi našich programov MBA a GMP si
nielen doplnia svoje odborné znalosti v jednotlivých oblastiach ekonómie a manažmentu, ale vytvoria si
predpoklady nielen pre ďalší kariérny postup, ale aj pocit životnej spokojnosti a sebarealizácie.
- Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave
RUDOLF SIVÁK
- Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v roku 1977 ukončil štúdium na NHF VŠE v Bratislave. V roku
1987 mu bol priznaný titul CSc. V roku 1995 bol vymenovaný za docenta pre odbor Národohospodárska
teória a politika. V roku 2001 bol vymenovaný za profesora pre odbor Financie, bankovníctvo a
investovanie (FBal).
- V roku 2006 bol zvolený za rektora EU v Bratislave a túto funkciu vykonáva od 1. februára 2007, v
súčasnosti v druhom funkčnom období.
- Na fakulte gestoruje študijný odbor FBal, vedný odbor Financie, a odbor FBal na habilitačné a
inauguračné konania. V rokoch 2001 - 2004 bol predsedom Asociácie dekanov ekonomických a
manažérskych fakúlt Slovenska.
- Prof. Sivák bol spoluriešiteľom 6 grantových úloh, 3 inštitucionálnych úloh, zodpovedným riešiteľom 5
projektov VEGA a koordinátorom 2 medzinárodných projektov. Vypracoval viaceré práce pre
hospodársku prax a vystúpil asi na 50 domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
- Je autorom, resp. spoluautorom 10 monografií, 4 vysokoškolských učebníc, autorom desiatok skript a
viac ako 60 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných v karentovaných, vedeckých a
odborných časopisoch doma a v zahraničí. Je odborným garantom aktivity na vybudovanie laboratória
pre finančné analýzy v rámci projektu Vytvorenie excelentného pracoviska pre riešenie civilizačných
výziev v 21. storočí.
- Od roku 2010 je viceprezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a členom Predstavenstva
Hospodárskeho a sociálneho výboru SR.

Podpis zmluvy medzi EU v Bratislave a ESCP Europe o poskytovaní GMP programu na EU. Zľava: R.
Sivák, rektor EU, F. Fréry - dekan European Executive MBA ESCP Europe, A. Čaplánová, prorektorka
EU
MBA deň na Bratislavskej Business School EU. Zľava; R. Sivák, A. Čaplánová, D. Ross, riaditeľ MBA
programu Franklinova univerzita, M. Stepien, riaditeľ medzinárodných programov Franklinova univerzita.

Späť na obsah

50. Vyhlásili víťazky ankety Slovenka roka 2011
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 24/05/2011; Aktuality.sk; SITA]
V rámci slávnostného galavečera v pondelok v historickej budove SND vyhlásili víťazky v poradí tretieho
ročníka ankety Slovenska roka. Verejnosť hlasovala v siedmich kategóriách.
V kategórii Umenie a kultúra získala ocenenie herečka Eva Krížiková, za úspechy v oblasti médií a
komunikácie si ocenenie odniesla generálna riaditeľka TV Markíza a Doma Zuzana Ťapáková,
Slovenskou roka 2011 za vedu a výskum sa stala vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu
HIV/AIDS Slovenskej zdravotníckej univerzity Danica Staneková. V kategórii Zdravotníctvo zvíťazila
Ružena Tkáčová, ocenenie v kategórii Šport si odniesla Veronika Zuzulová, v oblasti manažmentu
riaditeľka J&T Banky Monika Céreová a za podporu mladých talentov detská onkologička Mária
Jasenková.
Špeciálnu cenu týždenníka Slovenka dostala Danica Staneková. Absolútnou víťazkou ankety Slovenka
roka 2011 sa stala Monika Céreová. Ocenenie jej udelila porota na čele s ministrom kultúry Danielom
Krajcerom v zložení: generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza a 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.
V rámci slávnostného večera sa o zábavu prítomných starali skupina IMT Smile, speváčka Mária Čírová
s raperom Opakom, Ján Lehotský či Helena Vondráčková. Večerom sprevádzala dvojica v zložení Adela
Banášová a Ján Koleník.
Popis foto: Eva Krížiková s Ankou Šiškovou
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51. Vyhlásili víťazky ankety Slovenka roka 2011
[Téma: Rektor EU; beauty.sk; 25/05/2011; SITA]
AUTOR - SITA
V rámci slávnostného galavečera v pondelok v historickej budove SND vyhlásili víťazky v poradí tretieho
ročníka ankety Slovenska roka. Verejnosť hlasovala v siedmich kategóriách. V kategórii Umenie a
kultúra získala ocenenie herečka Eva Krížiková, za úspechy v oblasti médií a komunikácie si ocenenie
odniesla generálna riaditeľka TV Markíza a Doma Zuzana Ťapáková, Slovenskou roka 2011 za vedu a
výskum sa stala vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS Slovenskej
zdravotníckej univerzity Danica Staneková. V kategórii Zdravotníctvo zvíťazila Ružena Tkáčová,
ocenenie v kategórii Šport si odniesla Veronika Zuzulová, v oblasti manažmentu riaditeľka J&T Banky
Monika Céreová a v kategórii Charita a podpora mladých talentov zvíťazila detská onkologička Mária
Jasenková. Špeciálnu cenu týždenníka Slovenka dostala Danica Staneková, absolútnou víťazkou ankety
Slovenka roka 2011 sa stala Monika Céreová.
Do ankety nominovala dámy porota na čele s ministrom kultúry Danielom Krajcerom v zložení:
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf
Sivák, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, predseda predstavenstva Unipharmy
Prievidza a 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.
V rámci slávnostného večera sa o zábavu prítomných starali skupina IMT Smile, speváčka Mária Čírová
s raperom Opakom, Ján Lehotský či Helena Vondráčková. Večerom sprevádzala dvojica v zložení Adela
Banášová a Ján Koleník.
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