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1. Ekonomická univerzita v Bratislave zriadila novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 01/06/2010; Práve sa deje; redakcia]
Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zriadil Fakultu aplikovaných jazykov.
Informovala Kamila Kaššová z univerzitného Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
Zriadenie v poradí siedmej fakulty univerzity podľa jej slov odsúhlasil Akademický senát 31. marca 2010.
Fakulta aplikovaných jazykov by mala zabezpečovať výučbu v študijnom programe cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia, doplnila Kaššová.
Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, získa základné teoretické vedomosti z jazykovedy,
bude disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách tlmočenia, nadobudne
všeobecnú kulturologickú kompetentnosť, bude poznať rôzne kultúrne dimenzie a bude disponovať
potrebnými poznatkami z ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín.
ZDROJ - TASR
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2. Ekonomická univerzita v Bratislave má novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/06/2010; SITA]
Absolventi novej fakulty by sa mali uplatniť v multikultúrnom a multijazykovom prostredí, v štátnej správe,
v ústredných a regionálnych štruktúrach, ako aj v medzinárodných a domácich organizáciách a
inštitúciách.
BRATISLAVA 1. júna (WEBNOVINY) - Oddnes je súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave nová
Fakulta aplikovaných jazykov. Podľa vedenia školy fakulta vznikla ako reakcia na súčasné potreby trhu
práce, "ktorý si vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s vynikajúcou znalosťou jazykov, kultúry
a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a so znalosťami z oblasti
ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva". Po skončení školy by sa mali

študenti uplatniť na pracovných pozíciách v multikultúrnom a multijazykovom prostredí, v štátnej správe,
v ústredných a regionálnych štruktúrach, ako aj v medzinárodných a domácich organizáciách a
inštitúciách.
Fakulta aplikovaných jazykov bude zabezpečovať výučbu v študijnom programe Cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia. Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, bude mať základné
teoretické vedomosti z jazykovedy. Mal by tiež disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách
a technikách tlmočenia, nadobudnúť všeobecnú kulturologickú kompetentnosť a poznať rôzne kultúrne
dimenzie. Podľa vedenia školy budú mať absolventi novej fakulty aj poznatky z ekonómie, práva a
vybraných spoločenskovedných disciplín.
Zriadenie siedmej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave odsúhlasil Akademický senát
Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 31. marca tohto roka.
Informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
SITA
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3. Ekonomická univerzita v Bratislave otvorila novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 01/06/2010; SITA]
včera 14:49 - BRATISLAVA
Oddnes je súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave nová Fakulta aplikovaných jazykov.
Podľa vedenia školy fakulta vznikla ako reakcia na súčasné potreby trhu práce, "ktorý si vyžaduje
vysokoškolsky vzdelaného odborníka s vynikajúcou znalosťou jazykov, kultúry a spoločenskoekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a so znalosťami z oblasti ekonomických,
podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva". Po skončení školy by sa mali študenti uplatniť
na pracovných pozíciách v multikultúrnom a multijazykovom prostredí, v štátnej správe, v ústredných a
regionálnych štruktúrach, ako aj v medzinárodných a domácich organizáciách a inštitúciách.
Fakulta aplikovaných jazykov bude zabezpečovať výučbu v študijnom programe Cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia. Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, bude mať základné
teoretické vedomosti z jazykovedy. Mal by tiež disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách
a technikách tlmočenia, nadobudnúť všeobecnú kulturologickú kompetentnosť a poznať rôzne kultúrne
dimenzie. Podľa vedenia školy budú mať absolventi novej fakulty aj poznatky z ekonómie, práva a
vybraných spoločenskovedných disciplín.
Zriadenie siedmej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave odsúhlasil Akademický senát
Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 31. marca tohto roka.
Informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
ZDROJ - SITA
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4. Ekonomická univerzita v Bratislave otvorila novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/06/2010; Z domova; SITA]
BRATISLAVA. Oddnes je súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave nová Fakulta aplikovaných
jazykov. Podľa vedenia školy fakulta vznikla ako reakcia na súčasné potreby trhu práce, "ktorý si
vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s vynikajúcou znalosťou jazykov, kultúry a spoločenskoekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a so znalosťami z oblasti ekonomických,
podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva".
Po skončení školy by sa mali študenti uplatniť na pracovných pozíciách v multikultúrnom a
multijazykovom prostredí, v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach, ako aj v
medzinárodných a domácich organizáciách a inštitúciách.
Fakulta aplikovaných jazykov bude zabezpečovať výučbu v študijnom programe Cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia. Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, bude mať základné
teoretické vedomosti z jazykovedy. Mal by tiež disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách
a technikách tlmočenia, nadobudnúť všeobecnú kulturologickú kompetentnosť a poznať rôzne kultúrne
dimenzie. Podľa vedenia školy budú mať absolventi novej fakulty aj poznatky z ekonómie, práva a
vybraných spoločenskovedných disciplín.

Zriadenie siedmej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave odsúhlasil Akademický senát
Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 31. marca tohto roka. Informovalo Centrum
komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

SITA

Späť na obsah

5. Ekonomická univerzita v Bratislave má oddnes novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 01/06/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Z domova; Viera Polešovská]
Viera Polešovská, redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave má oddnes novú, v poradí 7.
fakultu. Je ňou Fakulta aplikovaných jazykov. Mala by zabezpečovať výučbu v študijnom programe
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia."

Späť na obsah

6. Ekonomická univerzita v Bratislave otvorila novú fakultu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 01/06/2010; SITA]
SITA
Absolventi novej fakulty by sa mali uplatniť v multikultúrnom a multijazykovom prostredí či v štátnej
správe.
Oddnes je súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave nová Fakulta aplikovaných jazykov. Podľa
vedenia školy fakulta vznikla ako reakcia na súčasné potreby trhu práce, "ktorý si vyžaduje
vysokoškolsky vzdelaného odborníka s vynikajúcou znalosťou jazykov, kultúry a spoločenskoekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a so znalosťami z oblasti ekonomických,
podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva".
Po skončení školy by sa mali študenti uplatniť na pracovných pozíciách v multikultúrnom a
multijazykovom prostredí, v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach, ako aj v
medzinárodných a domácich organizáciách a inštitúciách.
Fakulta aplikovaných jazykov bude zabezpečovať výučbu v študijnom programe Cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia. Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, bude mať základné
teoretické vedomosti z jazykovedy. Mal by tiež disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách
a technikách tlmočenia, nadobudnúť všeobecnú kulturologickú kompetentnosť a poznať rôzne kultúrne
dimenzie. Podľa vedenia školy budú mať absolventi novej fakulty aj poznatky z ekonómie, práva a
vybraných spoločenskovedných disciplín. Informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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7. Šéfom internetových projektov Perexu Róbert Nahálka
[Téma: Ekonomická univerzita; Strategie.sk; 01/06/2010; redakcia]
Od 1. júna 2010 je vedením multimediálneho úseku Perex, a.s., pod ktorý spadajú všetky online aktivity
vydavateľstva, poverený doterajší vedúci predaja online reklamy Róbert Nahálka.
V kumulovanej funkcii okrem svojich pôvodných povinností prevezme aj globálnu zodpovednosť za
prevádzku a ďalší rozvoj spravodajského portálu Pravda.sk, komunitného portálu pre mladých Birdz.sk a
ďalších internetových projektov Perexu, z ktorých najvýznamnejším je vlani uvedená gastronomická
komunita Varecha.sk.
"V uplynulých troch rokoch sme sa v internetových aktivitách pohli výrazne dopredu. Mojou úlohou aj
osobným cieľom je, aby sme v tomto trende pokračovali," uviedol R. Nahálka pri preberaní funkcie.
R. Nahálka (nar. 1972) je súčasťou online tímu Perexu od apríla 2008. Nastúpil ako manažér pre rozvoj
predaja, neskôr prevzal zodpovednosť za všetky obchodné aktivity v online priestore. Predtým pôsobil
ako projektový manažér vo vydavateľstve TREND Holding. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave.
Doterajší riaditeľ multimediálneho úseku Perexu Jaroslav Matyáš, ktorý na tejto pozícii pôsobil od jesene
2007, sa rozhodol rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity.
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8. Prezidentom rektorskej konferencie sa stal Vozár
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 04/06/2010; Správy; z domova; Lucia Farkašová]
Lucia Farkašová, redaktorka Rádia FM: "Za nového prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie dnes
v Žiline zvolili rektora nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libora Vozára. Jeho zástupcami sa stali
rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák."

Späť na obsah

9. Slovenská rektorská konferencia má nové prezídium
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 04/06/2010; SITA]
Na dnešnom zasadnutí v Žiline sa na tom zhodli rektori 33 vysokých škôl. Konferencia zvolila aj dvoch
viceprezidentov - rektora Technickej univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka.

BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) - Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie bude
rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Na dnešnom zasadnutí v Žiline sa na tom
zhodli rektori 33 vysokých škôl. Konferencia zvolila aj dvoch viceprezidentov - rektora Technickej
univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka.
Zatiaľ čo Vozára zvolili rektori v prvom kole, viceprezidenti vzišli po tesnom dvojkolovom hlasovaní,
uviedol pre agentúru SITA stále úradujúci viceprezident SRK Ján Bujňák. Ten opätovne kandidovať
nemohol, keďže 1. júla sa mu skončí už druhé funkčné obdobie. Nové vedenie sa ujme funkcie od 3.
júla. "Sú english speaking, čo je dobré, budú reprezentovať aj na medzinárodnej úrovni a sú ochotní
cestovať, pretože dnes je všetko o spoločnom vzdelávacom priestore," víta nové prezídium Bujňák.
SITA
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10. Slovenská rektorská konferencia má nové vedenie
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 05/06/2010; s.: 4; Správy; SITA]
Rektori 33 vysokých škôl si včera zvolili nové prezídium. Prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie
bude rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Konferencia zvolila aj dvoch
viceprezidentov - rektora Technickej univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Nové vedenie sa ujme funkcie od 3. júla.
(SITA)
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11. Angličtina? Poľština? Nájdite si nového zamestnanca
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/06/2010; s.: 9; NÁJDITE SI PRÁCU S HN; Redakcia]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého?
Ponúkame vám životopisy ďalších uchádzačov. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Beáta z Bratislavy
Beáta je bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyštudovala podnikanie v obchode a
cestovnom ruchu a v súčasnosti si dokončuje vzdelanie na inžinierskom stupni z obchodného
manažmentu.
Má certifikát osvedčujúci jej pokročilú znalosť anglického jazyka, ovláda základy ruštiny a strojopis. Viac
ako desať rokov pracuje v oblasti poisťovníctva.
Tvrdí, že je spoľahlivá, zodpovedná, flexibilná a rýchlo sa učí.

Pavol z Bardejova
Peter vlani skončil Technickú univerzitu v Košiciach. Získal titul inžiniera na Fakulte výrobných
technológií v programe výrobné inžinierstvo. Počas školy pracoval na brigádach v Írsku, Česku a
Nemecku, po skončení pôsobil rok v administratíve investičnej spoločnosti v oblasti energetiky. Hovorí
po anglicky a po nemecky, ovláda technický softvér a je zodpovedný, spoľahlivý a tímový hráč.
Daniela z Rudnian
Daniela je bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave, vyštudovala podnikanie v obchode a
marketingu a v súčasnosti si dokončuje vzdelanie na inžinierskom stupni z medzinárodného obchodu.
Hovorí po anglicky a ovláda základy nemčiny. Popri škole už dva roky pracuje na čiastočný úväzok v
banke. Je systematická, cieľavedomá a má skúsenosti s manažovaním tímu.
Ladislav z Bidoviec pri Košiciach
Bakalár Strojníckej fakulty košickej techniky sa špecializuje na techniku ochrany životného prostredia a
čoskoro získa titul inžiniera.
Popri štúdiu pracuje od roku 2006. Ovláda angličtinu a základy nemčiny. Očakávaný plat?
Od 600 eur mesačne.
Tomáš z Prahy
Tomáš skončil Vysokú školu ekonomickú v Prahe, získal titul inžiniera podnikovej ekonómie a
manažmentu.
Pol roka stážoval na univerzite v nemeckom Rezne.
Ovláda angličtinu, nemčinu a poľštinu.
Letá medzi jednotlivými ročníkmi štúdia trávil prácou v USA, kde pôsobil ako supervízor predaja a riadil
15-členný tím ľudí z rôznych krajín sveta.

Späť na obsah

12. Angličtina? Poľština? Nájdite si nového zamestnanca
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 09/06/2010; redakcia]
Beáta z Bratislavy
Beáta je bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyštudovala podnikanie v obchode a
cestovnom ruchu a v súčasnosti si dokončuje vzdelanie na inžinierskom stupni z obchodného
manažmentu. Má certifikát osvedčujúci jej pokročilú znalosť anglického jazyka, ovláda základy ruštiny a
strojopis. Viac ako desať rokov pracuje v oblasti poisťovníctva. Tvrdí, že je spoľahlivá, zodpovedná,
flexibilná a rýchlo sa učí.
Pavol z Bardejova
Peter vlani skončil Technickú univerzitu v Košiciach. Získal titul inžiniera na Fakulte výrobných
technológií v programe výrobné inžinierstvo. Počas školy pracoval na brigádach v Írsku, Česku a
Nemecku, po skončení pôsobil rok v administratíve investičnej spoločnosti v oblasti energetiky. Hovorí
po anglicky a po nemecky, ovláda technický softvér a je zodpovedný, spoľahlivý a tímový hráč.
Daniela z Rudnian
Daniela je bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave, vyštudovala podnikanie v obchode a
marketingu a v súčasnosti si dokončuje vzdelanie na inžinierskom stupni z medzinárodného obchodu.
Hovorí po anglicky a ovláda základy nemčiny. Popri škole už dva roky pracuje na čiastočný úväzok v
banke. Je systematická, cieľavedomá a má skúsenosti s manažovaním tímu.
Ladislav z Bidoviec pri Košiciach
Bakalár Strojníckej fakulty košickej techniky sa špecializuje na techniku ochrany životného prostredia a
čoskoro získa titul inžiniera. Popri štúdiu pracuje od roku 2006 - napríklad aj ako promotér a organizátor
spoločenských akcií. Ovláda angličtinu a základy nemčiny. Očakávaný plat? Od 600 eur mesačne.
Tomáš z Prahy
Tomáš skončil Vysokú školu ekonomickú v Prahe, získal titul inžiniera podnikovej ekonómie a
manažmentu. Pol roka stážoval na univerzite v nemeckom Rezne. Ovláda angličtinu, nemčinu a
poľštinu. Letá medzi jednotlivými ročníkmi štúdia trávil prácou v USA, kde pôsobil ako supervízor predaja
a riadil 15-členný tím ľudí z rôznych krajín sveta. Popri škole pracoval ako asistent správy pohľadávok v
českej banke.
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13. Prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa stal Vozár
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/06/2010; Z domova; ČTK]
ŽILINA. Za nového prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie dnes v Žiline zvolili rektora nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libora Vozára. Jeho zástupcami sa stali rektor Technickej univerzity v
Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Novinárom to
potvrdil Vozár, ktorý bol podobne ako viceprezidenti zvolený do funkcie na dva roky.
"Chceli by sme oveľa aktívnejšie ako rektorská konferencia vstupovať do života vysokých škôl. A to tak,
že by sme chceli podstatne väčšou mierou iniciovať tvorbu strategických materiálov týkajúcich sa
vysokých škôl a pomôcť tým lepšie reprezentovať vysoké školy na Slovensku," poznamenal Vozár.
Zatiaľ nechcel spresniť, ktoré problémy vysoké školy na Slovensku najviac trápia. Podľa neho by to v
období krátko pred júnovými parlamentnými voľbami nebolo najvhodnejšie. "Rektorská konferencia sa
hneď od začiatku bude snažiť o spoluprácu s ministerstvom školstva na definovaní problémov, a ako ich
riešiť," dodal prezident.
Mimovládna Akademická rankingová a ratingová agentúra vlani upozornila, že slovenské vysoké školy
naďalej zaostávajú za univerzitami z okolitých krajín. Slovenským školám sa napríklad nepodarilo dostať
do najlepšej päťstovky svetových univerzít.
Slovenská rektorská konferencia, ktorá sa napríklad vyjadruje k návrhu ministra školstva na
vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, bola bez
prezidenta približne rok. "Sú rôzne záujmy, rôzne prúdy, takže sme nakoniec radi, že boli nové správne
orgány zvolené," uviedol doterajší viceprezident Ján Bujňák, ktorý zastával funkciu aj po vypršaní
mandátu na základe dočasného poverenia.
ČTK
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14. Slovenská rektorská konferencia si zvolila nové prezídium
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 17:00; 04/06/2010; Žurnál Rádia Regina; Z domova;
Dagmar Úradníková]
Eva Kopaničáková, moderátorka: "Slovenská rektorská konferencia má po dnešku svojho nového
prezidenta. Stal sa ním rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár. Rektori sa pokúšali
zvoliť si nové vedenie naposledy v marci v Košiciach. Nahrávala Dagmar Úradníková."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Pri poslednej voľbe prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
v Košiciach neuspel rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér, ani dnešný víťaz."
Libor Vozár, novozvolený prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Každopádne by sme chceli oveľa
aktívnejšie ako rektorská konferencia vstupovať do života vysokých škôl a to tak, že by sme chceli
podstatne väčšou mierou iniciovať tvorbu strategických materiálov, týkajúcich sa vysokých škôl.
Podstatné je, aby sa zavŕšili voľby a rektorská konferencia určite bude sa snažiť hneď od začiatku čo
najužšie spolupracovať s ministerstvom školstva na definovaní problémov a na cestách ako ich riešiť."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Predošlému prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie skončilo
funkčné obdobie už vlani júni. Aby si rektori dokázali zvoliť nové vedenie, na dnešnom zasadnutí v Žiline
menili aj volebný poriadok."
Ján Bujňák, rektor Žilinskej univerzity: "Voľby viceprezidenta a správnych orgánov sú dosť
komplikované. Rektorská konferencia niekedy sa skladala z ôsmich členov, teraz je ich 20 verejných
vysokých škôl, 3 štátne a možno 10-11 súkromných, takže orgán je veľký, sú rôzne záujmy, rôzne prúdy.
Sme nakoniec radi, že budú nové správne orgány zvolené."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Za viceprezidentov Slovenskej rektorskej konferencie boli zvolení
rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák."
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15. Dvanástou univerzitou sa stane Prešovská univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 09/06/2010; SITA]
dnes 16:28 - BRATISLAVA
Počet univerzít rozšíri na dvanásť Prešovská univerzita v Prešove. Ako informovalo ministerstvo
školstva, šéf rezortu Ján Mikolaj (SNS) odovzdá škole dekrét o štatúte univerzity vo štvrtok v Prešove.
Mikolaj si prezrie aj budované centrá excelentnosti.
Zriadenie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka na Fakulte humanitných a prírodných vied
PU za viac ako 609-tisíc eur a vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra
na Filozofickej fakulte PU za vyše 1,38 milióna eur sú schválenými projektmi v rámci operačného
programu Výskum a vývoj.
Centrum excelentnosti bude pozostávať z troch laboratórií - laboratórium ekofyziológie živočíchov a
rastlín, laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity a laboratórium molekulárnej
ekológie človeka. Centrum na Filozofickej fakulte majú tvoriť prekladateľsko-tlmočnícke, masmediálne a
fonetické laboratóriá.
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka 2009 postupne zaradili aj
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzita Mateja Bela.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia celkovo 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne
vysoké školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a
odborné vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s
najväčšou sumou, odborné vysoké školy s najmenšou. Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky
do roka od návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich
výsledky a odporúča ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je
naplánovaná na august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
ZDROJ - SITA
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16. ODPOVEĎ
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenské Národné Noviny; 01/06/2010; 22/2010; s.: 2; Spravodajstvo;
redakcia]
Žiadateľ: Strana demokratickej ľavice
Hlboko si vážime právo novinárov, alebo ak chcete aj kohokoľvek kto sa za novinára vydáva, publikovať
kritické komentáre na akúkoľvek tému. Pokojne píšte, že náš prezident je vôl. Prípadne, že pápež nie je
neomylný. Alebo, že vo vláde má najdrahšie hodinky (600 tisíc SK) R. Fico a nie J. Počiatek (1 000 000
SK). Nebude nám prekážať ani keď bývalých komunistov, označíte za ľudí, ktorí nemôžu byť skutočnými
národovcami (veď každý vie, že to nie je možné, že áno). Prípadne poukážete na fakt, že ak je nejaký
politik opilec, idiot a zlodej, nemôže byt ani národovec, ale ani kresťan. Ako sa hovorí, komu česť, tomu
česť, pastierovi trúba... Komentár je preto komentár, že obsahuje kombináciu faktov a hodnotiacich
súdov. V ŽIADNOM prípade však nesmie obsahovať OČIVIDNÚ a zámernú lož. Tak sa tomu stalo vo
vašom Komentári týždňa zo dňa 4. 5. 2010, pod názvom "Pravá tvár SDĽ." Aby ste nás správne
pochopili, nám nevadí, že slabé noviny so slávnym názvom "Slovenské národné noviny" konajú na
politickú objednávku. S prižmúrením oboch očí rozumieme, že peňazí daňových poplatníkov je málo a
šéfovia Matice predsa tiež musia z niečoho žiť. Okrem nezmyslov a hlúpostí ste však v spomínanom
komentári publikovali vety - "......aby ho následne vystriedal Ing. Martin Halás, podnikateľ z prostredia
zbrojárskeho priemyslu. V súčasnosti je predsedom SDĽ Marek Blaha, pochybný podnikateľ s energiou
a zbrojným materiálom........ A všetko to dirigujú ľudia priamo napojení na najskompromitovanejšiu a
najtemnejšiu časť SDKÚ (Lengyel a Urmanič)." Tieto vety sú v plnom rozsahu nepravdivé. Martin Halás
nikdy nepodnikal a nevlastnil žiadnu spoločnosť a ani sa žiadnym spôsobom nepodieľal na podnikaní v
zbrojárskom priemysle. Predseda Strany demokratickej ľavice, Marek Blaha, nikdy nepodnikal a
nevlastnil žiadnu spoločnosť. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a už počas štúdia
sa orientoval na finančníctvo. Získal prvé miesto v súťaži HVB Banky a švajčiarskej Vontobel bank
Zurich. Prezident Slovenskej republiky ho vyhlásil za Študentskú osobnosť roka. Pracoval v oblasti
finančných služieb. Nikdy nepodnikal s energiami a ani so zbrojným materiálom. Kampaň Strany

demokratickej ľavice nedirigujú ľudia ako Lengyel a Urmanič, ktorí nie sú v žiadnom vzťahu so Stranou
demokratickej ľavice.
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17. Prešov má univerzitu, dekrét odovzdá Mikolaj
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2010; TASR]
BRATISLAVA, 09.06.2010., 16:14 | TASR
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine univerzít na Slovensku. Dekrét dostane škola vo
štvrtok.
Počet univerzít rozšíri na dvanásť Prešovská univerzita v Prešove. Ako informovalo ministerstvo
školstva, šéf rezortu Ján Mikolaj (SNS) odovzdá škole dekrét o štatúte univerzity vo štvrtok v Prešove.
Mikolaj si prezrie aj budované centrá excelentnosti. Zriadenie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a
človeka na Fakulte humanitných a prírodných vied PU za viac ako 609-tisíc eur a vybudovanie
lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na Filozofickej fakulte PU za vyše 1,38
milióna eur sú schválenými projektmi v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Centrum excelentnosti bude pozostávať z troch laboratórií - laboratórium ekofyziológie živočíchov a
rastlín, laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity a laboratórium molekulárnej
ekológie človeka. Centrum na Filozofickej fakulte majú tvoriť prekladateľsko-tlmočnícke, masmediálne a
fonetické laboratóriá.
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka 2009 postupne zaradili aj
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzita Mateja Bela.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia celkovo 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne
vysoké školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a
odborné vysoké školy.
Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s najväčšou sumou, odborné
vysoké školy s najmenšou. Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky do roka od návrhu na ich
začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich výsledky a odporúča
ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na august tohto
roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
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18. Dvanástou univerzitou bude Prešovská univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/06/2010; SITA]
Akreditácia rozdelí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a odborné
vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s najväčšou
sumou, odborné vysoké školy s najmenšou.
BRATISLAVA 9. júna (WEBNOVINY) - Počet univerzít rozšíri na dvanásť Prešovská univerzita v
Prešove. Ako informovalo ministerstvo školstva, šéf rezortu Ján Mikolaj (SNS) odovzdá škole dekrét o
štatúte univerzity vo štvrtok v Prešove. Mikolaj si prezrie aj budované centrá excelentnosti. Zriadenie
Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka na Fakulte humanitných a prírodných vied PU za
viac ako 609-tisíc eur a vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na
Filozofickej fakulte PU za vyše 1,38 milióna eur sú schválenými projektmi v rámci operačného programu
Výskum a vývoj.
Centrum excelentnosti bude pozostávať z troch laboratórií - laboratórium ekofyziológie živočíchov a
rastlín, laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity a laboratórium molekulárnej
ekológie človeka. Centrum na Filozofickej fakulte majú tvoriť prekladateľsko-tlmočnícke, masmediálne a
fonetické laboratóriá.
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka 2009 postupne zaradili aj
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave,

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzita Mateja Bela.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia celkovo 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne
vysoké školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a
odborné vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s
najväčšou sumou, odborné vysoké školy s najmenšou. Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky
do roka od návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich
výsledky a odporúča ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je
naplánovaná na august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
SITA
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19. Nadácia Tatra banky vyhodnotila ďalší ročník súťaže "Najlepší študentský
business plán"
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 09/06/2010; redakcia]
Súťaž o Najlepší študentský business plán pripravuje Nadácia Tatra banky už štvrtý rok pre všetkých
poslucháčov vysokých škôl ekonomického zamerania, ktorí idú za bežný požadovaný limit a chcú
dokázať počas štúdia viac. Odmenou pre najlepší autorský tím je prestížna Letná škola manažmentu v
Blede.
Do súťaže bolo tento rok v riadnom termíne zaslaných a zaevidovaných 18 študentských business
plánov. Business plány aj tento rok hodnotili kolegovia z oddelení SME (Small & Medium Entreprises) a
CRM (Credit Risk Management).
Pre komisiu odborníkov bolo dôležité, či bol business plán dostatočne prehľadný, štruktúrovaný a
obsahoval všetky formálne náležitosti. Ďalším kritériom bolo, či business plán správne a realisticky
mapuje východiská - benchmark trhu. Posudzovalo sa tiež, či sa plán zameriava na jedinečnú oblasť tzv.
"voľného miesta na trhu" (gap on the market), a či zámer projektu je ďalej schopný rásť a pritom
vykazovať prvky šetrenia - dobrý finančný plán. Komisia hodnotila, či business plán obsahuje unikátne
predajné výhody, uspokojuje reálne potreby konečného spotrebiteľa, má jasne definovanú cieľovú
skupinu a jeho odhady sú reálne. Spomedzi zaslaných projektov sa bodovo najlepšie umiestnili projekty
Jahôdka a Amarant. V oboch prípadoch išlo o dvojice študentiek, poslucháčok Ekonomickej univerzity
v Bratislave - Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.
Ústne obhajoby projektov pred odbornou komisiou prebehli v centrále Tatra banky 2. júna. Zvíťazil tím
dievčat Anna Malíková a Zuzana Jaščišáková a ich business plán Amarant. Porote v závere nezostalo
nič iné, len zapriať víťazkám príjemný študijný pobyt na Letnej škole managementu v Blede.
Business plán víťazného projektu Amarant v sebe obsahoval naštartovanie prevádzky čajovne,
čokoládovne a kaviarne v Humennom. "Myšlienka nie je veľmi originálna, avšak vypĺňa lokálnu štrbinu
na trhu," hodnotí Martin Knotko z CRM Tatra banky. Táto spĺňa na rozdiel od lokálnej konkurencie aj
organizovanie výstav, besiedok a menších kultúrnych predstavení v priestoroch podniku. V porovnaní s
ostatnými prácami bola pozitívne hodnotená kvalita cash flow projekcie a vyššia pravdepodobnosť
realizovateľnosti plánu.
Cenu odovzdal predseda správnej rady Nadácie Tatra banky Igor Vida: "Tatra banka ako líder v
inováciách si kladie za svoj cieľ rozvíjať talent študentov a podporovať ich v netradičných riešeniach.
Oceňovanie najlepších business plánov Nadáciou Tatra banky v spolupráci s vysokými školami je cestou
ako tento cieľ dosiahnuť. Budúci rok sa tešíme na ďalšie úspešné tímy. Verím, že pobyt v Blede bude
pre víťazný tím prospešný."
UPOZORNENIE
Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v
dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.
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20. Dvanástou univerzitou sa stane Prešovská univerzita

[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 09/06/2010; Prešovský; SITA]
BRATISLAVA/PREŠOV. Počet univerzít rozšíri na dvanásť Prešovská univerzita v Prešove. Ako
informovalo ministerstvo školstva, šéf rezortu Ján Mikolaj (SNS) odovzdá škole dekrét o štatúte
univerzity vo štvrtok v Prešove.
Mikolaj si prezrie aj budované centrá excelentnosti. Zriadenie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a
človeka na Fakulte humanitných a prírodných vied PU za viac ako 609-tisíc eur a vybudovanie
lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na Filozofickej fakulte PU za vyše 1,38
milióna eur sú schválenými projektmi v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Tri laboratóriá
Centrum excelentnosti bude pozostávať z troch laboratórií - laboratórium ekofyziológie živočíchov a
rastlín, laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity a laboratórium molekulárnej
ekológie človeka. Centrum na Filozofickej fakulte majú tvoriť prekladateľsko-tlmočnícke, masmediálne a
fonetické laboratóriá.
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka 2009 postupne zaradili aj
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzita Mateja Bela.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia celkovo 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne
vysoké školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a
odborné vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s
najväčšou sumou, odborné vysoké školy s najmenšou.
Komisia ich opäť zhodnotí
Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky do roka od návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote
Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich výsledky a odporúča ministrovi ich zaradenie.
Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
SITA 2010
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21. Novým "šéfom rektorov" je Libor Vozár
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 04/06/2010; Tomáš Nejedlý]
Slovenská rektorská konferencia si dnes zvolila nové vedenie - rektorov z Nitry, Košíc a Bratislavy
Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa stal Libor Vozár, rektor nitrianskej Univerzity
Konštantína Filozofa. Rozhodla o tom dnes nadpolovičná väčšina rektorov vysokých škôl na zasadnutí v
Žiline. Funkčné obdobie prezidenta sú dva roky. Profesor Libor Vozár je medzinárodne uznávaný
odborník na termofyziku, pred dvomi mesiacmi obhájil post rektora Univerzity Konštantína Filozofa, v
minulosti pôsobil ako predseda Agentúry pre výskum a vývoj a Rady vysokých škôl. Vo funkcii vystrieda
rektora Žilinskej univerzity v Žiline Jána Bujňáka. Viceprezidentmi konferencie sú od dnešného dňa
Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach a Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Slovenská rektorská konferencia bola dlhšie bez prezidenta, na novom vedení sa rektori dohodli až rok
po skončení funkčného obdobia pôvodného prezidenta, rektora Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave Vladimíra Báleša. Konferenciu medzitým viedol jej viceprezident Ján Bujňák. Dôvodmi
"bezvládia" boli okrem iného aj nezhody medzi predstaviteľmi verejných a súkromných vysokých škôl,
pre ktoré časť rektorov navrhovala rozdelenie konferencie. "Zdá sa mi, že sa Slovenská rektorská
konferencia vrátila do režimu, ktorý bol pre konferenciu obvyklý. Verím, že k žiadnemu štiepeniu
nedôjde, ale že nájdeme spoločnú reč. Prvý signál urobila konferencia v podstate dnešnými voľbami,"
vyhlásil nový prezident konferencie Vozár pre HN.
Nemali by sme zakladať ďalšie vysoké školy
Nový prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár v minirozhovore pre HN:
Aké budú vaše prvé kroky, aké kľúčové úlohy pred sebou vidíte?
Okrem bežnej agendy, ktorú teba zvládnuť, považujem za najdôležitejšiu komunikáciu Slovenskej
rektorskej konferencie s novou vládou a novým ministrom, ktorý vyjde z volieb 12. júna, to je nosná
myšlienka.

Budete tradične žiadať viac peňazí pre vysoké školy?
Jedna vec je otázka finančného navýšenia, to je samozrejme dôležité, ale rovnako dôležitá je pozícia
vysokých škôl voči vláde a tiež voči spoločnosti. Máme ambíciu hrať aktívnejšiu politiku vo vzťahu k
spoločnosti.
V akej konkrétnej forme?
V uplynulom období sme skôr reagovali na iniciatívy ministerstva školstva a ďalších rozhodovacích
orgánov. Radi by sme aktívne vstupovali do toho, čo sa má robiť s vysokými školami. Je zatiaľ
predčasné hovoriť o konkrétnych veciach, to si najprv ujasníme vnútri konferencie.
Na Slovensku vzniká ďalšia súkromná vysoká škola s fakultou cestovného ruchu v Piešťanoch. Napriek
tomu, že ešte nemá súhlas vlády, avizovala už začiatok pôsobenia. Ako to vnímate?
Vysoká škola môže fungovať až po udelení súhlasu vládou. Ak by fungovala bez neho, nebolo by to v
súlade s platnou legislatívou.
Mala by vláda ten súhlas dať?
K tomu by som sa teraz nerád vyjadroval. Myslím, že máme dostatočnú štruktúru vysokých škôl. Ak je
vládna politika taká, že by sme nemali zvyšovať počet vysokých škôl, respektíve sa hovorí o istej
redukcii ich počtu, rozhodne by sa nemali zakladať ďalšie vysoké školy.
Tomáš Nejedlý
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22. Na pohovor sa pripravte
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 09/06/2010; s.: 14, 15; VZDELÁVANIE; IVAN ŠUPLATA]
Niektoré školy berú bez prijímačiek, iné si vás poriadne preveria
IVAN ŠUPLATA
ČAKAJÚ na vás skúšky na vysokú školu? Informácie o tom, čo všetko musíte vedieť a z akých
predmetov si vás preskúšajú, dostanete zo školy. Prinášame vám rady, ako sa na skúšky učiť.
Ak ste čerstvý absolvent strednej školy, ste vo výhode.
Najmä vtedy, keď ste maturovali z predmetov, ktoré od vás vyžadujú aj na prijímacích skúškach na
vysokú školu.
Väčšina vysokých škôl má na svojich internetových stránkach znenie otázok na prijímačky. Rovnako tam
nájdete literatúru, z ktorej sa môžete najefektívnejšie pripravovať.
Niektoré školy uvádzajú aj orientačné testy, napríklad z cudzích jazykov.
Mnohé fakulty ponúkajú svojim budúcim študentom aj prípravné kurzy.
Učiť sa môžete aj sami alebo si nejakého učiteľa zaplatiť. Kontakty nájdete v inzerátoch a hodina stojí
približne od päť eur.
Kedy sa učiť
Ktorý čas dňa je najlepší?
"Organizmus človeka má svoj vlastný biorytmus. Počas dňa prechádzame rôznymi fázami výkonnosti,
ktoré súvisia s činnosťou telesných orgánov a krvným tlakom, " povedala psychologička Zuzana
Müllerová.
Podľa výskumov začína psychická aktivita u ľudí narastať od 9. hodiny ráno, vrcholí medzi 11. a 12.
hodinou predpoludním.
"V popoludňajších hodinách sme najvýkonnejší medzi 16. a 17. hodinou, " radí psychologička, kedy sa
učiť.
Niektoré vysoké školy prijímajú študentov aj na základe pohovoru o všeobecnom rozhľade.
Ak sa neustále zaujímate o spoločenské udalosti, ste vo výhode. Ak to nie je váš prípad, čítajte noviny a
buďte vždy v obraze o dôležitých spoločenských a politických udalostiach.
"Uchádzač by mal vedieť diskutovať o témach súvisiacich s predmetom štúdia, " odporúča Müllerová.
Iné školy vás zoberú bez prijímačiek, iba na základe výsledkov zo strednej školy.
Termíny na niektorých školách:
Univerzita Komenského Filozofická fakulta 14. až 18. júna Pedagogická fakulta 7. až 18. júna Fakulta
manažmentu 9. až 15. júna Ekonomická univerzita v Bratislave 14. až 19. júna Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied 14. až 16. júna Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 21. až
25. júna Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta masmédií 22. až 26. júna Univerzita veterinárneho
lekárstva v Košiciach 8. až 15. júna
PRED SKÚŠKOU: Sústreďte sa, aby ste nezabudli, čo ste sa naučili.

Psychologička radí
Ako zvládnuť trému na skúškach:
-Neprepadnite panike.
- Ak máte so sebou talizman pre šťastie, stískajte ho v dlani.
- Sústreďte sa na svoje dýchanie a pokúste sa ho upokojiť. Každým výdychom vypúšťate zo seba stres.
- Myslite na čokoľvek, čo je pre vás symbolom istoty a bezpečia.
- Pokúste sa smiať nahlas, hoci aj nervózne. Pocítite úľavu.
- Zatelefonujte priateľovi, ktorý vás podporí. Ak je nablízku niekto sympatický, nadviažte s ním rozhovor.
Zásady prípravy na skúšky:
-Upokojte sa, kým sa začnete učiť.
-Nedajte sa vyrušovať ľuďmi a predmetmi. Izolujte sa od vonkajších podnetov.
- Ak vás niekto vyrušil, snažte sa tak do troch minút vrátiť k učeniu.
- Pamätajte, že sústrediť sa dokážete len na jednu vec. Rozdeľte si učivo na malé dávky. Doprajte si
prestávku, ak uzavriete určitú kapitolu.
- Odolajte nutkaniu robiť popri učení aj iné veci.
- Naučte sa správne načasovať prestávku.
Mala by trvať najmenej päť minút.
- Odmeňte sa za usilovnosť a vytrvalosť.
Prečo sa nám nedarí učiť:
- Pociťujete odpor k učeniu, hľadáte ľahšiu cestu, spoliehate sa na šťastie.
- Popri učení reagujete na akékoľvek podnety, telefonujete, pozeráte televíziu či sa bavíte s inými ľuďmi.
- Bifľujete sa a nepremýšľate o tom, čo sa učíte.
- Príliš sa zdržiavate detailmi, skúmate nepodstatné maličkosti.
- Skáčete z témy na tému, listujete vo viacerých predmetoch, nútite mozog, aby riešil viac vecí naraz.
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23. Manželka je verný volič
[Téma: Ekonomická univerzita; Báječná žena; 07/06/2010; 24/2010; s.: 29; Platená inzercia; Redakcia]
Doma už má hlasy isté, teraz plánuje ako ich pre Most-Híd zabezpečiť aj v Žiline
To, čo chce v slovensko-maďarských vzťahoch kandidát strany Most-Híd na poslanca József Nagy
presadzovať v politike, si najskôr roky overoval v manželstve so slovenskou spisovateľkou Petrou
Nagyovou-Džerengovou.
Myslíte si, že vás manželstvo dostatočne pripravilo do politiky?
Dúfam. My sme totiž taký stredoeurópsky mix. Manželka pochádza zo zmiešanej slovensko-rusínskej
rodiny a korunovala to tým, že si zobrala slovenského Maďara. Ešte pred svadbou sme sa teda radšej
dohodli na deťoch. Po nej zdedili vieru, po mne národnosť. Takže máme doma štyroch maďarských
protestantov, ktorí však hovoria dokonale oboma jazykmi. A pekne nás cvičia. Keď chce povedať niečo
manželka, ktorá sa - naivne verím, že iba kvôli mne, naučila po maďarsky, len prevracajú očami: "Mami,
ty máš príšerný prízvuk. "

Takže už stačí zaviesť aj v politike to, čo máte doma preverené, a netreba vymýšľať žiadnu autonómiu?
Žijeme medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou a naozaj by ma netešilo, keby som mal prechádzať
nejakými hranicami. Ani autonómnymi a už vôbec nechcem, aby sa medzi Bratislavu a Dunajskú Stredu
posunula štátna hranica. A nepoznám jediného človeka od Šamorína až po Komárno, ktorý by si to želal.
Čo teda hovoríte na maďarské dvojité občianstvo. Je to naozaj ten zákon, ktorý Maďari potrebovali od
svojej novej vlády ako prvý?
Samozrejme, že nie je . Ako každého Slováka aj Maďarov zaujíma najmä životná úroveň. Preto počas
celej kampane u susedov víťazný Fidesz kritizovali bývalú vládu, že predala národný majetok
nadnárodným spoločnostiam, kým oni naopak tvrdili, že musí patriť občanom Maďarska.
Zákonom o dvojitom občianstve akoby teraz chceli voličom kompenzovať to, že s nadnárodnými firmami
nepohnú, a ukázať im, že aj tak robia niečo pre Maďarov, a to nielen doma, ale aj na druhej strane
hraníc.
Podnikáte na juhu Slovenska, uvažujú tam ľudia požiadať o dvojité občianstvo ?
Nemyslím si. Aj tí ktorí sa o politiku nezaujímajú, vidia to skôr ako divadlo pre Maďarov v Maďarsku.
Politici im chceli predviesť, že vedia buchnúť po stole, že sú tvrdí chlapci, ktorí si to môžu dovoliť. Ale
nevylučujem ani to, že chceli ovplyvniť voľby u nás v situácii, keď na Slovensku o maďarské hlasy bojujú
dve strany. A to tak, že postavia slovenského voliča proti maďarskému voličovi. Ten sa bude cítiť
ohrozený a naženú ho do košiara voličov SMK, tým môže stratiť strana Most-Híd, ktorá má v programe
spoluprácu, nie konfrontáciu.
To sa ale musia najskôr vedieť dohodnúť, čo nie celkom ide, ak nevedia po slovensky.
Viem, že sú aj takí. Ale žijeme v demokratickej spoločnosti, kde nemôžeme ľuďom predpisovať akou
rečou sa majú medzi sebou rozprávať, a potom ich pokutovať či zatvárať za to, že to nerobia. V každého
vlastnom záujme je naučiť sa jazyk štátu, v ktorom žije. A väčšina ho ovláda dobre alebo aspoň
primerane k svojim potrebám. Preto je zlé, že sa zovšeobecňuje. Druhá vec je kvalita vyučovania
slovenčiny. Treba zásadne zmeniť priority: oveľa viac konverzácie na úkor gramatiky. V obciach, kde
dieťa nemá šancu mimo školy komunikovať po slovensky, strana Most-Híd chce organizovať niečo, čo tu
bolo už za prvej republiky - výmenné pobyty detí cez prázdniny.
Dobrý nápad. Tak si okrem iného vychováte voličov aj v Žiline Kde ich však vidíte teraz?
Sme jediná strana, ktorá sa ujala aj obyvateľov juhu a to bez ohľadu na národnosť. Chceme presadiť to,
čo bude prínosom pre každého z nich. Slovenské strany tu totiž nikdy nevideli svoju základňu a jedna
národnostne založená strana nemohla zastupovať všetkých.
Preto juh zaostával.
Mohla tu byť najlacnejšia diaľnica. Keďže ide o rovinu, zjednodušene povedané, stačilo vyliať betón a
autá mohli jazdiť. Žiadne tunely, mosty, a predsa vyhrala severná trasa. Juh tak zostal aj mimo záujmu
investorov, čo viedlo k nezamestnanosti, pričom ľudia bojujúci s chudobou sú oveľa náchylnejší chytať
sa slamky populizmu a slepo považovať za najdôležitejšie len to národnostné.
Mimochodom, vaša manželka môže ísť, čo sa týka jazykov príkladom, keďže sa kvôli vám pustila do
maďarčiny. Prekvapila vás?
Prekvapila, ale tým, že sa do nej pustila už dávno pred tým. Keď sme sa zoznámili, z ničoho nič vytiahla
knihu maďarčiny pre samoukov. Odkiaľ ju máš? čudoval som sa. A ona sa mi priznala, že na kurz
maďarčiny chodila už ako šestnásťročná do kultúrneho domu v Košiciach. Na svojej prvej dovolenke v
zahraničí totiž bola pri Balatone. Pripadalo jej to ako Amerika a už chcela chodiť len tam. Tak sa dala na
maďarčinu s tým, že sa jej raz môže hodiť. Ale ktovie, či za tým vtedy nebol aj nejaký fešák. . .
. . . keď nie vtedy, tak teraz určite je. Víta vás už doma po maďarsky?
Rozprávame sa po slovensky. Musím sa priznať, že nemám čas na to, aby som rozprával pomaly a
zakaždým vysvetľoval, čo hovorím. Ale aj tak ju obdivujem ako sa po maďarsky naučila.
Takže v nej máte voličku istú? Alebo musíte aj doma ešte urobiť kampaň?
(smiech) Nie, doma kampaň robiť nemusím. Petra je nielen verná manželka, ale aj verný volič.
PROFIL ING. JÓZSEF NAGY
vek: 42 (11. 3. 1968) stav: ženatý, jeho manželkou je známa spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová s

ktorou má 4 deti (Teo, Leo, Lóra Sofia a Klára Lota) Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
V roku 2008 otvoril v Dunajskej Strede prvý 4hviezdičkový hotel.
Svoje bohaté skúsenosti sa rozhodol využiť aj v politike.
V nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje za stranu Most-Híd, pod číslom 29.
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24. KTORÁ POROTA MÁ LEPŠIEHO KATA?
[Téma: Ekonomická univerzita; Star; 08/06/2010; 23/2010; s.: 16, 17; Otázka týždňa; GRE]
NAPRIEK TOMU, ŽE ANI SLOVENSKO, ANI ČESKO NIE SÚ VEĽKÉ KRAJINY, TALENTOV TU MÁME
ZREJME TOĽKO, ŽE POTREBUJEME ROVNO DVE SÚŤAŽE, TEDA DVE POROTY, KTORÉ BUDÚ
TALENTY HĽADAŤ, A DVOCH POROTCOVSKÝCH KATOV, KTORÍ TO BUDÚ SÚŤAŽIACIM SVOJIMI
TVRDÝMI HODNOTENIAMI PEKNE SŤAŽOVAŤ. V MARKIZÁCKEJ TALENTMÁNII TO BUDE
OSVEDČENÝ PAĽO HABERA (48), KÝM JOJ-KA DO SVOJHO PROJEKTU ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT STIAHLA CELKOM NOVÚ TVÁR - PRODUCENTA JARA SLÁVIKA (35). KTORÝ Z NICH SA
NA ÚLOHU KATA HODÍ VIAC?
- GRE, FOTO: TV MARKÍZA, TV JOJ, FB
JARO SLÁVIK
50 %
VZDELANIE: DRAMATURGIA A SCENÁRISTIKA NA FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTE VŠMU
POVOLANIE: PRODUCENT, SCENÁRISTA, MANAŽÉR BYDLISKO: BRATISLAVA ZÁVÄZKY:
PRIATEĽKA ANDREA
CESTA KU KARIÉRE
Začínal ako tínedžerská hviezda v STV, kde moderoval a písal scenáre pre hitparádu TOP 20
Slovensko, a už vo svojich 21 rokoch sa stal výkonným riaditeľom slovenskej pobočky spoločnosti EMI.
Od roku 2001 pôsobil vo Warner Music Group Eastern Europe ako riaditeľ pre marketing. Odtiaľ odišiel
do televízie Markíza, kde ešte pred pár týždňami pôsobil ako šéf zábavy.
ÚSPECHY
Už v mladom veku objavil japonskú kapelu, ktorá pod jeho vedením predala v Japonsku takmer jeden
milión singlov.
Vyše desať rokov pôsobil v zahraničí ako hudobný producent a spolupracoval s mnohými osobnosťami.
PLUSY
Je to človek z hudobnej brandže, má bohaté skúsenosti i kontakty. Keďže sa dlhé roky venoval mladým
talentom a pomáhal im s budovaním kariéry, je zrejmé, že na budúce hviezdy má nos. Súťaž by takisto
mohol oživiť svojou excentrickou povahou. Je totiž známy ako milovník divokých žúrov, extravagancie a
luxusu. Divákom sľubuje, že pri hodnotení si nebude dávať servítku pred ústa, pretože chce nájsť talent,
ktorý bude môcť bez hanby zobrať na vystúpenie v Las Vegas.
MÍNUSY
Hoci ide o človeka s mnohými úspechmi v zahraničí, slovenskej verejnosti nie je veľmi známy. Doteraz
nesedel v žiadnom porotcovskom kresle a svojou obľubou v divokých účesoch a bujarých žúroch ani
zďaleka nepripomína seriózneho rozhodcu.
Avšak asi jeho najväčším mínusom je jeho záhadný prestup z Markízy do JOJ-ky. . .
KAT SLÁVIK Slovenskej verejnosti nie je veľmi známy, no v hudobnej brandži sa pohybuje už niekoľko
rokov a má bohaté skúsenosti aj zo zahraničia.
Pre JOJ-ku je dvojsečnou zbraňou.
Jeho neznáma tvár môže byť pre nich triumfom, ale naopak i prepadákom.
Ešte pred pár týždňami pracoval Jaro ako šéf zábavy v Markíze a podieľal sa na mnohých projektoch.
Takisto patril do tímu seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý aj tento rok získal prestížne ocenenie
OTO.
Súťaž Česko Slovensko má talent sa spolieha na porotcovskú trojicu v zložení: Jan Kraus, Lucie Bílá a

Jaro Slávik.
A čo si myslíte vy?
Hlasujte na www. prominenti. sk.
PAĽO HABERA
VZDELANIE: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE POVOLANIE: SPEVÁK, HUDOBNÍK,
SKLADATEĽ, MUZIKÁLOVÝ HEREC BYDLISKO: PRAHA ZÁVÄZKY: S PARTNERKOU DANIELOU
PEŠTOVOU VYCHOVÁVA TRI DETI, JEDNU DCÉRU MÁ Z PREDOŠLÉHO MANŽELSTVA.
CESTA KU KARIÉRE
Už počas strojníckej priemyslovky hrával na elektrickej gitare v rôznych kapelách, no zlom nastal až na
vysokej škole v Bratislave. Tu sa totiž popri ekonómii pustil aj do dvojročného štúdia spevákov
zábavného žánru a zúčastnil sa rôznych speváckych súťaží. Na Bratislavskej lýre v roku 1987 sa Paľo
stretol s gitaristom skupiny Team, Ivanom Válekom, ktorý mu v kapele ponúkol miesto speváka.
ÚSPECHY
V rámci kapely TEAM i ako sólo spevák predal niekoľko platinových albumov a vypredal niekoľko
koncertových hál v Čechách aj na Slovensku. Zahral si vo filmovom muzikáli Fontána pre Zuzanu 2 a v
divadelných muzikáloch Zvonár u Matky Božej v Paríži a Traja mušketieri.
Porotcoval vo všetkých sériách súťaže Slovensko hľadá SuperStar a tiež v projekte Slovensko má talent.
Sám zložil niekoľko úspešných hitov, okrem superstárovských hymien aj napríklad pieseň Když muž se
ženou snídá, ktorú naspieval Karel Gott.
PLUSY
V súťažiach Slovensko má talent, Slovensko hľadá SuperStar a Česko Slovensko hľadá SuperStar sa
ako porotca zhostil milovanej i nenávidenej role nekompromisného kata, ktorého uchu neujde žiaden
falošný tón.
MINÚSY
Jeho najväčším mínusom je prehnaná arogancia a často nemiestne ponížovanie ľudí. Všetkých
novinárov hádže do jedného vreca a nazýva ich sviňami. Jeho rétorika bola iná, keď potreboval promo
na svoje cd. Na čo už asi zabudol, keďže to už bolo dávno. Verejnosť sklamal aj necitlivými narážkami
na ženy.
KAT HABERA Je známy svojím sluchom, ktorému neujde žiaden falošný tón, a tiež svojimi tvrdými
výrokmi.
Ľudia ho buď milujú alebo nenávidia.
V Superstar si získal popularitu aj vďaka tomu, že si pri hodnotení nikdy nedával servítku pred ústa.
Paľo Habera už raz v porotcovskom kresle pri hľadaní talentov sedel spolu s Adelou Banášovou a
Janom Krausom.
Zloženie poroty v tohtoročnej Talentmánii: režisér Zdeněk Troška, modelka Alena Šeredová, Adela
Banášová a Paľo Habera.
VÝHERCA DUELU Z PREDCHÁDZAJÚCEHO TÝŽDŇA
Minulý týždeň ste si za vhodnejšiu partnerku pre Mateja Chrena zvolili tanečníčku Miriam Kosorínovú,
ktorá s 87 % porazila herečku Elenu Podzámsku.
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25. Potenciál ďalsiu investičnú bublinu
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 09/06/2010; 06/2010; s.: 20,21,22; Kapitálové trhy; Božena
Chovancová a Peter Árendáš]
Nové investičné príležitosti - prvky vzácnych zemín
Do centra pozorností investorov sa v posledných rokoch dostávajú tzv. prvky vzácnych zemín. Ide o

skupinu minerálov, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie mnohých sofistikovaných technológií a
výdobytkov modernej civilizácie.
Prvky vzácnych zemín (rare earth elements - REE) je termín označujúci šestnásť "nenápadných"
minerálov, ktoré majú kľúčový význam pre existenciu súčasného sveta. Je to spôsobené širokou a veľmi
pestrou škálou možností ich využitia v moderných technológiách. Tieto prvky je možné nájsť v
mikrovlnných rúrach, katalyzátoroch a batériách, v špeciálnych zliatinách, LCD monitoroch, optických
vláknach, jadrových reaktoroch, laseroch, až po najmodernejšie zbraňové systémy. Ide teda o
strategické suroviny nielen z ekonomického, ale taktiež z vojensko-politického hľadiska.
Vzhľadom na ich širokospektrálne použitie je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti sa objavia aj ako
súčasť portfólií inštitucionálnych, ale aj individuálnych investorov. Možno očakávať, že rope, zlatu a medi
sa na svetových trhoch stanú rovnocennými investičnými nástrojmi. Cena prvkov vzácnych zemín bude
v najbližších rokoch rásť zaujímavým tempom. Svedčia o tom mnohé fundamentálne analýzy. Až 95 %
svetovej produkcie týchto prvkov ovláda Čína, ktorá v záujme uspokojenia vlastného rastúceho dopytu
začala v poslednom čase razantne znižovať objem exportov. Práve to, spolu s rastúcim dopytom po
prvkoch vzácnych zemín vo svete, vedie investorov k presvedčeniu, že v najbližších rokoch s veľkou
pravdepodobnosťou dôjde k prudkému nárastu ich ceny. Možno aj z tohto dôvodu Čína v lete 2009
začala politiku znižovania vývozu, pri niekolkých prvkoch bol dokonca úplne zastavený.
Výskyt a využitie
Prvky vzácnych zemín z geologického hľadiska nie sú až takou vzácnosťou, ako by sa mohlo na prvý
pohľad zdať. Ich výskyt v zemskej kôre je relatívne častý, dokonca častejší, ako je to v prípade
niektorých priemyselných kovov. Aj tie najzriedkavejšie sa vyskytujú približne 200-násobne častejšie ako
zlato. Problém je v tom, že len málokedy sa vyskytujú v koncentráciách vhodných na ťažbu. Z tohto
dôvodu sú ekonomicky využiteľné ložiská prvkov vzácnych zemín pomerne vzácne a nachádzajú sa len
v niekoľkých oblastiach sveta, predovšetkým v Číne, Austrálii, USA, JAR a Kanade.
Až do 50. rokov minulého storočia nedosahoval objem ťažby prvkov vzácnych zemín významné hodnoty.
Odvtedy však začali objemy postupne narastať (graf 1), pričom väčšina produkcie pochádzala z menších
ložísk v Indii, Brazílii a Juhoafrickej republike. V roku 1965 sa začala ťažba v bohatom ložisku v
Mountain Pass. Spojené štáty americké sa takmer okamžite stali hlavným svetovým producentom. Tento
status si udržali až do polovice 80. rokov, keď sa na scéne objavila Čína. Tá sa vďaka obrovským
ložiskám v Bayan Obo vo vnútornom Mongolsku veľmi rýchlo dostala na čelo rebríčka najväčších
producentov. Navyše okrem vnútorného Mongolska disponuje aj významnými ložiskami v juhovýchodnej
časti krajiny.
Razantný nárast čínskej produkcie prvkov vzácnych zemín prispel k tomu, že zvyšok svetových
producentov začal znižovať svoj podiel na celkovej produkcii. V dôsledku záplavy lacného čínskeho
exportu sa ťažba vo zvyšku sveta stávala čoraz nerentabilnejšou, pričom situácia zašla až tak ďaleko, že
začiatkom nového tisícročia USA zatvorili svoju jedinú, hoci v tom čase už zastaranú baňu v Mountain
Pass a stali sa tak na 100 % závislými od importu, samozrejme, predovšetkým z Číny. Tá v roku 2000
zabezpečovala takmer 90 % svetovej produkcie prvkov vzácnych zemín, pričom v ďalšom desaťročí jej
podiel ďalej rástol až na dnešných približne 95 %.
Ako vyplýva aj z tabuľky 1, existuje šestnásť prvkov vzácnych zemín, pričom tieto sú ďalej rozdelené do
dvoch skupín: ľahké - vyskytujú sa vo vyšších častiach zemskej kôry, a preto sú menej vzácne; ľahké
prvky sa v ložiskách vyskytujú vo vyšších koncentráciách, čo je odzrkadlené tiež v ich nižšej cene (graf
2). ťažké - vyskytujú sa najmä vo väčších hĺbkach, z čoho vyplývajú aj vyššie náklady na ich ťažbu a ich
vyššia cena.
Prakticky každý z uvedených prvkov vzácnych zemín má veľmi široké využitie predovšetkým v oblasti
moderných technológií - od telekomunikácií, cez zelené technológie, až po najmodernejšie armádne
systémy.
Napríklad európium je nevyhnutné pre výrobu LCD obrazoviek, pričom v súčasnosti neexistuje jeho
náhrada. Erbium sa používa na výrobu optických vlákien a taktiež sa pridáva do skla, ktorému dodáva
lesk. Neodým, samárium, gadolínium, dysprózium a prazeodým sú kľúčové pre výrobu ľahkých,
miniatúrnych, a zároveň veľmi silných magnetov, bez ktorých by neexistovali DVD ani prenosné disky.
Ďalšie prvky sa používajú na výrobu katalyzátorov, moderných úsporných svietidiel či batérií pre
hybridné autá.
Investičná príležitosť
Ako vyplýva z analýzy využitia prvkov vzácnych zemín, ich úloha v modernom svete je nezastupiteľná. V
uplynulých desaťročiach prudko rástla nielen pestrá škála rôznych spôsobov ich využitia, ale taktiež
objem ich
spotreby. Vzhľadom na neustále napredovanie vedecko-technického pokroku a využívanie čoraz
sofistikovanejších technológií, rovnako ako stupňujúci sa tlak na rozvoj a zintenzívnenie využívania
takzvaných zelených, ekologicky šetrných zdrojov energie, sa v strednodobom horizonte dá s takmer
100 % istotou rátať s ďalším výrazným rastom dopytu (graf 3). The Industrial Minerals Company of
Australia dokonca predpokladá, že svetový dopyt po prvkoch vzácnych zemín vzrastie zo 112-tisíc ton v

roku 2008 až na 180-tisíc ton v roku 2015.
Situácia je z pohľadu investora o to zaujímavejšia, že na strane ponuky sa podľa všetkého schyľuje ku
katastrofickému nedostatku. Hlavnou príčinou je dominantné postavenie Číny v oblasti ťažby, kedže
produkuje 95 % svetovej ťažby, pričom pri niektorých prvkoch ide takmer o 100 %. Táto krajina je pritom
zároveň ich najväčším svetovým spotrebiteľom. V ostatných rokoch dochádzalo k pozvoľnému
znižovaniu objemov exportu. Koncom leta 2009 však došlo k zásadnému pritvrdeniu, keď čínska vláda
vyhlásila, že prvoradým cieľom je uspokojenie čínskej spotreby, a preto pristupuje k výraznému zníženiu
exportných kvót. Od roku 2010 je možné exportovať len 35-tisíc ton prvkov vzácnych zemín, s výnimkou
yterbia, dysprózia, ytria, túlia a lutécia. Export týchto piatich prvkov bol zastavený celkom. Niektorí
analytici predpokladajú, že do roku 2015 by mohlo dôjsť k zastaveniu čínskeho exportu v prípade
všetkých prvkov.
Ostatné krajiny sa na vzniknutú situáciu snažia reagovať. Japonské ministerstvo ekonomiky, obchodu a
priemyslu (METI) už počas leta 2009 vypracovalo Stratégiu zabezpečenia stabilných dodávok zvláštnych
kovov, ktorá sa opiera o štyri body: zabezpečenie zámorských zdrojov, recyklácia, vývoj alternatívnych
materiálov a hromadenie zásob.
Už v krátkom čase možno očakávať, že práve body číslo jeden a štyri môžu viesť k prudkému nárastu
cien prvkov vzácnych zemín. Japonsko je jedným z ich najväčších spotrebiteľov, pričom nemá žiadne
vlastné ložiská a až doteraz 100 % svojej spotreby dovážalo z Číny. Preto akákoľvek aktivita smerujúca
k hromadeniu zásob alebo akvizícii zahraničných ložísk zvýši tlak na rast cien na svetových trhoch.
Na tieto signály zareagovalo nielen Japonsko, ale i ďalšie krajiny. Kanada, USA a Austrália zvýšili úsilie
o rozvoj starých, respektíve začiatok ťažby nových ložísk. Práve Kanada by zo súčasnej situácie mohla
ťažiť najviac, keďže podľa odhadov ovláda až 56 % mimočínskych zásob. V USA zasa chystajú
obnovenie ťažby v kalifornskom Mountain Pass. No treba si uvedomiť, že ide o dlhodobé projekty, z
ktorých prvé by mali reálne začať fungovať až okolo roku 2012 a s nábehom na plnú kapacitu ešte o
niekoľko rokov neskôr. Dovtedy sa dá očakávať výrazná prevaha dopytu nad ponukou (graf 4), a teda aj
prudký rast cien prvkov vzácnych zemín.
Prvky vzácnych zemín však nie sú na burze bežnou obchodovanou komoditou, preto k nim väčšina
investorov nemá priamy prístup a nie sú natoľko ovplyvňované špekulatívnymi obchodmi. Aj to je jedna z
príčin, že ich ceny na rozdiel od väčšiny ostatných komodít zaznamenali počas globálnej finančnej krízy
len relatívne mierny pokles (graf 4). Jedinou možnosťou, ako sa podieľať na akcelerujúcom býčom trhu,
je preto investovať do nich nepriamo, formou nákupu akcií ťažobných spoločností. Tie zaznamenali v
uplynulých mesiacoch výrazný rast, často až o niekoľko stoviek percent. To bolo spôsobené jednak
zotavovaním sa trhov z finančnej krízy a taktiež situáciou okolo čínskych exportných obmedzení.
Pre bežného investora existujú tri hlavné možnosti, ako do svojho portfólia zahrnúť prvky vzácnych
zemín.
Jednou je možnosť kúpiť akcie niektorej obrovskej nadnárodnej ťažobnej spoločnosti, ako sú napríklad
Vale alebo BHP Billiton. V prípade takýchto kolosov je však vplyv prvkov vzácnych zemín na
hospodárske výsledky a zhodnotenie akcií len minimálny.
Ďalšou možnosťou je investovať do niektorej zo spoločností zameraných priamo na ťažbu prvkov
vzácnych zemín, pričom môže ísť o spoločnosť, ktorá už reálne tieto prvky produkuje, alebo o
spoločnosť, ktorá je vo fáze prípravy ťažby, a teda reálne výsledky prídu až o pár rokov. To však ani v
najmenšom nebráni cene akcií, aby rástli (alebo klesali) v závislosti od aktuálneho trhového vývoja.
Najriskantnejšou, no potenciálne najvýnosnejšou možnosťou je investícia do niektorej malej prieskumnej
spoločnosti, ktorá vlastní koncesiu na oblasť s výskytom prvkov vzácnych zemín, pričom potvrdenie
ekonomicky využiteľného ložiska a jeho prípadný predaj, respektíve joint venture s väčšou ťažobnou
spoločnosťou sa veľmi ľahko môže pretaviť do zisku v rádoch tisícov percent.
Ružová budúcnosť?
Moderné spoločensko-ekonomické trendy, ako je napríklad zvyšujúci sa dôraz na zelené technológie,
neustále sa rozvíjajúce informačné technológie a iné moderné odvetvia, sú zárukou, že dopyt po
prvkoch vzácnych zemín v dohľadnom čase nebude klesať, práve naopak. Zároveň súčasné trendy na
strane ponuky pôsobia a v budúcnosti budú vyvíjať tlak na rast ich ceny. Číne sa v ostatných troch
desaťročiach podarilo najprv zničiť prakticky všetku vážnejšiu konkurenciu a následne celkom ovládnuť
trh. Čínsky apetít po týchto komoditách neustále rastie. Zvyšok sveta si až teraz uvedomil vážnosť
situácie, no kým podniknuté opatrenia prinesú prvé ovocie, uplynie podľa všetkého niekoľko rokov
globálneho nedostatku prvkov vzácnych zemín.
Situácia, keď rastúci dopyt naráža na klesajúcu, v lepšom prípade možno stagnujúcu ponuku, zákonite
vyústi do výrazného rastu cien týchto komodít. Tie tak v súčasnosti predstavujú unikátnu investičnú
príležitosť. No napriek tomu, že fundamentálne faktory sú viac ako výborné, treba si dávať pozor, keďže
davová psychológia môže aj v tejto oblasti spôsobiť vážne problémy. Už v súčasnosti sa ozývajú hlasy
niektorých analytikov, podľa ktorých by práve na trhu prvkov vzácnych zemín mohla v najbližších rokoch
vzniknúť ďalšia veľká investičná bublina.
Božena Chovancová a Peter Árendáš
Ekonomická univerzita v Bratislave
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TABUĽKA 1 - Využitie prvkov vzácnych zemín
Prvok Použitie
ĽAHKÉ Lantán La sklo, optické šošovky, mikrovlnné rúry
Cér Ce katalyzátory, špeciálne oceľové zliatiny, ochrana pred radiáciou
Prazeodým Pr kondenzátory, permanentné magnety
Neodým Nd kondenzátory, katalyzátory, sklo, lasery, permanentné magnety
Prométium Pm batérie, riadené strely
Samárium Sm permanentné magnety, lasery, jadrové reaktory
ŤAŽKÉ Európium Eu LCD monitory, jadrové reaktory, červený fosfor v TV prijímačoch
Gadolínium Gd pamäťové karty, lasery
Terbium Tb optické pamäte, pevné disky, magnety
Dysprózium Dy jadrové reaktory, permanentné magnety, katalyzátory
Holmium Ho jadrové reaktory, katalyzátory žiaruvzdorné materiály
Erbium Er sklo, keramika

Túlium Tm prenosné röntgenové prístroje
Yterbium Yb dosiaľ nevyužívané
Lutécium Lu antikorová oceľ, nabíjateľné batérie, supravodiče, červený fosfor v TV prijímačoch
Ytrium Y antikorová oceľ, nabíjateľné batérie, červený fosfor v TV prijímačoch
(ZDROJ - autor}

Späť na obsah

26. Minister financií má zabezpečiť rozumné míňanie
[Téma: Ekonomická univerzita; SLOVO; 09/06/2010; 24/2010; s.: 14, 15, 16; Rozhovor; Michal Feik]
Narodil sa 16. septembra 1970. Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Od roku 1995 podnikal vo viacerých i rmách, v rokoch 1997 až 2001 bol projektovým riaditeľom divízie
satelitných komunikácií, v roku 2001 zástupcom výkonného riaditeľa v spoločnosti Telenor Slovakia. V
období 2001 až 2006 pôsobil ako výkonný riaditeľ v International Satellite Communication. V júli 2006 ho
ako nominanta strany Smer-SD vymenoval prezident za ministra i nancií
S hosťom Slova ministrom Jánom Počiatkom sa zhováral Michal Feik
Slovensko sa ešte v minulom volebnom období stalo automobilovou veľmocou. To je však len jeden
významný ekonomický pilier. Aký by mal byť ďalší? Nie je predsa možné stále sa spoliehať iba na
svetový dopyt po autách a lacnú pracovnú silu.
V slovenskom priemysle v súčasnosti okrem automobilového dominuje aj elektrotechnický priemysel a
výroba kovových výrobkov. Z hľadiska 10 až 20 rokov však nie je možné orientovať ekonomiku len na
zopár odvetví. Konkurenčná výhoda Slovenska nestojí iba na lacnej pracovnej sile, ale aj na priaznivom
podnikateľskom prostredí a makroekonomickej stabilite.
Náš štát má výbornú geograi ckú polohu v strednej Európe a je členom Európskej únie,
Severoatlantickej aliancie, OECD, schengenského priestoru a od 1. januára 2009 aj eurozóny. Napriek
svetovej hospodárskej kríze, ktorá priniesla pokles hrubého domáceho produktu v minulom roku 2009,
očakávajú zahraničné inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, Európska komisia a OECD jeden z
najvyšších rastov v EÚ v roku 2010 práve na Slovensku. Atraktivita krajiny pre investorov narastá aj s
podporou vzdelávania, výskumu, inovácií a budovaním dopravnej a energetickej infraštruktúry. To
všetko by malo zvýšiť prílev investícií aj do ostatných oblastí.
Má súčasná vláda koncept, ako pritiahnuť ďalšie investície, prípadne ako podporiť domácich
producentov v iných oblastiach?
Problematiku podpory zahraničných investícií zastrešuje ministerstvo hospodárstva, ktoré riadi a
legislatívne upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci. Najdôležitejšie z pohľadu zvýšenia
atraktivity Slovenska v očiach zahraničných investorov je dobudovanie potrebnej infraštruktúry,
zabezpečenie dostatočne kvalii kovanej pracovnej sily investovaním do vzdelania, výskumu a inovácií a
odstránenie regionálnych rozdielov na Slovensku.
Súčasná vláda podporuje budovanie diaľnic prostredníctvom PPP projektov.
Náklady na výstavbu a prevádzku za 30 rokov presiahnu 20 miliárd eur. Nie je to priveľká cena za
rýchlejšiu výstavbu? Aká bude návratnosť?
V rokoch 2010 až 2013 očakávame, že výstavba PPP projektov prinesie kumulatívne zvýšenie HDP o 0,
3 percenta. Oveľa dôležitejší je však ich vplyv na ekonomiku z dlhodobého hľadiska, ktorý je významný
najmä pri tranzitívnych a konvergujúcich ekonomikách. Na rast potenciálneho produktu totiž vplýva vo
väčšej miere ako v prípade rozvinutých ekonomík. Zlepšenie infraštruktúry pozitívne vplýva na
znižovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie zamestnanosti a zefektívnení výroby a pomáha rozvoju
celého hospodárstva. .
Prakticky celý svet dnes rieši problém globálnej hospodárskej krízy. Čo by malo byť východiskom na jej
riešenie na Slovensku? Je svetová kríza dôsledkom systémových chýb v ekonomike alebo je to len
dočasný jav?
Pri kríze treba rozlišovať dva faktory: i - nančnú krízu, ktorá sa začala na hypotekárnom trhu v USA a
rozšírila sa medzi i - nančné inštitúcie, Slovensko však zväčša obišla. A to z dôvodov nízkej zadlženosti,
málo integrovaného bankového sektora či nerozvinutého trhu s derivátmi. Druhým faktorom je
hospodárska kríza, do ktorej i nančná prerástla a Slovensko zasiahla prostredníctvom medzinárodného
obchodu.
Finančná kríza bola výsledkom globálnych nerovnováh (prebytok úspor v Číne, ktorý pôsobí motivujúco
na zadlžovanie v USA), ako aj nedostatočného dohľadu nad i nančnými inštitúciami, ktoré sa dopúšťali
rizikových a miestami až nelegálnych praktík. Kríza sa postupne preliala do reálnej ekonomiky, keď
zasiahnuté banky sprísnili úverové štandardy a obmedzili poskytovanie úverov. To spôsobilo vlnu
krachov a prepúšťaní, ktoré znížili dopyt domácností a i riem po tovaroch a službách.
Keďže Slovensko má malú otvorenú ekonomiku, pokles dopytu našich obchodných partnerov priamo
ovplyvnil našu hospodársku situáciu. Tlmiť dôsledky krízy pomohli stimulačné opatrenia koordinované na
národnej i medzinárodnej úrovni. Východiskom z hospodárskej krízy by preto mala byť užšia

medzinárodná kooperácia, či už pri odstraňovaní nerovnováh alebo riešení dopadov krízy. A v
neposlednom rade aj dôslednejší dohľad nad i - nančnými inštitúciami.
Z rastu HDP sa stala akoby modla. Nemal by sa však rast ekonomiky merať komplexnejšie, napríklad s
ohľadom na rast životnej úrovne?
Kvalita života je mnohorozmerný ukazovateľ, ktorý okrem materiálnych hodnôt zahŕňa aj zdravie,
sociálnu súdržnosť, kultúru, náboženstvo či subjektívne vnímanie blahobytu. Hospodársky rozvoj meraný
ukazovateľom HDP a zvyšovanie kvality života sú navzájom veľmi prepojené ciele, pretože ekonomický
rast je kľúčový aj pre nemateriálne napredovanie krajín a mal by byť naďalej v centre záujmov
hospodárskej politiky.
Existuje však mnoho ďalších aspektov života, ktoré by sa mali lepšie monitorovať a v prípade potreby
korigovať verejnou politikou. Napríklad by bolo vhodné viac sa sústrediť na ukazovatele príjmu a
spotreby, brať do úvahy okrem tokových aj stavové veličiny (napríklad bohatstvo), sledovať distribúciu
príjmu a viac zohľadňovať netrhové aktivity, vrátane oddychu.
Viete o nejakých koncepciách, ktoré by išli touto cestou?
V rámci EÚ pripravujeme spoločnú stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je predovšetkým oživenie
hospodárstva na starom kontinente s víziou inteligentného a udržateľného rastu založeného na väčšej
koordinácii vnútroštátnych a európskych politík. Merateľné ciele stratégie pokrývajú oblasti
zamestnanosti, výskumu a vývoja, zmeny klímy a energetiky, vzdelávania a sociálnej inklúzie. Naším
cieľom je, aby sa tieto oblasti v budúcnosti stali skutočnými prioritami hospodárskej politiky Slovenska,
pretože ich naplnenie je kľúčové na zabezpečenie udržateľného ekonomického rastu a rastu životnej
úrovne obyvateľov.
Podstatnú časť HDP vo svete tvorí spotreba. V niektorých krajinách (USA, Grécko) dosahuje dokonca až
70 percent, na Slovensku vyše 50 percent. Nemyslíte si, že nastal čas na také nastavenie ekonomiky,
ktoré nebude závislé od spotreby?
Zo štyroch sektorov ekonomiky (domácnosti, i rmy, štát a zahraničie) je práve dopyt domácností po
tovaroch a službách primárnym motorom ekonomickej aktivity. Podmieňuje dopyt i riem po práci,
potrebnej na výrobu tovarov a služieb. Dopyt po tovaroch a službách zároveň vytvára ponuku práce.
Dopyt i riem po investíciách je takisto podmienený dopytom domácností - investície slúžia na lepšie
uspokojenie dopytu po produktoch a službách.
Vývoz a dovoz závisia od dopytu zahraničných či tuzemských domácností a i - riem. Úlohou štátu v
ekonomike, či už vo väčšej alebo v menšej miere, je zabezpečovanie dopytu po verejných statkoch a
prerozdeľovanie dôchodkov. Bez výdavkov domácností na spotrebu by neboli potrebné investície,
zahraničný obchod ani verejný sektor. Preto si neviem predstaviť ekonomické usporiadanie, ktoré by
nezáviselo od spotreby domácností.
Čo si myslíte o myšlienke vylúčenia Grécka z eurozóny?
V súčasnosti neexistuje mechanizmus na vylúčenie ktorejkoľvek krajiny z eurozóny.
To by si vyžiadalo otvorenie Lisabonskej zmluvy. Vylúčenie Grécka z eurozóny by zhoršilo nielen
situáciu Grécka, ale aj celej eurozóny. Okrem iného by to znamenalo vyššie úroky pre i nancovanie
štátneho dlhu. Očakávaná devalvácia meny by znamenala masívne výbery z bánk, keďže obyvateľstvo a
i rmy by presunuli úspory do zahraničných bankových domov a dlhopisov denominovaných v eure. Veľkú
časť gréckeho dlhu držia práve zahraničné banky, preto by sa hroziaci kolaps bankového systému, ako
aj verejných i nancií rozšíril do celej eurozóny.
Vláda Roberta Fica zachovala rovnú daň. Bývalá ministerka i nancií Brigita Schmögnerová presadzuje
zavedenie progresívnej. Ktorej zástancom ste vy?
Daň z príjmov na Slovensku je a bola vždy progresívnou daňou vďaka existencii nezdaniteľných častí
daňového základu.
Tie zaručujú, že ľudia zarábajúci minimálnu mzdu neplatia daň z príjmu vôbec, pričom s postupným
rastom príjmov rastie aj výška dane v pomere k príjmu. Bývalá vláda zavedením tzv. rovnej dane jej
progresivitu iba znížila. V koalícii sa nám však nepodarilo dosiahnuť zhodu na zmenu systému rovnej
dane. Aj vzhľadom na pozitívne vnímanie tejto reformy v medzinárodnom kontexte sme sa rozhodli
pristúpiť k tomuto problému pragmaticky. Upravili sme viacero parametrov dane tak, aby sme zvýšili
mieru jej progresivity. Pre vysokopríjmových sme zaviedli mechanizmus, podľa ktorého ich nárok na
nezdaniteľnú časť základu dane s rastom príjmu postupne klesá. Pre ľudí s príjmami okolo minimálnej
mzdy sme zaviedli tzv. zamestnaneckú prémiu, ktorá sa zakladá na princípe negatívnej dane. Dnes si
človek, ktorý si pre nízky príjem nemôže uplatniť celú nezdaniteľnú časť základu dane, môže uplatniť jej
vyplatenie vo forme zamestnaneckej prémie.
Bývalý český premiér Miloš Zeman nedávno vyhlásil, že chce zvýšiť korporátne dane. . .
Ak hovorí o zvýšení korporátnych daní v Českej republike, myslím si, že pre Slovensko je to iba dobrá
správa. Podľa mňa v súčasnosti nie je dôvod a ani priestor na zvyšovanie dane z príjmov právnických
osôb.
Treba si uvedomiť, že kapitál je veľmi mobilný a Slovensko nie je na takej úrovni ekonomického rozvoja,
aby si mohlo dovoliť dobrovoľne sa vzdať prílevu zahraničných investícií. Takýto krok by bol na úkor
ekonomického rastu, a teda aj na úkor príjmov zamestnaných ľudí.
Dlh Slovenska v pomere k HDP sa blíži k 40-percentnej hranici a náklady na obsluhu štátneho dlhu v
tomto roku dosahujú 1, 9 percenta HDP. Naozaj nevie Slovensko využiť vnútorné rezervy a začať šetriť?
Verejné financie do veľkej miery ovplyvnila kríza, čo vlani viedlo k výraznému nárastu deficitu a dlhu
verejnej správy. Od tohto roka, keď sa ekonomika začala zotavovať z krízy, vláda plánuje konsolidovať

verejné financie - teda šetriť na výdavkoch rozpočtu najmä prostredníctvom znižovania spotreby vlády.
Predpokladám, že naplnením fiškálnych cieľov stanovených do roku 2012 sa tento vývoj premietne aj do
stabilizácie pomeru dlhu verejnej správy k HDP na úrovni okolo 40 percent. Ďalšie pokračovanie v
konsolidácii za uvedeným horizontom povedie k poklesu tohto ukazovateľa.
Viaceré strany avizovali, že chcú zákonom limitovať verejný dlh. Túto myšlienku ste podporili aj vy. Nie je
takéto opatrenie v čase krízy viac populistické ako ekonomické? Nebyť obrovských záchranných balíkov
vlád, hospodárska kríza by sa prejavila ešte výraznejšie. Či nie?
Túto myšlienku nevnímam ako populistickú. Podľa môjho názoru je založená na ekonomickom základe
bez ohľadu na to, či prichádza v čase krízy, alebo nie.
Takže pripúšťate isté legislatívne opatrenia na reguláciu?
Práve aktuálny vývoj zvýraznil nedostatky súčasných pravidiel na úrovni Európskej únie, keďže pravidlá
Paktu stability a rastu a z neho vyplývajúce procedúry sa koncentrovali najmä na požadovanú výšku dei
citu verejnej správy. Otázka dlhu bola pritom vedľajšia. Vysoký nárast zadlženia jednotlivých krajín v
období krízy však spôsobil, že subjekty i nančných trhov, prostredníctvom ktorých sa zvýšený dlh prei
nancuje, sú obozretnejšie.
Pri posudzovaní svojich investičných možností sa zameriavajú najmä na dlhodobú udržateľnosť
verejných financií jednotlivých krajín. V tom zohráva výška ich dlhu verejnej správy významnú úlohu. Z
tohto pohľadu vnímam súčasnú krízu ako príležitosť na zmenu existujúcich fiškálnych pravidiel - na
národnej alebo európskej úrovni - v prospech ukazovateľov zameraných práve na dlhodobý horizont.
Verejné financie sa vlani pod vplyvom hospodárskeho poklesu prepadli do deficitu 6, 8 percenta HDP.
Na tento rok sa plánuje jeho skresanie na 5, 5 percenta. Ako reálne vidíte splnenie trojpercentnej
hranice v roku 2012?
Slovenská vláda si stanovila ambiciózne ciele v oblasti konsolidácie verejných financií, pričom na
dodržaní týchto cieľov naďalej trvá a považuje ich za dosiahnuteľné. Aktuálny vývoj vrátane horšieho
skutočného deficitu v minulom roku v porovnaní s predpokladmi však naznačuje, že dodržanie týchto
cieľov si bude vyžadovať dodatočné opatrenia nad rámec schválený v rozpočte verejnej správy na roky
2010 až 2012.
Vraví sa, že minister financií má byť v ľavicovej vláde pravicový a minister sociálnych vecí v pravicovej
vláde ľavicový. Súhlasíte?
Je pravda, že postavenie ministra i nancií vo vláde každej krajiny je tak trochu špecii cké. Vyplýva to
najmä z toho, že ostatní kolegovia vo vláde majú tendenciu získať pre svoj rezort čo najviac peňazí a v
dobrom slova zmysle - aj čo najviac míňať. To je typické pre každú vládu, bez ohľadu na jej politickú
orientáciu. Úlohou ministra i nancií je tieto "chúťky" podľa možností krotiť, aby sa rozpočet nedostal do
zbytočných turbulencií, teda aby spomínané tendencie zodpovedali možnostiam príjmovej časti štátneho
rozpočtu. Čiže je to skôr záležitosť zodpovednosti ministra i - nancií, ako jeho politickej orientácie.
Ľavicovosť ministra práce v pravicovej vláde je však podmienená aj politicky, pretože snahou pravicovej
vlády je spravidla oklieštiť sociálne výdavky. Jeho manévrovací priestor je teda limitovaný aj v prípade
úsilia presadiť čo najviac ľavicových prvkov v sociálnej oblasti.
Foto: archív redakcie
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27. Bratislavská linka 78 bude opäť premávať na Muchovo námestie
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2010; SITA]
BRATISLAVA, 09.06.2010., 17:02 | SITA
Linka bola po uzavretí Starého mosta presmerovaná do Ovsišťa.
Bratislavská autobusová linka 78 bude od 14. júna opäť premávať v Petržalke na konečnú zastávku
Muchovo námestie. Linka bola po uzavretí Starého mosta presmerovaná do Ovsišťa. Autobusy linky 78
budú po novom premávať z Mosta Apollo cez Dolnozemskú, Gettingovu, Mamateyovu, Šustekovu,
Bosákovu a Černyševského na Muchovo námestie.
Späť na Čiližskú pôjdu z Muchovho námestia cez Farského, Bosákovu, Dolnozemskú cestu na Most
Apollo a ďalej po doterajšej trase.
Na presmerovanej trase autobusy zastavia na zastávkach Ekonomická univerzita (smer Muchovo
námestie), Bulíkova (smer Muchovo námestie), Šustekova (smer Muchovo námestie), Bosákova,
Mlynarovičova, Farského (smer Čiližská), Vavilovova (smer Čiližská), Muchovo námestie.
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28. Linka 78 bude opäť premávať na Muchovo námestie
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/06/2010; Bratislava - Mestské zásahy; SITA]
Linka bola po uzavretí Starého mosta presmerovaná do Ovsišťa.

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Bratislavská autobusová linka 78 bude od 14. júna opäť premávať v
Petržalke na konečnú zastávku Muchovo námestie. Linka bola po uzavretí Starého mosta presmerovaná
do Ovsišťa. Autobusy linky 78 budú po novom premávať z Mosta Apollo cez Dolnozemskú, Gettingovu,
Mamateyovu, Šustekovu, Bosákovu a Černyševského na Muchovo námestie. Späť na Čiližskú pôjdu z
Muchovho námestia cez Farského, Bosákovu, Dolnozemskú cestu na Most Apollo a ďalej po doterajšej
trase.
Na presmerovanej trase autobusy zastavia na zastávkach Ekonomická univerzita (smer Muchovo
námestie), Bulíkova (smer Muchovo námestie), Šustekova (smer Muchovo námestie), Bosákova,
Mlynarovičova, Farského (smer Čiližská), Vavilovova (smer Čiližská), Muchovo námestie
(nástupište/výstupište).
Informácie boli zverejnené na oficiálnej internetovej stránke Dopravného podniku, a. s..
SITA

Späť na obsah

29. Zlomové momenty pre sprostredkovateľské spoločnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 09/06/2010; 06/2010; s.: 8,9,10,11; Profil; Pavel Škriniar]
S Rastislavom Podhorcom o hľadaní spoločnej reči prš budovaní asociácie
Kto nevie, kam chce ísť, môže ísť ľubovoľným smerom. To nie je prípad Rastislava Podhorca, ktorý si
pred rokmi stanovil cieľ a postupne, krok za krokom, sa k nemu približoval. Dnes má svoj prvotný cieľ
splnený a pred sebou vidí ďalšie výzvy.
Voľba študijného zamerania sa u neho odohrávala v čase, keď sa delila federácia. Neistota z budúcnosti
spôsobená hmlistými podmienkami štúdia urobila zásadný obrat v jeho zmýšľaní. "Prijali ma na Vysokú
školu ekonomickú v Prahe. Hovorilo sa však o delení Česko-Slovenska a objavili sa správy o
spoplatnení štúdia na vysokej škole pre zahraničných študentov. Vzhľadom na to, že zverejnené správy
hovorili o pomerne vysokých sumách, tak som si ako druhú možnosť zvolil leteckú školu, ktorá práve
otvárala civilné štúdium," spomína R. Podhorec. Pri ekonomickom smere zostal, študoval manažment.
Na ekonomické štúdium nezanevrel, popri jednej škole začal diaľkovo študovať ešte na Ekonomickej
univerzite.
Letecká škola mu dala veľmi dobrú školu života. Naučila ho samostatnosti. "Znie to paradoxne, že na
vojenskej škole sa človek naučí samostatnosti. Veď sa očakáva, že bude plniť rozkazy." Ako študenta
civilného štúdia sa ho vojenský program spolužiakov netýkal. Preto si študijné materiály a podklady
musel hľadať sám. "Škola mi dala rozhľad a pocit, že sa musím sám o seba postarať, ak chcem byť vždy
o všetkom a správne informovaný."
Počas štúdia neraz uvažoval o svojom budúcom pôsobení. "Ujasňoval som si, čo chcem v živote robiť.
Urobil som si preto plán, kde sa chcem nachádzať o desať či pätnásť rokov." Vtedy si vysníval, že by
bolo skvelé pracovať vo finančníctve, riadiť tím zamestnancov a malo by to byť minimálne na úrovni
niekoľkých štátov, aspoň v strednej Európe. Keď už vedel, kam sa chce dostať, tak postupne pridával
prvky, ktoré ho k tomuto cieľu posúvali. "Začal som sa zúčastňovať na rôznych školeniach zameraných
na manažment, získavanie schopností a zručností," pokračuje. Každé školenie ho posúvalo bližšie k
vytýčenému cieľu. Dnes už môže povedať, že svoj cieľ dosiahol, pretože riadi finančnú spoločnosť, a tá
pôsobí vo viacerých krajinách v strednej Európe. "Nachádzam sa v bode, ktorý som si pred pätnástimi
rokmi vysníval a naplánoval," neskrýva hrdosť. Hrdý je predovšetkým na to, že to všetko zvládol iba
vďaka tomu, že si veril, že je schopný to dokázať.
Pätnásťročný plán sa začal napĺňať v poslednom ročníku štúdia. "Pri jednej príležitosti som sa dostal na
prednášku, kde zástupcovia spoločnosti Procter and Gamble prezentovali svoj program podpory
študentov. Hovorili o rozvoji a o tom, ako si svojich budúcich zamestnancov vyberajú spomedzi tých
najlepších. Prednáška sa mi zapáčila. Chcel som pre nich pracovať už aj preto, že v tom čase pracoval u
nich vysoký podiel Východoslovákov." Začal si zháňať viac informácií o tejto spoločnosti. Z histórie zistil,
že sa z malej dielne vypracovali na globálnu spoločnosť. Zapáčilo sa mu to natoľko, že o tejto firme
napísal niekoľko článkov do vtedy ešte ružových novín Trend. "Na základe týchto článkov si ma všimli a
ponúkli mi prácu. Bol to krok k šanci, ktorá sa mi zdala zaujímavá. Vyšiel."
Stačí impulz, a ide to
A/a novej pozícii si uvedomil nejednu vec. "Až toto bola skutočná vysoká škola. Päť rokov na vysokej
škole leteckej bolo porovnateľných s jedným rokom v praxi." Naučil sa komunikovať, rozmýšľať, ako
vytvárať dopyt, ako sa správajú ľudia. "Bol to úžasný čas a veľmi prínosné obdobie môjho života," hovorí
R. Podhorec. Navyše bol obklopený ľuďmi približne v jeho veku. Túto prácu dodnes považuje za
vzrušujúce obdobie, keď sa ľudia v tíme správali k sebe kamarátsky, pomáhali si, pracovali s nadšením

a každý z nich chcel niečo dokázať. "Do určitej miery za tým vidím stratégiu firmy, ktorá nových
zamestnancov hľadá predovšetkým v radoch študentov. Študenti ešte nie sú poznačení inými firemnými
kultúrami. Mňa nadchli a bol som hrdý na to, že môžem pre nich pracovať. Ale to sme boli hádam
všetci." Naučil sa, čo je to reálny biznis a čo je to pracovať s tovarom, peniazmi, pracovať s
marketingovým prieskumom. "Mal som 24 rokov a mesačne som otáčal niekoľko desiatok miliónov
korún. Navyše, firma mi od prvej chvíle dala presvedčenie, že môžem niečo dokázať. Dala mi
zodpovednosť, a teda sebavedomie, že môžem so sebou niečo spraviť." Ako každý obchodnícky
začiatok ani jeho nebol jednoduchý. Avšak stačilo dosiahnuť jednu métu a zrazu sa všetko zdalo
jednoduché. "V rámci obchodníckej súťaže som vyhral prvé miesto v Česko-Slovensku. Bola to pre mňa
nesmierna pocta. Odmena generálneho manažéra a status, ktorý som dosiahol, bolo nakopnutie do
toho, aby som odvtedy robil trojnásobok pôvodných objemov."
Po každom menšom úspechu priebežne porovnával realitu so svojím životným plánom. Keď sa núkala
možnosť prestúpiť na pozíciu country manažéra medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti, neváhal. "Aj
vďaka tomu, že manželka je lekárka pracujúca ako reprezentantka farmaceutickej spoločnosti, som o
tomto sektore vedel pomerne veľa. Krewel Meuselbach hľadal skôr obchodníka, čo bolo veľmi podobné
zadanie ako v predošlej firme, len v inom segmente a pre väčší trh." Rozšírila sa mu zodpovednosť z
tretiny na polovicu Slovenska. V nemeckom zamestnávateľovi videl kúsok exotiky, keďže pracovná
zmluva bola nemecká, a nie slovenská. "Bolo to atraktívne. Tým, že sme na porady chodili do Kolína, tak
som mal možnosť ochutnať nemecký štýl riadenia firmy." Stále však nepracoval v oblasti, ktorú si
naplánoval.
Konečne oblasť finančníctva
Na rozhraní rokov 1999 a 2000 nebolo veľa pracovných príležitostí, a keď sa naskytla možnosť pracovať
pre General Electric, opäť ponuku využil. Koniec koncov, išlo o oblasť finančníctva. "Platovo som klesol
asi na polovičnú úroveň, avšak pred sebou som mal svoj cieľ a šiel som za ním." Išlo o americkú
spoločnosť, ktorá vstupovala na trh. "Práve hľadanie miesta na trhu som považoval za veľmi veľkú
výzvu, ktorá by mi umožnila niečo vytvoriť a niečo naštartovať. GE bola značka, za ktorú som sa
okamžite postavil. Veď je to kolos, tvorca noriem kvality," zdôvodňuje R. Podhorec svoje rozhodnutie.
Firma tvorila na Slovensku nový obchodný koncept. " GE na Slovensku prerazila na trhu ojazdených áut
vďaka konceptu a premyslenému know-how. Tento koncept sa postupne rozšíril do ďalších spoločností.
Vytvoril sa tak nový trh v ojazdených autách. Dovtedy ani jedna spoločnosť takúto službu neponúkala
ako štandardný produkt. Navyše, s malým objemom investícií dokázala firma byt' nadpriemerne zisková.
Marže, ktoré boli pri ojazdených autách automaticky vyššie ako pri nových, neskôr prilákali nových
konkurentov. A ja som bol pri tom." Najprv zodpovedal za región, neskôr dostal možnosť riadiť tím ľudí.
To bola jeho prvá skúsenosť s manažérstvom.
Po čase ho oslovila lízingovka ČSOB, ktorá bola jednotkou na trhu. "Bola to pre mňa česť. Bol som ten,
ktorý prinášal aj v novej spoločnosti myšlienku prefinancovávania ojazdených vozidiel a po istom čase
sa to podarilo presadiť." To bol ďalší stupienok na rebríku k vysnívanému cieľu.
Krok ku kolektívnemu investovaniu
Ostať vo finančníctve, riadiť tím a pôsobiť vo viacerých krajinách, mu po čase ponúkla spoločnosť KD.
"Spätne vidím moje prijatie za celkom úsmevnú príhodu. Našiel som inzerát, že firma vstupujúca na
slovenský trh hľadá reprezentanta. V inzeráte ešte bolo uvedené, že firma podniká v oblasti podielových
fondov. Nevedel som, čo sú podielové fondy, nevedel som, kto je to KD Group, a už vôbec som nevedel,
čo to znamená byť riaditeľom správcovskej spoločnosti. Povedal som si, že každá šanca sa má využiť."
A odoslal životopis. Po niekoľkých mesiacoch prišla z Ĺubľany odpoveď v podobe ponuky na
zúčastnenia sa na vstupnom pohovore. " Úplne som zabudol, že som niekomu posielal nejaký životopis.
Bol som pomerne prekvapený, keď ma zrazu niekto pozýval na pohovor." Pohovorov bolo niekoľko a
jemu sa podarilo presvedčiť, že tým človekom, ktorého hľadajú, je práve on. Začal prenikať do
problematiky podielových fondov.
Ambície KD Group boli optimistické, veď firma má v Slovinsku veľmi zaujímavý príbeh. Z malého
obchodníka s cennými papiermi sa stala najväčšia finančná skupina v krajine zahŕňajúca banku,
poisťovňu a správcovskú spoločnosť. Z tohto hľadiska bolo logické vstúpiť na rozvíjajúce sa trhy strednej
a východnej Európy, ktoré preukazovali výrazný rastový potenciál. Uvažovalo sa o tom, že Slovensko
bude centrom operácií pre strednú Európu. Všetko bolo naštartované, k správcovskej spoločnosti sa
pridala poisťovňa. "Prišli roky 2007 a 2008, ktoré sa dnes dajú považovať za kritické. Obchodné ciele a
rastový potenciál sa zabrzdili. To bol prvý krok k tomu, že spoločnosť začala uvažovať o prehodnotení
stratégie v regióne."
Budovanie distribúcie
Počas pôsobenia v slovinskej finančnej skupine si na vlastnej koži vyskúšal a zrealizoval budovanie
distribučnej siete. "Postaviť dobre fungujúcu sieť na zelenej lúke, bez znalostí a kontaktov, je nesmierne
náročné. A to preto, lebo si to vyžaduje know-how a kritický počet sprostredkovateľov, ktorí sú schopní
zabezpečiť chod siete z finančnej stránky," hovorí o skúsenostiach R. Podhorec. Koláč ľudí schopných

sprostredkúvať finančné produkty je pritom pomerne veľký. "Problém je presvedčiť ich, že koncept, ktorý
sa im ponúka, je správny a jedinečný a dá sa s ním uspieť. Pre obchodníka je vždy dilemou, či opustiť
staré a zabehané pôsobisko, zamestnanie, v ktorom má nejaký pravidelný príjem, svoju pracovnú
históriu a status zamestnanca a prejsť do niečoho nového, pre neho neznámeho. Preto ho treba
presvedčiť a ponúknuť mu možnosť podieľať sa na úspešnom koncepte sprostredkovania." Koláč
potenciálnych spolupracovníkov je veľký, sú obdobia, keď sa scvrkáva, a také, keď sa zväčšuje. V čase
zvyšujúcej sa nezamestnanosti sa počet záujemcov o pozíciu finančného sprostredkovateľa zvyšuje a,
naopak, v čase znižujúcej sa nezamestnanosti sa časť finančných sprostredkovateľov rozhodne pre
fixné zamestnanie. "Je to paradoxné, pretože práve v čase nízkej nezamestnanosti majú
sprostredkovatelia najväčšie možnosti nájsť bonitných klientov. V čase zvyšujúcej sa nezamestnanosti
ľudia hľadajú oblasti, kde by sa mohli uplatniť." Siete ich vedia prijať ihneď a zaškoliť. K profesii
finančného konzultanta je v čase klesajúcej nezamestnanosti konkurenciou akákoľvek práca so
stabilnou mzdou. V takomto čase je náročné motivovať niekoho na prácu, pri ktorej bude odmeňovaný
iba a výlučne za svoj výkon. Väčšina ľudí volí istotu pravidelného príjmu pred neistotou možného
vyššieho príjmu.
- Impulz k založeniu asociácie
Pri budovaní siete hľadal všetky dostupné informácie o pôsobení finančných sprostredkovateľov na
slovenskom trhu. Zistil, že je problém sa k nim dostať. "Vedel som, že existujú sprostredkovatelia, ale
neexistoval nik, kto by vedel o nich povedať niečo bližšie a všeobecnejšie. Tým, že sme mali svoje
obchodné aktivity aj v Česku, tak nebol problém všimnúť si rozdiel medzi týmito trhmi v oblasti
mapovania štruktúry podnikania vo finančnom poradenstve a sprostredkovaní. V Česku už roky fungoval
AFIZ, ktorý združoval finančných sprostredkovateľov. U nás organizácia takéhoto všeobecného
zamerania neexistovala. Existovala asociácia spájajúca sprostredkovateľov iba v sektore poisťovníctva,"
vysvetľuje R. Podhorec. Jediné informácie o celom sektore ponúkali iba médiá, neposkytovala ich žiadna
autorita. Každý údaj bolo potrebné zistiť z článkov v novinách, čítať rozhovory, sledovať správy a
registre. V českej Asociácii finančných sprostredkovateľov (AFIZ) to bolo všetko na jednom mieste. "To
bol impulz na to, aby som začal uvažovať o založení asociácie finančných sprostredkovateľov aj na
Slovensku. Slovo dalo slovo a s pomocou generálnej tajomníčky českej AFIZ a generálneho tajomníka
európskej asociácie finančných poradcov FECIF som začal vyvíjať aktivity na založenie slovenskej
asociácie finančných sprostredkovateľov. Veľmi výrazne mi v tomto úsilí pomohli súčasní kolegovia z
asociácie, s ktorými sme vytvorili veľmi efektívny tím."
Bez skúseností, avšak s víziou
Vtedy bol človekom, ktorý o danom sektore vedel minimum. Prejavila sa však jeho schopnosť
komunikovať s ľuďmi. Zoznámil sa so zástupcami popredných spoločností a zorganizoval míting
osobností, ktoré viedli siete. Išlo doslova o husársky kúsok. Za jedným stolom sedeli ľudia, ktorí dovtedy
takto nerokovali. Boli si navzájom ostrou konkurenciou. Vtedy im ponúkol myšlienku založenia asociácie,
ktorá by hájila ich záujmy. Medzi hlavné ciele patrilo vytvorenie podmienok na rozvoj v oblasti legislatívy,
vzdelávania, samoregulácie, etiky a marketingu celého biznisu. "Nie je tajomstvom, že pojem finančný
agent, resp. poradca bol veľmi nespravodlivo verejnosťou vnímaný negatívne. Zároveň existovalo
presvedčenie, že spoločnými silami sa celé odvetvie finančného sprostredkovania a poradenstva dá
posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň a v prospech klientov," pokračuje.
Na začiatku boli budúci členovia asociácie opatrní a dosť rezervovaní. Skepticizmus opadol po
zrealizovaní "ustanovujúceho" stretnutia, na ktorom sa zúčastnili vedúci predstavitelia jednotlivých
spoločností. Boli prítomní aj zástupcov českej asociácie. " To bol zlom. Podarilo sa sústrediť
najvýznamnejšie osoby sprostredkovateľského sektora, posadiť ich za jeden stôl, predostrieť im
myšlienku spoločnej spolupráce v prospech ich biznisu a ukázať, ako to funguje v zahraničí. To boli
konkrétne činy, a nie iba reči."
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov združuje spoločnosti, ktoré tvoria názor
na spôsob sprostredkovania i kvalitu spolupracovníkov. "Prvé tri roky fungovania nepriniesli konfliktnú
situáciu. Je to asi preto, že sme sa vo veľkej miere sústredili na tvorbu legislatívy, etického kódexu, a
tam všetky konkurenčné boje a možné konflikty ostávali pred dverami miestnosti. Negatívne postoje a
konkurenčný boj ostali mimo. Zároveň sa dohodli, že niektoré sporné otázky je lepšie vydiskutovať si
vnútri a nezaťažovať nimi klientov či partnerov. A toto je princíp samoregulácie. Konflikty v asociácii
necítim. Je to preto, lebo máme spoločný cieľ, ktorým je kvalitnejšie fungovanie podnikania," prezrádza o
vnútornom fungovaní asociácie.
Zverejňovanie údajov
Rastislav Podhorec pôsobí na troch trhoch v regióne strednej Európy a v dvoch finančných oblastiach,
ktoré sa okrem iného odlišujú aj v množstve, štruktúre a vo výpovednej hodnote zverejňovaných údajov.
Kým podielové fondy a spoločnosti z oblasti kolektívneho investovania majú zákonnú povinnosť
zverejňovať údaje, sprostredkovatelia majú takúto povinnosť iba voči asociácii. "Štatistiky v AFISP sú
velkou výzvou, ktorú chceme pretaviť do reality. Dnes spoločnosti reportujú údaje pre asociáciu, ale stále

cítime rezervy v tejto oblasti. Výzva tkvie v jasnom, jednotnom a logicky správnom postupe, aby sa
oznamovali porovnateľné čísla. Teda tie, ktoré odzrkadľujú rovnako pochopenú realitu." Cieľom je dostať
sa do stavu jednoznačnej informačnej znalosti nezávislej distribúcie finančných produktov. "Na to
potrebujeme prejsť ešte určitým vývojom. Aj členovia chcú mat stopercentnú istotu, že to, čo reportujú,
reportujú správne, rovnako a v spoločnom záujme, a nie v záujme niekoho proti niekomu. Je to na dobrej
ceste. Údaje máme, zatiaľ ich používame na vnútorné vyhodnocovanie." To, na čom ešte pracujú, je
metodika výpočtu, štruktúra, metodika stanovovania jednotlivých dát a iné spresnenia. "Celá táto úloha
je obrovskou výzvou na nasledujúce obdobie."
Prepojenie dvoch svetov
V svojej znalosti kolektívneho investovania a sprostredkovania vidí určitú synergiu. "Tým, že prepájam
kolektívne investovanie so sprostredkovaním, vnášam do biznisu odborné znalosti a trendy.
Sprostredkovanie sa v minulosti vyvinulo hlavne zo sprostredkovania a poradenstva v oblasti
poisťovníctva. Môj názor, ktorý v asociácii presadzujem, je v súlade s praxou v oblastí sprostredkovania
nielen u nás, ale aj vo vyspelom zahraničí. Podielové fondy sú nevyhnutnou súčasťou portfólia klientov.
Ich úlohou je zabezpečiť krátkodobé až strednodobé likvidné aktíva budujúce finančnú rezervu. Navyše,
podielové fondy sú podkladovým aktívom investičného životného poistenia. Diskusia, ktorú vedieme na
takúto tému medzi členmi asociácie potvrdzuje, že medzi slovenskými sprostredkovateľmi je oblasť
kolektívneho investovania jednoznačne ukotvená v produktovom portfóliu." Zároveň synergicky využíva
prehľad v oblasti distribúcie k podnetom v asociáciách združujúcich subjekty kolektívneho investovania,
ako je slovenská SASS, česká AKAT a už aj maďarskej asociácie BAMOSZ.
Tým, že spoločnosť Alico Funds Central Europe (AFCE) distribuuje aj na českom a maďarskom trhu, mal
príležitosť stať sa členom rady riaditeľov AKAT-u a zastupovať záujmy AFCE v tejto asociácii. "Asociácia
kapitálového trhu je obdoba našej Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Z pozície člena rady
riaditeľov som pravidelne informovaný o dianí na českom kapitálovom trhu a aktuálnych otázkach, ktoré
sa tam práve riešia. Dôležitou témou v súčasnosti je európska direktíva UCITS IV a návrhy CESR na
revíziu smernice MIFID. "Na základe záznamov z rokovaní vidieť veľmi silnú pozíciu AKAT-u. Ten totiž
veľmi aktívne vstupuje do legislatívneho procesu," konštatuje. Česká asociácia kolektívneho
investovania registruje 690 fondov a objem majetku 250 mld. českých korún, čo je približne 10 mld. eur s
51,5 % objemu v zahraničných fondoch a 48,5 % v domácich fondoch. Maďarská asociácia registruje
418 fondov s objemom majetku takmer 13 mld. eur ku koncu apríla. Slovenská asociácia registruje 590
fondov s majetkom vo fondoch v objeme 4,5 mld. eur ku koncu apríla.
Zmeny správania investorov
Za posledné dva roky R. Podhorec vidí zmenu štruktúry predaja podielových fondov. Prejavuje sa vo
forme zníženia veľkých jednorazových investícií a náraste priebežného sporenia. "Sporiace schémy
zažívajú zvýšený záujem investorov. Kým v minulosti bolo bežné jednorazovo investovať 200- až 300tisíc korún, dnes sú bežné investície podstatne nižšie, avšak pravidelné. Investori sa naučili rozkladať
riziko v čase." Je to spôsobené skúsenosťou investorov. Tá sa prejavuje v tom, že investované sumy sú
nižšie, ale pravidelné. "Akoby ľudia testovali, o čo ide. Nálady sú rôzne, optimistická nálada strieda
opatrnosť, a naopak. Napríklad niektoré naše fondy investujú aj do vysoko rizikových, ale dynamických
aktív, a preto v súčasnosti majú v jednom z fondov veľmi vysokú ročnú výkonnosť prekračujúcu 100 %.
Kým v minulosti by aj polovica takejto predchádzajúcej výkonnosti prilákala množstvo investorov, dnes
sa do nich investuje menej a nižšie objemy. Investori získali skúsenosť, že vyšší výnos prináša aj
zvýšené riziko, a preto je nutná diverzifikácia nielen medzi triedami aktív, ale aj v čase. Investori
pristupujú k svojim aktívam zodpovednejšie. Aj vďaka profesionálnej práci finančných
sprostredkovateľov, ktorí testujú svojich klientov na averziu na riziko. Investor teda jasnejšie rozumie
finančnému produktu, ktorý nakupuje. Zároveň viac rozumie tomu, že minulá výkonnosť nie je zárukou
budúcej výkonnosti. Toto poznanie zvyšujúcich znalostí investorov ma napĺňa optimizmom." Očakáva,
že náš trh bude nasledovať český vo zvýšenom záujme investorov o sporiace produkty. "V Česku už
niekoľko rokov prevládajú sporiace schémy s riadeným portfóliom, tzv. lifecycle schémy. Takýto produkt
si na Slovensku ešte len hľadá svoju klientelu. Vidíme však, že úspešne."
Pavel Škriniar
Dôležitou témou je európska direktíva UCITS IV a návrhy na revíziu smernice MIFID.
Rastislav Podhorec (38) generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Alico Funds Central Europe
Už počas štúdia na Vysokej vojenskej leteckej škole pracoval pre Procter & Gamble. Po získavaní
skúseností vo viacerých spoločnostiach na manažérskych pozíciách prijal výzvu od správcovskej
spoločnosti Alico Funds Central Europe. Okrem toho zastáva post predsedu predstavenstva Asociácie
finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.
"Nachádzam sa v bode, ktorý som si pred pätnástimi rokmi vysníval a naplánoval."

Späť na obsah

30. Nové zdroje z manažmentu
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:30; 16/06/2010; Správy; Z domova; Katarína Gazdíková]
Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: "Študentom v marketingu či manažmentu je od dnešného dňa k
dispozícii deväť nových publikácií, ktoré napísali uznávaní odborníci. Dostupné sú takmer na všetkých
vysokých školách a Univerzitách ekonomického zamerania."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Stratégia odvážnych, firmy, ktoré víťazia, kód lídrov či plán B, to je
len niekoľko nových kníh, ktoré študentom i pedagógom vo výučbe výrazne pomôžu. Na slovenský trh
prichádza až 18 tisíc kusov a slávnostne boli odovzdané na Ekonomickej univerzite v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "To sú rozhodujúce oblasti, ktoré študenti Ekonomickej univerzity
študujú a tým sa im otvára veľká možnosť čerpať nové informácie a potom ich aj adekvátne v praxi
využívať."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Všetky sú prekladom kníh z Harvard Business Press a autormi sú
takí odborníci ako Kotler, Schmidt a ďalší."
Igor Vida, predseda Nadácie Tatra banky: "Vyberala ich Edičná rada, ktorá bola zložená z pedagógov,
akademikov čiže z profesionálov, ktorí vedia ktoré oblasti a ktoré tituly teda sú potrebné pre doplnenie,
pre skvalitnenie výučby."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "Bez kvalitných autorov nemôžu byť kvalitní absolventi a každá
jedna táto kniha obohatí možnosť získať poznatky pre študentov a je vítaná."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Knižné novinky z oblasti manažmentu i marketingu vítajú
predovšetkým študenti. Kvalitná literatúra je totiž pre mnohých základom dobrého vzdelania."
Michal Brčák, prezident ŠP EÚ v Bratislave: "Veľa kníh, … ktoré sú napísané na Slovensku, sú veľmi
dobré, akurát tieto sú také prestížnejšie na čítanie."
Igor Vida, predseda Nadácie Tatra banky: "Môžu obohatiť knižnice a skvalitniť knižnice vysokých škôl."
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31. Nové zdroje z manažmentu
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:00; 16/06/2010; Správy TA3; Z domova; Katarína Gazdíková]
MODERÁTOR: Andrea Šuvadová
Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: "Študentom marketingu či manažmentu je od dnešného dňa
k dispozícii 9 nových publikácií, ktoré napísali uznávaní odborníci. Dostupné sú takmer na všetkých
vysokých školách a univerzitách ekonomického zamerania."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Stratégia odvážnych, Firmy, ktoré víťazia, Kód lídrov či Plán B. To
je len niekoľko nových kníh, ktoré študentom i pedagógom vo výučbe výrazne pomôžu. Na slovenský trh
prichádza až 18 tisíc kusov a slávnostne boli odovzdané na Ekonomickej univerzite v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "To sú rozhodujúce oblasti, ktoré študenti Ekonomickej univerzity
študujú. A tým sa im otvára veľká možnosť čerpať nové informácie a potom ich aj adekvátne v praxi
využívať."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Všetky sú prekladom kníh z Harvard Business Press a ich autormi
sú takí odborníci ako Kotler, Swetman, Schmidt a ďalší."
Igor Vida, predseda Nadácia Tatra banky: "Vyberala ich edičná rada, ktorá bola zložená z pedagógov
a akademikov, čiže z profesionálov, ktorí vedia, ktoré oblasti a ktoré tituly sú potrebné pre doplnenie, pre
skvalitnenie výučby."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "Bez kvalitných autorov nemôžu byť kvalitní absolventi a každá
jedna táto kniha obohatí možnosť získavať poznatky pre študentov a je vítaná."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Knižné novinky z oblasti manažmentu i marketingu vítajú

predovšetkým študenti. Kvalitná literatúra je totiž pre mnohých základom dobrého vzdelania."
Michal Brčák, prezident ŠP EÚ v Bratislave: "Veľa kníh v slovenskom jazyku, ktoré boli napísané na
Slovensku, sú veľmi dobré. Akurát tieto sú také prestížnejšie na čítanie."
Igor Vida, predseda Nadácia Tatra banky: "Môžu veľmi obohatiť knižnice a skvalitniť knižnice vysokých
škôl."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Katarína Gazdíková, TA3."
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32. Vysoké školy skončili právnici aj ekonómovia
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 17/06/2010; Tomáš Nejedlý]
Igor z Gbiel
Inžinier regionálneho rozvoja vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Popri škole
pracoval ako promotér a junior manažér. Má skúsenosti s administratívou, zákazníckym servisom aj
prípravou a vedením projektov. Hovorí po anglicky, je kreatívny a cieľavedomý.
Jana zo Žiliny
Jana vyštudovala Žilinskú univerzitu, je magisterkou mediamatiky. Štyri roky brigádovala v zákazníckom
centre logistickej firmy. Ovláda angličtinu a čiastočne nemčinu.
Martin z Banskej Bystrice
Absolvent finančného manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave po škole pol roka praxoval
v kancelárii ekonomického výboru Národnej rady SR. Ovláda taliančinu a angličtinu, ďalej sa vzdeláva,
publikuje.
Marek z Liptovského Mikuláša
Marek prerušil štúdium ekonomiky a venuje sa športom. Má certifikát inštruktora snowboardingu a
lyžovania, tiež certifikát rozhodcu golfu 3. triedy. V zime viedol tím inštruktorov školy zimných športov v
Jasnej v Nízkych Tatrách, zodpovedal za reklamu a marketing školy. Ovláda angličtinu a maďarčinu, má
preukaz na obsluhu motorových vozíkov.
Mária z Hanušoviec nad Topľou
Čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave vyštudovala obchod a marketing. Pracuje
ako office manažérka vo výrobnej spoločnosti, má na starosti administratívu, fakturáciu, dane a
účtovníctvo. Leto medzi dvomi ročníkmi štúdia strávila prácou v USA, ovláda angličtinu a pasívne
francúzštinu.
Petra z Košíc
Ekonomická inžinierka v máji vyštudovala s vyznamenaním Technickú univerzitu v rodnom meste.
Ovláda angličtinu a základy nemčiny, je zodpovedná a precízna.
Valter z Košíc
Absolvent práva na košickej Univerzite P.J. Šafárika trávil letné prázdniny prácou v Prahe a Írsku. Má
prax v advokátskej kancelárii a tiež skúsenosti s prácou redaktora a správou internetového portálu.
Ovláda angličtinu, nemčinu a strojopis.
Tomáš Nejedlý
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33. Vysoké školy skončili právnici aj ekonómovia. Sú voľní
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/06/2010; s.: 8; Nájdite si prácu; redakcia]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám životopisy ďalších
uchádzačov. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Igor z Gbiel
Inžinier regionálneho rozvoja vyštudoval SPU v Nitre. Popri škole pracoval ako promotér a junior
manažér. Má skúsenosti s administratívou, zákazníckym servisom aj prípravou projektov. Hovorí po

anglicky, je kreatívny a cieľavedomý
Jana zo Žiliny
Jana vyštudovala Žilinskú univerzitu, je magisterkou mediamatiky Štyri roky brigádovala v zákazníckom
centre logistickej firmy. Ovláda angličtinu a čiastočne nemčinu.
Martin z Banskej Bystrice
Absolvent finančného manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave po škole pol roka praxoval
v kancelárii ekonomického výboru Národnej rady SR. Ovláda taliančinu a angličtinu, ďalej sa vzdeláva,
publikuje.
Marek z Liptovského Mikuláša
Marek prerušil štúdium ekonomiky a venuje sa športom. Má certifikát inštruktora snoubordingu a
lyžovania, tiež certifikát rozhodcu golfu 3. triedy. V zime viedol tím inštruktorov školy zimných športov v
Jasnej v Nízkych Tatrách, zodpovedal za reklamu a marketing školy. Ovláda angličtinu a maďarčinu.
Mária z Hanušoviec nad Topľou
Čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave vyštudovala obchod a marketing. Pracuje
ako office manažérka vo výrobnej spoločnosti, má na starosti administratívu, fakturáciu, dane a
účtovníctvo. Leto medzi dvomi ročníkmi štúdia strávila prácou v USA, ovláda angličtinu a pasívne
francúzštinu.
Petra z Košíc
Ekonomická inžinierka v máji vyštudovala s vyznamenaním Technickú univerzitu v rodnom meste.
Ovláda angličtinu a základy nemčiny, je zodpovedná a precízna.
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34. Američania objavili v Afganistane obrovské zásoby nerastných surovín
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 14/06/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Zo zahraničia; Alexandra Demetrianová]
Petra Maťašovská, moderátorka: "Američania objavili v Afganistane obrovské zásoby nerastných surovín
v hodnote bilión dolárov. Túto informáciu priniesol americký denník The New York Times, odvolávajúc sa
na interné zdroje Pentagónu. Viac zisťovala Alexandra Demetrianová."
Alexandra Demetrianová, redaktorka: "Afganistan, donedávna známy len ako najväčší producent ópia na
svete, by sa mohol stať Saudskou Arábiou lítia. Aj takéto tvrdenia z vnútra americkej administratívy
priniesol New York Times. Podľa denníka Američania objavili dosiaľ neznáme ložiská železa, medi,
kobaltu, zlata a lítia. Hovorca amerického zastupiteľstva v Bratislave Chase Beamer pre Rádiožurnál
povedal:
Chase Beamer, hovorca Veľvyslanectva USA v Bratislave: "Žiadne oficiálne stanovisko americkej vlády
neexistuje. Treba však povedať, že v súčasnosti nie je v Afganistane odvetvia ťažby minerálov. Bude to
trvať veľa rokov, kým sa dosiahne technológia a otvorenie tohto priemyslu. Otázka teraz je, ako využiť
toto nerastné bohatstvo, aby sa Afganistan dokázal postaviť na nohy. Mali by sme sa zamerať na to, ako
tento objav môže pomôcť ekonomickému oživeniu, aby bol Afganistan finančne nezávislý."
Alexandra Demetrianová, redaktorka: "Bohaté zásoby nerastných surovín by Afganistanu pomohli
odpútať sa od pestovania a produkcie ópia, ktoré sú pre chudobných dedinčanov jediným zdrojom
obživy. Ložiská minerálov, a najmä lítia, však sú lákadlom ja Spojené štáty. Lítium sa totiž používa do
batérií v notebookoch, mobilných telefónov a celkovo je budúcnosťou modernej elektrotechniky. Ako by
sa mohol zvýšiť záujem Američanov o Afganistan, pre Rádiožurnál načrtol odborník na ekonomiku USA
z Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Dudáš."
Tomáš Dudáš, odborník na ekonomiku USA, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Bolo by to pre nich
veľmi zaujímavé, ale sú na veľmi tenkom ľade, keďže ostatné krajiny by ich obviňovali, že budú
kontinuálne udržovať vojenskú prítomnosť, aby využívali tieto zdroje. Ja si myslím, že Američania sa
budú snažiť nájsť nejakú inú autoritu, ktorá by dohliadala na využívanie týchto surovín, najlepšie nejakú
medzinárodnú autoritu."
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35. Vozár šéfuje rektorom. Je prvým z nitrianskych univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 14/06/2010; 23/2010; s.: 2; Spravodajstvo; TH]
Slovenských rektorov povedie šéf UKF Libor Vozár. Je prvým nitrianskym rektorom, ktorému sa to
podarilo.
NITRA. Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa v Žiline stal rektor nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Vo funkcii je od štvrtého júla, kedy ho zvolili. Šéfovať
rektorom by mal dva roky.
Jeho viceprezidentmi budú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák.
Rektorská konferencia sa pokúsila zvoliť nové vedenie už v marci, vtedy ale hlasovaním pléna neprešiel
ani jeden z kandidátov. Voľba sa tak musela opakovať.
Slovenská rektorská konferencia je najvyšší orgán reprezentujúci slovenské vysoké školy. Jej členom sa
automaticky stáva každý rektor slovenskej vysokej školy.
Nitra má dve univerzity, doteraz sa ale ešte nikdy nestalo, aby šéf niektorej z nich viedol zároveň
konferenciu rektorov.
Funkciu viceprezidenta rektorskej konferencie mal svojho času len bývalý rektor UKF Daniel Kluvanec.
Pre Vozára je zvolenie za prezidenta rektorov novou situáciou. "Rád by som prispel k tomu, aby sa
zmenil pohľad spoločnosti na slovenské vysoké školy a aby vysoké školy dokázali svoj kredit a
užitočnosť pre budúcnosť Slovenska," povedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár.
Jeho prvými krokmi vo funkcii majú byť "vnútorná administratíva", a potom naviazanie kontaktov s novou
vládou a novým ministrom školstva.
(TH)
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36. Ako si spomínate na túto školu?
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 14/06/2010; 23/2010; s.: 12; Marketing;
HANKA PAVLÍKOVÁ]
Mgr. ZITA ZELENÁKOVÁ
Chodila som ešte do starej školy. Sú to najkrajšie časy môjho života, na ktoré si spomínam veľmi rada.
Chodila do viacerých škôl, no tu som mala najlepších spolužiakov a najlepšie učiteľky, aj keď boli v
triede spojené viaceré ročníky. Vzdelávanie na tejto ZŠ hodnotím pozitívne, učiteľky sa nám naplno
venovali, pripravili nás veľmi dobre aj na ďalšie štúdium. Stala som sa pôrodnou asistentkou.
ING. FRANTIŠEK SOLÁR
Tie časy boli príjemné. Bolo to v iných podmienkach, v iných triedach. Mali sme olejovú dlážku a kúrili
uhlím. Som nadšený novou školou, ešte som tu nebol. Ľutujem, že na oslavu výročia prišlo málo
spolužiakov. Stretli sme sa však s bývalou súdružkou učiteľkou Dimitrovovou, ktorá si nás dokonca aj
pamätá. Myslím si, že škola nám dala dobré zázemie. Vyučil som sa za chemického inžiniera,
momentálne však podnikám.
MUDr. IVETA SZILÁGYIOVÁ
Na roky strávené v tejto škole mám milé spomienky. Chodili sme do zlúčenej triedy. Keď sa mladší učili,
starší boli skúšaní. Bývam neďaleko Nových Zámkov, som lekárka. Myslím si, že školu na dedine vôbec
netreba zaznávať, skôr naopak. Navyše, táto Škola je snom každého rodiča a každého pedagóga. Je
nádherná a je vidno, že je na vysokej úrovni. Je tu síce málo detí, vedia sa im však lepšie venovať.
HANKA PAVLÍKOVÁ
Do budovy starej školy chodil ešte dedo s babkou. Keď sa začala rúcať, bola som prváčka. Pamätám si,
že sme sa museli preto presťahovať do budovy bývalého obecného úradu. Boli sme ako jedna rodina starší spolužiaci nám vo všetkom radili a pomáhali. V súčasnosti študujem na Ekonomickej univerzite
v Bratislave.
Mgr. art. ĽUBOŠ BERNÁTH, art D.
Na školu si spomínam len v tom najlepšom. Mal som tú česť spoznať vynikajúcu pani učiteľku Polákovú,

bolo to úžasné obdobie. Už tu nebývam, pracujem a žijem v Bratislave. Pôsobím ako pedagóg na
VŠMU.
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37. BRATISLAVA ECONOMIC MEETING 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 15/06/2010; Redakcia]
Na Ekonomickej univerzite sa v dňoch 24. – 26. júna uskutoční vedecká ekonomická konferencia s
medzinárodnou účasťou pod názvom Bratislava Economic Meeting (BEM) 2010. Konferencia je
pokračovaním úspešného stretnutia slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a
inštitútoch s vedcami zo Slovenska, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 2008.
"Cieľom konferencie BEM 2010 je priblíženie modernej ekonómie a financií študentom a odbornej
verejnosti zo Slovenska a širšieho regiónu. Rozhodli sme sa preto na tohtoročnú konferenciu pozvať
známeho ekonóma, profesora Botonda Koszegiho z University of California – Berkeley, ktorý vystúpi s
plenárnou prednáškou o využití behaviorálnej ekonómie v hospodárskej politike. Ďalšie sekcie
konferencie sú venované otázkam fungovania trhov, ekonómie práce, spravovaniu spoločnosti,
manažérskej ekonómii, bankovníctvu či inovatívnym metódam, akými sú laboratórne a terénne
ekonomické experimenty," uviedol člen organizačného výboru Dr. Maroš Servátka z Virtual Scientific
Laboratories a University of Canterbury.
"Snažíme sa vytvárať možnosti na vzájomné informovanie sa o súčasných aktivitách a moderných
vedeckých trendoch v jednotlivých ekonomických oblastiach a podporovať výmenu názorov, aby sme
posúvali slovenskú ekonomickú vedu na poprednú úroveň. Dôležité je podchytiť mladých študentov a
doktorandov, a preto organizujeme konferenciu v spolupráci s inštitúciami ekonomického vzdelávania,"
dodal Dr. Urban Kováč z Virtual Scientific Laboratories a University of Glasgow.
Na organizovaní konferencie sa tento rok zúčastnil aj pražský ekonomický inštitút CERGE-EI.
"Dlhodobým cieľom organizátorov je vytvoriť tradíciu kvalitnej ekonomickej konferencie so širšou
účasťou ekonómov pôsobiacich v strednej Európe alebo pochádzajúcich z tohto regiónu. Ďalší ročník
konferencie by sa mal odohrať práve v Prahe," povedal Dr. Peter Katuščák, slovenský ekonóm pôsobiaci
na CERGE-EI, kde študuje vysoký počet slovenských doktorandov. "Konferencia umožní mladým
začínajúcim ekonómom vidieť širokú vzorku výskumných prác a získať cenné kontakty na umožnenie
ďalšieho štúdia a vedeckej spolupráce."
"Pre študentov a odbornú verejnosť je táto konferencia úžasnou príležitosťou. Možnosť vypočuť si
takmer 50 jedinečných prednášok skutočne neprichádza často. Sme radi, že môžeme podporiť takéto
podujatie," vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky, ktorý je
zároveň aj predsedom správnej rady Nadácia Tatra banky.
Počas konferencie je naplánované prvé valné zhromaždenie novozaloženej Slovenskej ekonomickej
spoločnosti, ktorá združuje slovenských ekonómov a ktorá plánuje prispievať k rozvoju ekonomickej
vedy a vzdelávania na Slovensku.
Organizátori podujatia Bratislava Economic Meeting 2010 sa po prvý raz rozhodli uskutočniť aj verejnú
prezentáciu ekonomických inštitúcií pod názvom Bratislava Economic Fair (BEF) 2010. Cieľovou
skupinou prezentácie sú nastupujúca mladá generácia ekonómov, výskumní pracovníci, vysokoškolskí
učitelia a ekonomickí a finanční analytici.
Bratislava Economic Meeting 2010 je spoločne organizované nezávislým občianskym združením Virtual
Scientific Laboratories, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ekonomickým inštitútom CERGE-EI.
Konferenciu podporila Nadácia Tatra banky.
UPOZORNENIE
Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v
dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.
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38. Dvanástou univerzitou sa stane Prešovská univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 10/06/2010; 132/2010; s.: 5; Východ; (sita)]
BRATISLAVA/PREŠOV. Počet univerzít rozšíri na dvanásť Prešovská univerzita v Prešove. Ako
informovalo ministerstvo školstva, šéf rezortu Ján Mikolaj (SNS) odovzdá škole dekrét o štatúte
univerzity vo štvrtok v Prešove.
Mikolaj si prezrie aj budované centrá excelentnosti. Zriadenie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a
človeka na Fakulte humanitných a prírodných vied PU za viac ako 609-tisíc eur a vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na Filozofickej fakulte PU za vyše 1,38 milióna
eur sú schválené projekty v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Tri laboratóriá

Centrum excelentnosti bude pozostávať z troch laboratórií -laboratórium ekofyziológie živočíchov a
rastlín, laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity a laboratórium molekulárnej
ekológie človeka. Centrum na Filozofickej fakulte majú tvoriť prekladateľsko-tlmočnícke, masmediálne a
fonetické laboratóriá.
Prešovská univerzita bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka 2009 postupne zaradili aj
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzita Mateja Bela
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia celkovo 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne
vysoké školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a
odborné vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s
najväčšou sumou, odborné vysoké školy s najmenšou.
Komisia ich opäť zhodnotí
Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky do roka od návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote
Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich výsledky a odporúča ministrovi ich zaradenie.
Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
(sita)
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39. MZV: Foltín ani Dubček nie sú veľvyslancami po prvý raz
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 16/06/2010; SITA]
Šéfom misie v Švajčiarskej konfederácii so sídlom v Berne sa stane Ján Foltín a diplomatickú misiu v
Etiópskej federatívnej demokratickej republike so sídlom v Addis Abebe povedie Milan Dubček. Vedením
diplomatických misií ich dnes za účasti ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka poveril prezident
Ivan Gašparovič. Prezident obidvom diplomatom zablahoželal a poprial, aby sa im na nových
pôsobiskách darilo. Informáciu agentúre SITA poskytla Elena Bianchi z tlačového oddelenia Kancelárie
prezidenta SR.
"Nie ste prvýkrát v takomto postavení," povedal novovymenovaným diplomatom Gašparovič. Dubček bol
veľvyslancom v Grécku a Izraeli, Foltín v Nemecku. Prezident je presvedčený, že si zachovajú svoju
profesionalitu. Pripomenul, že ich úlohou na nových pôsobiskách bude robiť všetko pre to, aby
prezentovali Slovensko ako krajinu, ktorá je zodpovedná, dôveryhodná, a aby svojou prácou prispeli k
šíreniu dobrého mena Slovenska. V neposlednom rade ich cieľom je hľadať pre Slovenskú republiku
dobrých partnerov v obchode, ekonomike, vede či výskume, teda vo všetkých oblastiach, v ktorých má
Slovensko záujem o spoluprácu.
Milan Dubček sa narodil 29. apríla 1953. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a na univerzite v Leedse
si urobil diplomatický a zahraničnopolitický kurz. Pracoval ako ekonóm v lesníctve a na Slovenskom
štatistickom úrade. Od roku 1991 pracoval v rezorte zahraničných vecí - postupne na federálnom
ministerstve zahraničných vecí, Stálej misii pri OSN a Ministerstve zahraničných vecí SR. Riadil odbor
medzinárodnej ekonomickej spolupráce, osobný úrad a odbor práva EÚ. V rokoch 1998 až 2002 pôsobil
ako veľvyslanec v Grécku, v rokoch 2004 až 2008 v Izraeli. Hovorí po anglicky, rusky, grécky a
nemecky.
Ján Foltín sa narodil 10. októbra 1948. Vyštudoval na Slovenskej vysokej škole technickej, postgraduál
získal na Vysokej škole ekonomickej a na Univerzite Komenského si urobil postgraduálny kurz angličtiny
pre zahraničných expertov. Absolvoval viacero odborných školení v USA, Rakúsku, Japonsku a Južnej
Kórei. Pracoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, Slovenskom štatistickom úrade,
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde bol prodekanom, v Centre strategických štúdií a Národnej
agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorú aj riadil. Bol štátnym tajomníkom Ministerstva
hospodárstva SR a veľvyslancom v Nemecku. Od roku 2005 bol riaditeľom odboru zahraničnej politiky v
prezidentskej kancelárii. Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu a pasívne francúzštinu.
ZDROJ - SITA
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40. Nadácia Tatra banky oficiálne odovzdala knihy Harvard Business Press
univerzitám
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 17/06/2010; Redakcia]
Počas tohto roka postupne vychádza deväť nových prekladov kníh z Harvard Business Press a Nadácia
Tatra banky daruje tieto knihy v počte 18 000 kusov na vysoké školy po celom Slovensku.
Počas zasadania rektora Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky, a zároveň
predseda správnej rady Nadácie Tatra banky oficiálne venoval knihy z Edície Nadácie Tatra banky
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Týmto krokom boli symbolicky venované knihy aj do ďalších
univerzitných knižníc po celom Slovensku.
"Zabezpečenie dostatku aktuálnej a kvalitnej literatúry považujeme za elementárnu pomoc, ktorou
môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu a úroveň výučby. To nám potvrdili i návštevy na vysokých školách a
diskusie s pedagógmi a študentmi," vyjadril sa Igor Vida.
Nadácia Tatra banky sa týmto krokom rozhodla pomôcť riešeniu problému nedostatku odbornej literatúry
v knižniciach vysokých škôl. Podľa rozhovorov s pedagógmi je problém dostať sa ku kvalitnej literatúre a
následne ju zabezpečiť v dostatočnom množstve pre celý ročník študentov. Harvard Business Press je
lídrom v oblasti vzdelávania v celosvetovom meradle, ktoré reflektuje svetové trendy vzdelávania a
výskumu, práve preto sa Nadácia Tatra banky rozhodla zabezpečiť aktuálne tituly z tohto vydavateľstva.
Výber kníh starostlivo zabezpečila edičná rada, ktorú tvorili pedagógovia vysokých škôl s dlhodobou
zahraničnou praxou. Odporúčanie dalo aj vydavateľstvo Eastone Books, ktoré vychádzalo z čerstvých
noviniek na svetovom knižnom trhu. Kritériom bolo, aby išlo o publikáciu nie staršiu ako 3 - 4 roky a
zároveň aby bola akceptovateľná a potrebná pre vyučovacie zámery vysokých škôl. Učitelia dostali
informáciu o vybraných tituloch vopred, aby ich mohli zaradiť do svojich vyučovacích osnov na rok 2010.
Knihy z vydavateľstva najstaršej americkej univerzity, Harvard Business School Press, priniesla Nadácia
Tatra banky so svojimi partnermi – vydavateľstvom Eastone Book a mediálnymi partnermi týždenníkom
Trend a televíziou TA3.
V roku 2010 do knižníc pribudnú tieto tituly:
Philip Kotler: Chaotics. Manažment a marketing firiem v turbulentných časoch
John P. Kotter: Pocit naliehavosti
Dave Ulrich, Norm Smallwood, Kate Sweetman: Kód Lídrov. Päť zásad úspešného vedenia ľudí
Bernd H. Schmitt: Stratégia odvážnych. Ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych
nápadov
Lawrence Susskind, Hallam Movius: Firmy, ktoré víťazia. Ako vytvoriť prvotriednu vyjednávaciu
organizáciu
John Mullins, Randy Komisar: Plán B. Ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo zmeniť dobrý
model na skvelý
Michael J. Mauboussin: Dvakrát meraj... Umenie robiť správne manažérske rozhodnutia a vyvarovať sa
drahých chýb
Ron Ashkenas: Sila jednoduchosti. Ako zjednodušiť chod firmy a zefektívniť jej činnosť
Charlene Li, Josh Bernoff: Spodná vlna. Ako podnikať a víťaziť vo svete, ktorý zmenili sociálne médiá
V tradícií vydávania knižných noviniek z vydavateľstva Harvard Business School Press plánuje Nadácia
Tatra banky pokračovať aj v ďalších rokoch.
UPOZORNENIE
Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v
dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.
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41. Somálski piráti sú problémom aj pre Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 11/06/2010; Bohdana Jakončuková]
Únos obchodnej lode, ktorej velil kapitán Ján Konečný je dôkazom, že problém pirátstva pri somálskych
brehoch sa týka aj občanov Slovenskej republiky.
BRATISLAVA 11. júna (WBN/PR) - Zhodli sa na tom experti v diskusii so širšou verejnosťou na
netradičnú tému námorného pirátstva. Fórum "Protipirátska misia" sa uskutočnilo 10. júna v Bratislave.
Podujatie otvoril Michal Polgár, regionálny riaditeľ Euroatlantického centra, ktoré bolo
spoluorganizátorom podujatia. Vo svojom úvodnom prejave vyzval zástupcov odbornej i širšej verejnosti
k spoločnej diskusii k problematike. Poznamenal tiež, že problém pirátstva na somálskom pobreží je
bezpochyby problémom Slovenskej republiky aj vzhľadom na jej záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ a
NATO. S publikom na tému diskutovali Štefan Molnár, kapitán diaľkovej plavby, Radovan Javorčík,
riaditeľ Odboru bezpečnostnej politiky MZV SR a Pavol Magyar zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.
Autenticitu podujatia podporil krátky film o priebehu protipirátskeho zásahu jednotky operácie EÚ

NAVFOR ATALANTA a pútavý video rozhovor s kapitánom diaľkovej plavby Jánom Konečným, vrchným
dozorcom lodeníc v Qingdao.
Práve prvá námorná misia EÚ NAVFOR ATALANTA, ktorá je jednou z viacerých medzinárodných síl
pôsobiacich v príslušnom regióne, poskytuje profesionálnu pomoc obchodným lodiam v somálskych
vodách. Jej úlohou je zabezpečenie plavebného koridoru a eskortných konvojov plavidiel v Adenskom
zálive. Diskutujúci sa zhodli, že prítomnosť vojakov pri somálskom pobreží nie je dlhodobým riešením
situácie. "Európska únia disponuje nástrojmi, ktoré dokážu odstraňovať príčiny pirátstva – riešenie
sociálnej otázky; stabilizácia sporov medzi klanmi organizujúcimi pirátske útoky či vytvorenie
medzinárodného súdneho tribunálu pre zajatých pirátov," uviedol Radovan Javorčík.
Únos obchodnej lode, ktorej velil kapitán Ján Konečný je dôkazom, že problém pirátstva pri somálskych
brehoch sa týka aj občanov Slovenskej republiky. "Rýchlo približujúci sa malý čln s posádkou
vyzbrojenou tými najmodernejšími zbraňami, po šestnástich minútach od pozorovania napadol našu loď.
Ako kapitán, zodpovedný za životy svojej posádky a bez možnosti efektívne sa útoku brániť, som sa
rozhodol vzdať," opisoval vo video rozhovore kpt. Konečný, ktorý velil obchodnej lodi BBC Trinidad
unesenej v auguste roku 2008. Majiteľ lode po trojtýždňovom zajatí zaplatil výkupné 2 milióny
amerických dolárov.
"Prítomnosť spoločných síl EÚ, NATO a pridružených štátov a medzinárodných organizácií v
nestabilnom regióne Afrického rohu napomáha komplexnému riešeniu problému pirátstva," tvrdí Pavol
Magyar. Pri zasahovaní zo strany medzinárodného spoločenstva nemôže byť využívaná bezvýhradne
odplatná rétorika v podobe priamych ozbrojených útokov. Práve Európska únia musí byť advokátom
hľadania riešenia, ktoré by zabezpečilo, aby sa lokálne komunity riadili pravidlami neohrozujúcimi seba,
okolité štáty a obchodné vzťahy členských štátov EÚ.
V diskusii rezonovala aj otázka absencie legislatívneho rámca, ktorý by definoval právnu subjektivitu
somálskych pirátov. Ako pripomenul kapitán Molnár: "Podľa Dohody OSN o morskom práve akty násilia
v teritoriálnych vodách nie sú považované za námorné pirátstvo." V niektorých prípadoch môže mať
preto mandát na zásahy fregát medzinárodného spoločenstva proti aktom pirátstva sporné legálne
pozadie. Podobne problematický je spôsob sebaobrany obchodných lodí, tie väčšinou využívajú len
jednoduché a neefektívne spôsoby zabezpečenia. Napríklad ostnaté ploty okolo boku lode, ktoré majú
zabrániť prístupu pirátov na palubu, či striekanie vody vysokotlakovými požiarnymi delami na približujúce
sa dobre vyzbrojené pirátske komando.
Koncom mája bolo pirátmi zadržiavaných 10 lodí s 380 námorníkmi. Kpt. Molnár uviedol, že námorníci si
uvedomujú rizikovosť plavby oblasťou, zároveň sú ale povinní plniť svoje úlohy a napriek existencii
bezpečnostného koridoru v Adenskom zálive sú vo väčšine prípadov posádky nútené brániť sa samé.
Dodal, že existencia protipirátskych informačných centier zohráva kľúčovú úlohu aj v iných oblastiach
sveta so zvýšenou pirátskou aktivitou. Práve v nich vidí ďalšiu možnosť zefektívnenia boja proti
námornému pirátstvu.
Vývoj pirátstva sa datuje od doby prvých námorných plavieb. Moderná podoba tohto fenoménu je
špecifická dobrou organizovanosťou a ťažkým vyzbrojením pirátov. Svoje aktivity zvyšujú priamo úmerne
vojenským zásahom proti nim. Napriek snahám medzinárodného spoločenstva fenomén naberá na
intenzite a šíri sa nielen ďalej v Indickom oceáne, ale po celom svete.
Podujatie prebehlo v rámci 4. ročníka diskusných fór cyklu National Security Table organizovaných
Euroatlantickým centrom a Zastúpením Európskej komisie v SR, s finančnou podporou Sekciou verejnej
diplomacie NATO a v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave.
Mimovládna organizácia Euroatlantické centrum (EAC) už desiaty rok aktívne pôsobí v oblasti
zahraničnej a bezpečnostnej politiky na Slovensku, jej aktivity často krát presahujú aj hranice krajiny.
Dôkazom toho bol spoločný projekt nádejnej generácie mladých ľudí z Maďarska a Slovenska, ktorí sa
na jar roku 2009 zišli v mestách Komárno a Komárom aby otvorili "novú kapitolu" vo vzájomných
vzťahoch. EAC bolo za túto aktivitu ocenené Nadáciou Euractiv a prevzalo si medzinárodnú cenu za
akademický prínos v Európskom parlamente na jeseň 2009.
Cieľom cyklu diskusných fór National Security Table IV je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu na
netradičné témy a tak zvyšovať verejnú informovanosť o zahranično-politickom dianí v SR. Z cyklu v
druhej polovici roku 2010 uvedieme diskusie na tému energetickej a environmentálnej bezpečnosti či
revíziu zapojenia SR do medzinárodného krízového manažmentu v Afganistane.
Informácie poskytla: Bohdana Jakončuková, Euroatlantické centrum
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42. Fico je z Topoľčian. No a čo?
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 11/06/2010; František Kvarda]
Navštívili sme obec a mesto, kde premiér trávil mladosť a dral školské lavice. Ľudia sú naňho hrdí, no
bezdôvodne ho nevelebia.
Pre obyvateľov Topoľčian a neďalekej obce Hrušovany by mal byť volebný deň výnimočným. Sú totiž
miestami, kde sa narodil a vyrastal Robert Fico. Obe sídla však to, že ich celé Slovensko spája s
premiérom, berú s nadhľadom a bez pátosu.
Žiadne fotky
"Do školy nemienim ťahať politiku. Áno, Fico bol naším žiakom, ale nie je ikonou," hovorí riaditeľka
Základnej školy na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch Gabriela Herodeková. Prechádzka po chodbách školy
to, zdá sa, potvrdzuje.
Nevidíme portrét ani nástenku venovanú predsedovi vlády. "My to s deťmi neriešime. Nezaujíma ich to a
ani ich k politike ťahať nemienim," trvá na svojom riaditeľka. Fica akurát pozvala na oslavu 40. narodenín
školy. "To, že prišiel, oceňujem." O tom, koho volila, sa baviť odmieta.
Len pár blokov od Tríbečskej je Ulica 17. novembra a gymnázium. Na ňom premiér maturoval.
Direktorka Viera Dzurejová sa po tom, ako sme vyslovili premiérovo meno, pousmiala. "Bože. Veď
niekam do školy musel chodiť," zalomí rukami. Fica "zažila" iba necelé dva mesiace.
"Bol to veľmi dobrý žiak, to sa všeobecne vie." Svoje politické preferencie takisto prezradiť nechce. "Mňa
zaujímajú nízke normatívne platby na žiakov, nie Fico," rázne odvetí. Predseda vlády svoje gymnázium
navštívil, no podobne ako na základnej škole, chodby a nástenky - predsa len trochu nečakane nezdobí žiadna zmienka o ňom.
Na škole dodnes učí jeden z Ficových pedagógov. Telocvikár Pavel Petrina naňho spomína v dobrom a
od politiky takisto abstrahuje. "Nemal nijaký problém. Bol chytrý a rád športoval. A aj preto, že to robí
dodnes, ho mám rád," vysvetľuje.
Domov chodieva
Pre topoľčianske gymnázium nie je predseda Smeru ani zďaleka jediným "prominentným" absolventom.
Riaditeľka Dzurejová chrlí, nechávajúc nás v šoku, samé známe mená. "Rektor Ekonomickej univerzity
Sivák, bývalý šéf Volkswagenu Uhrík, poslanci Galbavý či Cabaj, hokejista Miro Šatan - tí všetci drali
tieto lavice," vymenúva. "A aby som nezabudla - arcibiskup Sokol," hrdo dodá.
Nuž, premiér veru má konkurenciu. A súčasní študenti riadnu motiváciu. "Jasné, viem, že Fico je od nás.
Som na to hrdý, ale je mi to aj jedno," rozpačito hovorí mladík korzujúci rozhorúčeným námestím. Či
rodáka volil, nepovie, lebo "je to jeho vec".
Nedlhou cestou lemovanou hojným počtom volebných bilbordov sa presúvame do Hrušovian. Tu Fico
strávil prvých šesť rokov života. Obec už 20 rokov vedie starosta Bernard Fraňo. Politická príslušnosť?
KDH. Koho volí, sa teda nepýtame.
"Predvolebný míting tu Smer nemal," čiastočne nás vyvádza z miery. Neprišla ani žiadna iná strana.
Opravujú totiž dom kultúry. To, že voľby a politika nie sú v Hrušovanoch momentálne prioritou číslo
jeden, potvrdzujú stopy po povodniach a bager odpratávajúci nahromadené bahno. Stará sa
prominentný exobyvateľ o tú "svoju" obec viac, ako o ostatné?
"Pomohol nám s výmenou okien na škôlke aj s ihriskom, či to je nadštanard, neviem posúdiť," krčí
plecami starosta. Fico má, dodáva, dodnes v obci príbuzných a navštevuje ich.
František Kvarda
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43. Ekonomická univerzita ponúka MBA štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 24/06/2010; SITA]
MBA štúdium má trvať 18 mesiacov, bude v angličtine.
BRATISLAVA 24. júna (WEBNOVINY) - Ekonomická univerzita v Bratislave otvára nový program
celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration (MBA). Poskytovať ho bude v
spolupráci s americkou Franklin University Columbus v Ohio. MBA štúdium má trvať 18 mesiacov,
pričom bude v angličtine. Lektori z USA a zo Slovenska zabezpečia výučbu v moduloch z oblasti
podnikateľského prostredia, riadenia ľudských zdrojov, marketingového manažmentu, ekonómie a
manažmentu, medzinárodného manažmentu, operačného a projektového manažmentu, finančného a
manažérskeho účtovníctva, podnikových financií a strategického manažmentu .
Informovalo Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave.
SITA

Späť na obsah

44. V Bratislave sa predstavia slovenskí ekonómovia úspešní v zahraničí
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 23/06/2010; TS Tatra banky]
Zajtra sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave začne vedecká ekonomická konferencia s
medzinárodnou účasťou pod názvom Bratislava Economic Meeting. Konferencia je pokračovaním
úspešného stretnutia slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch s
vedcami zo Slovenska, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 2008.
"Cieľom konferencie BEM 2010 je priblíženie modernej ekonómie a financií študentom a odbornej
verejnosti zo Slovenska a širšieho regiónu. Rozhodli sme sa preto na tohtoročnú konferenciu pozvať
známeho ekonóma, profesora Botonda Koszegiho z University of California – Berkeley, ktorý vystúpi s
plenárnou prednáškou o využití behaviorálnej ekonómie v hospodárskej politike. Ďalšie sekcie
konferencie sú venované otázkam fungovania trhov, ekonómie práce, spravovaniu spoločnosti,
manažérskej ekonómii, bankovníctvu či inovatívnym metódam, akými sú laboratórne a terénne
ekonomické experimenty," uviedol člen organizačného výboru Maroš Servátka z Virtual Scientific
Laboratories a University of Canterbury.
Stiahnite si program konferencie!
Organizátori podujatia Bratislava Economic Meeting 2010 sa po prvý raz rozhodli uskutočniť aj verejnú
prezentáciu ekonomických inštitúcií pod názvom Bratislava Economic Fair (BEF) 2010.
Cieľovou skupinou prezentácie sú nastupujúca mladá generácia ekonómov, výskumní pracovníci,
vysokoškolskí učitelia a ekonomickí a finanční analytici. Bratislava Economic Meeting 2010 je spoločne
organizované nezávislým občianskym združením Virtual Scientific Laboratories, Ekonomickou
univerzitou v Bratislave a ekonomickým inštitútom CERGE-EI. Konferenciu podporila Nadácia Tatra
banky.
ZDROJ - TS Tatra banky.
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45. Ekonomická konferencia
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:00; 24/06/2010; Správy TA3; Z domova]
MODERÁTOR: Martin Strižinec
Martin Strižinec, moderátor TA3: "Nové postupy v enviromentálnej politike, či ekonomické dobiehanie
silnejších krajín Európskej únie. Aj takýmto témam sa budú venovať odborníci na konferencii, ktorú
organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Piatkové prednášky a diskusie si môžete pozrieť zajtra
od 8:30 naživo na internetovej stránke našej televízie."
Neuvedený: "Cieľom konferencie je priblížiť modernú ekonómiu študentom aj odbornej verejnosti.
Organizátori sa snažia vytvoriť priestor na vzájomné informovanie o súčasných aktivitách a moderných
trendoch v jednotlivých ekonomických oblastiach. Účastníci konferencie sa okrem iného budú venovať
fungovaniu trhov, ekonomike práce, spravovaniu spoločnosti či bankovníctvu. Podujatie sa koná od
štvrtka 24. júna do soboty 26. júna. Prednášky v piatok vám televízia TA3 prinesie naživo."
Igor Čekirda, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj: "Priamy prenos vedeckej ekonomickej konferencie, ktorý
pripravujeme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave je pokračovaním nášho zámeru
prinášať živé prenosy na internetovej stránke televízie TA3 z obdobných podujatí, ktoré nie sú možno
svojou formou celkom vhodné do televízneho vysielania, ale svojim obsahom sú určite mimoriadne
lákavé pre diváka televízie TA3."
Neuvedený: "Konferencia je pokračovaním úspešného stretnutia ekonómov, ktoré sa po prvýkrát konalo
pred dvoma rokmi."
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46. Novou marketingovou riaditeľkou Fun rádia Zuzana Gašparovičová
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/06/2010; Medialne; Fun rádio]
/ Fun rádio
Na pozíciu marketingovej riaditeľky Fun rádia nastúpila od 1. júna Zuzana Gašparovičová. Jej úlohou
bude koordinácia všetkých marketingových aktivít Fun rádia a úzka spolupráca s programovým a

obchodným oddelením. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Obchod a
marketing. Má 10 rokov skúseností z oblasti médií a marketingovej komunikácie, od roku 2000 pracovala
v mediálnej agentúre Starmedia Co., naposledy ako Media Account Director & Strategic Consultant.
Počas pôsobenia v agentúre pracovala pre klientov ako Consumer Finance Holding (Quatro, Triangel),
St. Nicolaus, UniCredit Bank, Red bull, Boehringer Ingelheim Pharma, Union poisťovňa a Union
zdravotná poisťovňa a ako strategický konzultant zastrešovala mediálne stratégie značiek lokálnych a
medzinárodných klientov agentúry v rámci siete Starcom MediaVest Group. Kampane, na ktorých sa
podieľala, získali viaceré ocenenia v oblasti kreativity, netradičného použitia médií a využitia nových
médií.
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47. Fun rádio má novú šéfku marketingu
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/06/2010; Medialne; Tomáš Czwitkovics]
Stala sa ňou Zuzana Gašparovičová.
/ Tomáš Czwitkovics
Komerčná rozhlasová dvojka Fun rádio má novú riaditeľku marketingu. Začiatkom júna sa ňou stala
Zuzana Gašparovičová. Koordinovať bude všetky marketingové aktivity rozhlasovej stanice. Fun rádio o
tom informovalo v tlačovej sp
ráve.
Gašparovičová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. V oblasti médií a marketingovej
komunikácie pracuje desať rokov, od roku 2000 pracovala v mediálnej agentúre Starmedia Co.,
naposledy ako media account director & strategic consultant.
Počas pôsobenia v agentúre pracovala pre klientov ako Consumer Finance Holding (Quatro, Triangel),
St. Nicolaus, UniCredit Bank, Red bull, Boehringer Ingelheim Pharma, Union poisťovňa a Union
zdravotná poisťovňa. Ako strategický konzultant zastrešovala mediálne stratégie značiek lokálnych a
medzinárodných klientov agentúry v rámci siete Starcom MediaVest Group.
Ako marketing executive je podľa webu rádia v súčasnosti uvedená Katarína Tichá, v minulosti pracoval
na tejto pozícii Norbert Lojko.
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48. Vozár šéfuje rektorom. Je prvým z nitrianskych univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/06/2010; Nitra - Spravodajstvo; Tomáš Holúbek]
Slovenských rektorov povedie šéf UKF Libor Vozár. Je prvým nitrianskym rektorom, ktorému sa to
podarilo.
NITRA. Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa v Žiline stal rektor nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár.
Jeho viceprezidentmi budú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák.
Rektorská konferencia sa pokúsila zvoliť nové vedenie už v marci, vtedy ale hlasovaním pléna neprešiel
ani jeden z kandidátov. Voľba sa tak musela opakovať.
Slovenská rektorská konferencia je najvyšší orgán reprezentujúci slovenské vysoké školy. Jej členom sa
automaticky stáva každý rektor slovenskej vysokej školy.
Nitra má dve univerzity, doteraz sa ešte nikdy ale nestalo, aby šéf niektorej z nich viedol zároveň
konferenciu rektorov. Funkciu viceprezidenta rektorskej konferencie mal svojho času len bývalý rektor
UKF Daniel Kluvanec.
Pre Vozára je zvolenie za prezidenta rektorov novou situáciou. "Rád by som prispel k tomu, aby sa
zmenil pohľad spoločnosti na slovenské vysoké školy a aby vysoké školy dokázali svoj kredit
a užitočnosť pre budúcnosť Slovenska," povedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor
Vozár.
Jeho prvými krokmi vo funkcii majú byť "vnútorná administratíva", a potom naviazanie kontaktov s novou
vládou a novým ministrom školstva.

Tomáš Holúbek
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49. Petržalská samospráva ponúka občanom ďalšiu možnosť kontroly
hospodárenia s verejným majetkom
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 22/06/2010; Správy]
Martin Juríček, moderátor: "Petržalská samospráva ponúka občanom ďalšiu možnosť kontroly
hospodárenia s verejným majetkom. Na internetovej stránke samosprávy sú už zverejnené aj zmluvy
nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Petržalčania tak získajú prehľad o ďalších
uzavretých faktúrach, poskytnutých finančných dotáciách, či priebehu verejných súťaží a obstarávaní."
Neuvedený, redaktor: "Od januára do marca tohto roku vystavila petržalská samospráva 372 faktúr,
pričom mestská časť uhradila takmer 570 tisíc eur. Medzi januárom a aprílom uzavrela samospráva 203
zmlúv. Na oficiálnej internetovej stránke Petržalky je prístupný zoznam uzavretých zmlúv a faktúr a tiež
prehľad poskytnutých finančných dotácií či priebeh verejných súťaží a obstarávaní. Túto zmenu sa
podarilo docieliť zriadením internetovej úradnej tabule so sekciou investičná činnosť. Petržalčania tak
môžu sledovať priebeh rozhodovania o všetkých pripravovaných stavebných a projektových aktivitách
na území mestskej časti. Prístupný je aj priebeh investičného zámeru pretvorenia územia medzi dvoma
vodnými plochami Veľký a Malý Draždiak na mestský park s časťami pôvodného lesoparku, ale aj
výstavba Centra vedy, výskumu a medzinárodnej spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Telefonuje:
Ľubomír Andrassy, hovorca Petržalky: "Zvýšený záujem Petržalčanov o veci verejné je možné sledovať
aj pri čoraz častejšom využívaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v porovnaní s minulým
rokom sa zvýšil počet žiadostí o 20, teda v roku 2008 sme evidovali 58 a dnes evidujeme za rok 2009 78
žiadostí. Najčastejšie si verejnosť žiada informácie o stavebnom a územnom konaní."
************
Neuvedený, redaktor: "Podrobné informácie o rozhodovaní miestneho úradu je možné získať aj využitím
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosti môžu Petržalčania zasielať poštou, elektronicky,
ale doručiť ich môžu aj osobne priamo v podateľni miestneho úradu alebo na príslušnom odbornom
oddelení."
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50. Petržalčania môžu sledovať priebeh projektových aktivít
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/06/2010; Bratislava; SITA]
Podľa hovorcu mestskej časti Ľubomíra Andrassyho je dnes na oficiálnej internetovej stránke mestskej
časti možné nájsť zoznam uzavretých zmlúv a faktúr, prehľad poskytnutých finančných dotácií či priebeh
verejných súťaží a obstarávaní.
BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky môžu sledovať priebeh rozhodovania
o všetkých pripravovaných stavebných a projektových aktivitách na území mestskej časti. Pre agentúru
SITA to uviedol hovorca mestskej časti Ľubomír Andrassy. Petržalka totiž začala zverejňovať informácie
nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Občania tak môžu sledovať napríklad priebeh
investičného zámeru pretvorenia územia medzi dvoma vodnými plochami Veľký a Malý Draždiak na
mestský park s časťami pôvodného lesoparku či výstavby Centra vedy, výskumu a medzinárodnej
spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bude slúžiť na rôzne formy výučby a výskum v
oblasti ekonómie a manažmentu.
Podľa Andrassyho je dnes na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti možné nájsť zoznam
uzavretých zmlúv a faktúr, prehľad poskytnutých finančných dotácií či priebeh verejných súťaží a
obstarávaní. Od januára do marca tohto roku bolo vystavených 372 faktúr, pričom mestská časť uhradila
567 823 eur. Od januára do apríla uzavrela Petržalka 203 zmlúv.
Okrem toho môžu Petržalčania získať podrobné informácie o rozhodovaní miestneho úradu aj využitím
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosti je možné podať poštou, elektronicky, faxom ale aj
osobne, priamo v podateľni miestneho úradu, respektíve na príslušnom odbornom oddelení. "V roku
2009 stúpol oproti roku 2008 počet žiadostí o sprístupnenie informácií o tretinu," uviedol Andrassy.
Miestny úrad zaevidoval v roku 2009 celkom 78 žiadostí, pričom v roku 2008 to bolo 58 žiadostí. Takmer
polovica podaní smerovala do oblasti územného rozvoja, stavebného konania (zápisy zo zasadnutia

komisie, dokumenty z územného a stavebného konania, rozhodnutia o udelení pokuty). Všetky
zaevidované žiadosti boli vybavené v súlade so zákonom, pričom v ôsmich prípadoch bolo vydané
rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Išlo o prípady, kedy petržalský úrad nemal požadované
informácie k dispozícii. Tri žiadosti boli odstúpené na riešenie vecne príslušnej inštitúcii – bratislavskému
magistrátu či inej mestskej časti.
SITA
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51. Kravy si v Etiópii vážia rovnako ako ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 19/06/2010; s.: 24; Téma; REDAKCIA]
Etiópia
Etiópia je mimoriadne rázovitá krajina, ktorej najzákladnejším problémom je sucho. Už dva roky ani
počas obdobia dažďov nespadlo dostatočné množstvo zrážok, veľké korytá riek sú temer vyschnuté.
Viac ako trištvrtiny Etiópčanov sa venuje poľnohospodárstvu, takže má pre nich sucho fatálne následky.
Výpadok príjmov pre neúrodu a úmrtnosť dobytka v dôsledku sucha spôsobuje hlad. Jedlo si
nedopestujú, nedochovajú a nemajú ani peniaze, aby si ho kúpili. Množstvo ľudí je podvyživených a v
ohrození života. Pomoc do Etiópie prichádza z mnohých krajín, dôležitá je však prevencia podvýživy,
nielen riešenie dôsledkov.
Meno: Jana Jakubíková
"Po príchode, po prvotnom kultúrnom šoku, som sa snažila čo najviac zistiť o domácej kultúre. Zistila
som tak, že šortky sa nenosia asi nikde v Afrike, že jesť by som mala bez príboru, rukou, a to iba pravou,
a že pozvanie na kávu sa neodmieta ani o desiatej večer. Popri zoznamovaní sa s kultúrou som
zisťovala aj aktivity a pravidlá fungovania írskej organizácie Concern," hodnotí začiatok cesty Jana
Jakubíková. Pokračovanie práce opisuje takto: "Bola som zapojená do stretnutí v organizácii, kde sa
napríklad riešilo, koľko jedla sa má dopraviť do jednotlivých projektových oblastí, kde ľudia trpia akútnou
podvýživou, alebo u koho treba lobovať, aby sme od miestnej vlády získali povolenie na takýto presun
potravín. Neskôr sa pridružil projekt, kde bol mojou úlohou monitoring medzi príjemcami tejto pomoci,
ktorých organizácia napríklad učila pestovať zemiaky, jablká, stavať zavlažovacie zariadenia alebo na
poliach budovať kamenné terasy, aby sa zabránilo degradácii pôdy. Ďalším projektom bol projekt, ktorý
spája poľnohospodárstvo a výživu obyvateľstva s cieľom zamedziť podvýžive pestovaním vhodných
plodín vo vhodných oblastiach. Mojou úlohou tu bolo zhromaždiť podkladové informácie, rôzne mapy,
štatistiky a komunikovať s organizáciami až vládnymi agentúrami."
Jazyková bariéra
"Na vidieku v Etiópii je vám angličtina nanič, takže vždy bol so mnou niekto domáci, kto prekladal do
amharčiny, prípadne iného z viac ako osemdesiatich nárečí. Po niekoľkých dňoch som sa naučila dve
základné slová, s ktorými si Cudzinec v Etiópii úplne vystačí: buna - káva a amesegénallô - ďakujem.
Tlmočníkom bol často šofér, ktorý ma do niektorých oblastí viezol," hovorí o rečovej vybavenosti Jana
Jakubíková.
Zážitky
"Najšokujúcejším zážitkom bola jednoznačne návšteva jedného z tradičných okrúhlych domov na
dedine, kam ma pozvali domáci. Dom mal len kamenné základy a slamenú strechu, žiadne okná, vnútri
bola teda úplná tma. Najprv išli dnu domáci, ja za nimi iba podľa hlasu, pretože som nič nevidela.
Šmátrala som naokolo, snažila som sa niečoho zachytiť, až som pravou rukou nahmatala niečo teplé,
mäkké, chlpaté a hýbajúce sa. Bola to hlava kravy. Ako mi neskôr vysvetlili, dobytok je to najcennejšie,
čo pastieri a ľudia z vidieckych oblastí majú, a tak je pochopiteľné, že spí s nimi vnútri domu a zároveň je
používaný aj ako vykurovanie," hodnotí Jakubíková svoju skúsenosť ako to veselé, čo tam zažila. Už nie
tak veselé bolo podľa nej pozerať sa na deti bez domova v hlavnom meste. "Cez deň povyliezajú zo
svojich provizórnych príbytkov na hlavné cesty a buď posedávajú a žobrú, alebo spia spolu s ďálšími
deťmi a psami na hromade popri cestách. Napriek tomu je Etiópia úžasná krajina s veľmi milými a
úctivými ľuďmi, v ktorej vládne solidarita. Pokojne uvidíte pána v otrhanom oblečení, ako dáva drobné
žobrákovi, lebo ich potrebuje viac ako on."
Vizitka
Jana Jakubíková vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracuje ako
novinárka. V roku 2008 strávila šesť mesiacov v Kamerune na rozvojovej stáži cez medzinárodnú

študentskú organizáciu Aiesec a vo februári a marci tohto roka bola na 5-týždňovej humanitárnej stáži v
Etiópii cez projekt organizovaný Človekom v ohrození s podporou Európskej komisie - DG ECHO.
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52. Medzi univerzitami je už 50 % hodnotených škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/06/2010; SITA]
Podľa člena Valného zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Ivana
Ostrovského Slovensko nemá trinásť univerzít. Tvrdí, že do najvyššej kategórie by malo patriť
maximálne päť našich vysokých škôl. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) konštatuje, že rezort
nenastavil kritériá na excelentné alebo špičkové univerzity, ale "na univerzitu ako takú".
BRATISLAVA 21. júna (WEBNOVINY) - Univerzitnou vysokou školou sa stane aj Slovenská
zdravotnícka univerzita v Bratislave. Do najvyššej z troch kategórií ju v komplexnej akreditácii po
odstránení nedostatkov navrhla Akreditačná komisia. Ak jej status odsúhlasí minister školstva Ján
Mikolaj (SNS), pôjde už o trinástu univerzitu z celkovo hodnotených 27 vysokých škôl. Člen Valného
zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Ivan Ostrovský je presvedčený,
že Slovensko nemá trinásť univerzít. "Keby sme to merali spôsobom, ako sa k tejto otázke postavili v
USA, tak by sme dospeli k číslu jedna špičková univerzita na 4,5 milióna obyvateľov. Čiže štatisticky by
sme mali mať nárok na dve špičkové univerzity," reagoval pre agentúru SITA Ostrovský.
Vzhľadom na to, že sme na Slovensku, Ostrovský si vie predstaviť, že by patrilo medzi kvalitné
univerzity 20 percent hodnotených vysokých škôl, čiže maximálne päť. Podľa jeho názoru skončili v
komplexnej akreditácii medzi univerzitami aj školy, ktoré sú na úrovni najnižšej skupiny, teda odborných
škôl. Vo februári tohto roka Ostrovský povedal, že by medzi elitu zaradil Univerzitu Komenského,
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie, Trnavskú univerzitu, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a
Slovenskú technickú univerzitu.
Stále úradujúci minister školstva Ján Mikolaj (SNS) hovorí, komplexná akreditácia splnila svoj cieľ,
pretože zhodnotila pedagogickú a vedecko-výskumnú úroveň každej vysokej školy. Tvrdí, že komplexná
akreditácia nemala "vyselektovať dve alebo tri špičkové univerzity," ale zabrániť masovosti a
priemernosti nášho akademického prostredia. "My nemáme nastavené kritériá na excelentné alebo
špičkové univerzity, my máme nastavené kritériá na univerzitu ako takú," povedal agentúre SITA Mikolaj
s tým, že je otázka budúcnosti, či sa nastavia aj kritériá pre vyčlenenie excelentných univerzít.
Minister školstva odmieta hovoriť o adekvátnom počte univerzít na Slovensku. "To sa nedá takto
diletantsky povedať, že päť. Pretože ak niekto povie päť a nepovie počet študentov, tak nepovie nič,"
odôvodnil Mikolaj. Jednu vysokú školu na Slovensku navštevuje v priemere osemtisíc študentov.
"Univerzita Komenského má 28-tisíc študentov, a teraz koľko má byť takých vysokých škôl? Potom pri
takom množstve stačia dve," dodal Mikolaj. Riešenie vidí v spájaní sa vysokých škôl, čo by mohlo zlepšiť
ich výsledky. "Všetky takéto doterajšie snahy, ktoré na Slovensku boli, neviedli k ničomu dobrému, takže
v žiadnom prípade toto nie je najšťastnejšia cesta a určite nie je schodná," oponuje Ostrovský.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka
2009 postupne zaradili aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita
Komenského v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne vysoké
školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a odborné
vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s najväčšou
sumou, odborné vysoké školy s najmenšou. Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky do roka od
návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich výsledky a
odporúča ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na
august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
SITA
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53. MŠ SR: Medzi univerzitnou elitou je už polovica hodnotených škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 21/06/2010; SITA]
včera 13:59 - BRATISLAVA
Univerzitnou vysokou školou sa stane aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Do najvyššej z
troch kategórií ju v komplexnej akreditácii po odstránení nedostatkov navrhla Akreditačná komisia. Ak jej
status odsúhlasí minister školstva Ján Mikolaj (SNS), pôjde už o trinástu univerzitu z celkovo
hodnotených 27 vysokých škôl.
Člen Valného zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Ivan Ostrovský je
presvedčený, že Slovensko nemá trinásť univerzít. "Keby sme to merali spôsobom, ako sa k tejto otázke
postavili v USA, tak by sme dospeli k číslu jedna špičková univerzita na 4,5 milióna obyvateľov. Čiže
štatisticky by sme mali mať nárok na dve špičkové univerzity," reagoval pre agentúru SITA Ostrovský.
Vzhľadom na to, že sme na Slovensku, Ostrovský si vie predstaviť, že by patrilo medzi kvalitné
univerzity 20 percent hodnotených vysokých škôl, čiže maximálne päť. Podľa jeho názoru skončili v
komplexnej akreditácii medzi univerzitami aj školy, ktoré sú na úrovni najnižšej skupiny, teda odborných
škôl. Vo februári tohto roka Ostrovský povedal, že by medzi elitu zaradil Univerzitu Komenského,
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie, Trnavskú univerzitu, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a
Slovenskú technickú univerzitu.
Stále úradujúci minister školstva Ján Mikolaj (SNS) hovorí, komplexná akreditácia splnila svoj cieľ,
pretože zhodnotila pedagogickú a vedecko-výskumnú úroveň každej vysokej školy. Tvrdí, že komplexná
akreditácia nemala "vyselektovať dve alebo tri špičkové univerzity," ale zabrániť masovosti a
priemernosti nášho akademického prostredia. "My nemáme nastavené kritériá na excelentné alebo
špičkové univerzity, my máme nastavené kritériá na univerzitu ako takú," povedal agentúre SITA Mikolaj
s tým, že je otázka budúcnosti, či sa nastavia aj kritériá pre vyčlenenie excelentných univerzít.
Minister školstva odmieta hovoriť o adekvátnom počte univerzít na Slovensku. "To sa nedá takto
diletantsky povedať, že päť. Pretože ak niekto povie päť a nepovie počet študentov, tak nepovie nič,"
odôvodnil Mikolaj. Jednu vysokú školu na Slovensku navštevuje v priemere osemtisíc študentov.
"Univerzita Komenského má 28-tisíc študentov, a teraz koľko má byť takých vysokých škôl? Potom pri
takom množstve stačia dve," dodal Mikolaj. Riešenie vidí v spájaní sa vysokých škôl, čo by mohlo zlepšiť
ich výsledky. "Všetky takéto doterajšie snahy, ktoré na Slovensku boli, neviedli k ničomu dobrému, takže
v žiadnom prípade toto nie je najšťastnejšia cesta a určite nie je schodná," oponuje Ostrovský.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave bude patriť k elitnej skupine, kam sa od začiatku roka
2009 postupne zaradili aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita
Komenského v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita.
V komplexnej akreditácii hodnotila Akreditačná komisia 20 verejných, štyri súkromné a tri štátne vysoké
školy. Akreditácia delí vysoké školy na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia a odborné
vysoké školy. Podľa tejto hierarchie majú dostávať aj peniaze - univerzity môžu rátať s najväčšou
sumou, odborné vysoké školy s najmenšou. Všetky školy dostali šancu odstrániť nedostatky do roka od
návrhu na ich začlenenie. Po tejto lehote Akreditačná komisia opätovne prehodnocuje ich výsledky a
odporúča ministrovi ich zaradenie. Akreditácia šiestich nových súkromných škôl je naplánovaná na
august tohto roka a začiatok roka 2011.
Voči kritériám komplexnej akreditácie vzniesla protest Generálna prokuratúra SR, ktorá namietala ich
nezákonnosť. Kritizovala najmä ich retroaktivitu. Účinné totiž boli od januára 2008, no pritom sa podľa
nich hodnotil výkon vysokej školy v rokoch 2002 až 2007. Vláda protest prokuratúry na základe
Mikolajovho odporúčania zamietla.
ZDROJ - SITA
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54. SuperSulík. S ručením obmedzeným
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 25/06/2010; s.: 20, 21; TÉMA NA VÍKEND; Jana Jakubíková,
Andrea Szőcsová]
Človek, ktorý sa vo voľbách vyšvihol z dna na politické nebo, je záhadou pre celé Slovensko. Má
charizmu, no chýba mu politická diplomacia.
Férovosť kladie na prvé miesto aj za cenu konfliktov. Vraj drží slovo, názorovú líniu a. . . balónik.
Richard Sulík.
Riško, drž balónik a čakaj, " dala Iveta Radičová legendárny povel Richardovi Sulíkovi v deň volieb a ten
poslúchol, aby sa už o pár hodín oficiálne dozvedel, že vyhral svoj volebný boj. Možno o tom

nepresvedčili absolútne čísla, ale ako skokan roka by určite získal zlatú sošku.
Kto je však ten "rebel bez príčiny", ktorý zaplavil Slovensko spermiami, supermanskými plagátmi a na
čelo si dal napísať 120 nápadov?
Málokto vie presne. V každom prípade však na slovenskej politickej scéne nepribudol suchár. Sulík ekonóm je overenou značkou. Sulík - politik je veľkým otáznikom.
Pre protivníkov, budúcich koaličných partnerov a dokonca i vás - 12, 14 percenta voličov.
Z emigranta premiérom Richard Sulík sa narodil do rodiny právničky a zubára pred 42 rokmi a po ňom
pribudli ešte dve sestry.
Už v dvanástich rokoch si musel zvyknúť na život emigranta v Nemecku, kam sa rodina odsťahovala.
Nemecko mu však nikdy "nešmakovalo" a vždy skôr túžil po domácej hrude. Vrátil sa a suverénne
vyhlásil, že chce niečo dosiahnuť.
"Možno piata veta, čo mi povedal, keď sme sa prvýkrát stretli, bola, že on raz bude premiérom. V
deväťdesiatom piatom som mu to aj začal veriť, " hovorí po dvadsiatich rokoch kamarátstva Roman
Achimský, technicko-investičný riaditeľ spoločnosti OLO (Odvoz a likvidácia odpadu). Písali sa prvé
porevolučné roky, Richard Sulík okolo seba šíril protizávan slovenskej zakríknutosti a vychovaný
západniarskou kultúrou sa nebál svoje plány povedať nahlas. I keď vtedy možno zneli šialene.
Pre mnohých je tento excentrik tak trochu šialencom doteraz.
Študent poradcom ministra Kamarátstvo s Achimským prerástlo do biznisu a Sulík ho pribral za
spoločníka vo firme FaxCopy. "Firma bola Richardova myšlienka. Najprv dovážal kalkulačky a postupne
vznikla FaxCopy. " Hoci dnešný úspech firmy, ktorú Sulík v roku 2006 predal, je aj jeho dielom, jej terajší
predstavitelia sa príliš na "sulíkovskú" tému nechcú baviť: "Roky sme spolu robili, ale pán Sulík sa až
príliš spája s firmou a myslím si, že teraz je to skôr na škodu veci ako na prospech, " hovorí jeden z nich.
To, že si nedá nikdy pokoja pokiaľ niečo nedokončí, potvrdzuje aj to, že sa niekoľko rokov po návrate na
Slovensko dal na "staré kolená" na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave so špecializáciou
na dane a daňové poradenstvo. Po dvoch predošlých, nie až takých úspešných vysokoškolských
pokusoch v Nemecku, tretí pokus vyšiel s prehľadom.
Dokonca s takým, že si na chodbe odchytil vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša a strčil mu pod
nos koncepciu daňovej reformy.
A uspel.
Stal sa poradcom Mikloša a má tak trochu prsty v rovnej dani, ktorá sa na Slovensku zavádzala.
"Ako ekonóm je veľmi dobrý v technických prepočtoch, čo sa týka daní a odvodov a v ich tvorení,
pretože odvodový bonus je jeho projekt na rozdiel od rovnej dane, ktorá bola vymyslená už dávno a
zavedená už v mnohých krajinách, " konštatuje s odstupom času Mikloš.
POKRAČOVANIE NA STRANE 21
DOKONČENIE ZO STRANY 20 A tak ako nemal problém prísť za Miklošom, nemal problém od neho ani
odísť. Deň po schválení reformy.
Čo je však na Sulíkovi trochu desivé, je, že po zmene vlády nemal problém pristaviť sa pri ďalšom
ministrovi financií Jánovi Počiatkovi a cenné rady šepkať do ucha jemu. Ficov minister sa však odmieta k
tomu vyjadrovať. Možno aj preto, že aj jeho tento "ekonomický zbeh" opustil. Niektorí to označujú za
absenciu chrbtovej kosti, iní v tom vidia čistý ekonomický pragmatizmus. . . Vyberte si.
Sulík a spol.
Medzi dvoma obdobiami radenia si stihol sadnúť aj na riaditeľskú stoličku.
A nie hocijakú, stal sa riaditeľom akciovej spoločnosti OLO.
Práve z tohto obdobia pochádza aj škandál s predajom pozemkov firme FaxCopy, v ktorej bol vtedy
aktívny.
Sulík sa bráni, že FaxCopy bola vybraná na základe verejnej súťaže a sám ako akcionár firmy FaxCopy
nehlasoval. Samozrejme, veď ide o zásadového superpolitika.
Biznis a radenie mu však nestačilo.
Chcel sa strčiť do politiky celý.
"Richard ma pozval s tým, či neurobíme spolu nejakú iniciatívu, ktorou by sme ako občania vysvetľovali
ľuďom zlé kroky ministerstva práce pani Tomanovej, " hovorí Jozef Mihál, spoluzakladateľ strany SaS, o
jej zrode. Menil sa Zákonník práce, mal sa meniť odvodový systém, druhý pilier. . . a to ekonómovi
nedovolilo spávať. Občianska iniciatíva prerástla do politickej strany, čo sa tiež zapísalo na zoznam
úspechov.
"Obdivujem na ňom, že je iný politik a predseda strany ako všetci ostatní. Stará sa o chod, a staral sa aj
o kampaň. Dokonca rozvážal aj propagačné materiály po Slovensku, to asi iní predsedovia nerobili, "
súhlasí Richard Švihura, predseda Mladých liberálov a ďalší zo zakladateľov strany SaS.
Človek mieni, politika mení I keď niekedy pôsobí Richard Sulík arogantne, nedajú sa mu uprieť jeho
schopnosti zmobilizovať a motivovať ľudí. "Je dobrý ekonóm. Húževnatý, pracovitý a zásadový. Je
svojský a keby taký nebol, tak nedosiahne taký úspech. Politika je však úplne iná profesia ako ekonómia
a Richard sa na ňu musí preorientovať, " varuje podpredseda MostuHíd, ekonóm Ivan Švejna.
Z rozprávania Sulíkových známych by ste usúdili, že si každé ráno len preleští svätožiaru a ide bojovať
proti nespravodlivosti. Aký je však, keď odhodí masku ekonóma a najnovšie aj politika? "On je stále ten
istý Rišo bez ohľadu na to, či je to u neho doma pri varení cestovín alebo niekde pri víne alebo na
tlačovke, " hovorí Sulíkova kamarátka Nora Remiarová, ktorá sa s ním zoznámila v bare, keď zapíjal svoj

rozvod. I napriek stroskotanému manželstvu má Richard Sulík výborný vzťah so svojimi deťmi. Tými z
prvého vzťahu i s tými z druhého.
"Keď sme sa spoznali, bol mladý a slobodný, teraz je to muž v zrelom veku a má štyri deti, ktoré má rád.
Život mu dal pár príučiek tak, ako každému, " konštatuje Sulíkov dlhoročný kamarát Vladimír Klimeš,
riaditeľ Trend Visual.
Politický nediplomat Napriek tomu, že Richard Sulík miluje svoje deti a ešte aj skvele varí, má i svoje
muchy. Šokuje najmä prílišnou otvorenosťou a nie práve diplomatickým slovníkom. "Keď si o niekom
myslí, že tára dve na tri, tak mu to povie, " hovorí Klimeš. No má povesť hlavičky plnej nápadov.
Nakoľko ich uplatní v politike a nakoľko zachová svoju zásadovosť, ukážu najbližšie roky.
Dúfajme, že sa s jeho stranou nebude opakovať scenár jednej z tých rýchlovykvasených nafúknutých
strán, ktoré spľasli hneď s prvým problémom. Azda sa zo superhrdinu volieb, ktorému dali ľudia zelenú,
nestane zloduch. Veď si ešte dnes pamätáme tú svätožiaru Fica, ktorý hovoril o tretej ceste. Len sa mu
po pár krokoch vybili baterky.
Uvidíme, či má Sulík tie dobíjacie.
Test HN: Ako dobre poznáte Richarda Sulíka?
1. Čo študoval Richard Sulík na univerzitách v Nemecku?
A) fyziku a ekonómiu B) marketing a právo C) ekonómiu a právo
2. Jeho diplomová práca, ktorú písal na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave, bola na tému: A) Problémy trhu práce v SR B) Odvodový bonus v SR C) Daňová reforma v
SR
3. Na začiatku 90. rokov sa Sulík podľa slov svojich kamarátov chcel v budúcnosti stať. . .
A) podnikateľom B) matematikom C) premiérom
4. Bol poradcom A) bývalého ministra financií Jána Počiatka B) bývalej ministerky financií Brigity
Schmögnerovej a bývalého ministra financií Ivana Mikloša C) bývalých ministrov financií Jána Počiatka a
Ivana Mikloša
5. Jednou zo základných podmienok členstva v strane SaS je A) podnikateľské zázemie B) žiadne
vierovyznanie C) čistý štít a žiadna spolupráca s ŠtB
6. Aké boli jeho prvé ambície s SaS A) v roku 2010 sa dostať do parlamentu a do vlády B) v roku 2010
sa dostať do parlamentu a v roku 2014 do vlády C) v roku 2014 sa dostať do parlamentu a do vlády
7. Richard Sulík je človek, ktorý A) srší energiou a chrlí nápady B) je "papučový typ", ktorý sa rád utiahne
doma pred televízor C) sa vyjadruje prísne diplomaticky
8. Doplňte Sulíkov výrok: "Nie som fešák, ale. . . " A) chcem zmenu B) hrám fér C) mám nápady
9. Predseda SaS pomáhal v predvolebnej kampani tým, že A) rozvážal letáky po Slovensku B) opravoval
volebný kamión C) varil guláš na mítingoch
10. Najznámejšou vecou, ktorú počas volebnej noci držal v ruke, sú: A) výsledky B) červené víno C)
balónik
Výsledky: 1A, 2C, 3C, 4C, 5C, 6B, 7A, 8B, 9A, 10C
Vtedy pred Sulíkom: kométy na politickom nebi
Balada o smutnom Jánovi
Voľby 1994: Združenie robotníkov Slovenska
Strana, ktorá by mala zastupovať záujmy robotníkov Slovenska, naplno zažiarila v roku 1994, keď krátko
po vzniku úspešne prenikla do parlamentu na čele s exposlancom SDĽ Jánom Ľuptákom (získali 7, 34
percenta odovzdaných hlasov).
Dvanásť "robotníckych" poslancov vtedy deklarovalo obhajovanie záujmov miestneho proletariátu. Vždy
to však bola strana jedného muža, ktorý zaujal priamočiarym až prostorekým vystupovaním.
Po volebnom úspechu vstúpil k "tým hore" - do vládnej trojkoalície HZDS - ZRS - SNS. Stal sa
podpredsedom parlamentu, jeho nominanti sedeli vo vedení Fondu národného majetku, resp. na
ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku, kde sa chtiacnechtiac podpísali pod rozsiahle
privatizačné aféry tretej Mečiarovej vlády (Nafta Gbely, piešťanské kúpele a pod. ). Výhrady vzbudila aj
nominácia Ľuptákovej svokry do Dozornej rady Dopravnej banky.
Samotné združenie čakala v ďalších voľbách katastrofa - v roku 1998 už získali iba 1, 3 percenta hlasov.

Odvtedy živoria na periférii voličského záujmu, v júni získali len 0, 24 percenta hlasov.
Sopka, ktorá vychladla
Voľby 1998: Strana občianskeho porozumenia
Známy primátor z Košíc a bývalý funkcionár prednovembrovej KSS Rudolf Schuster sa rozhodol pred
voľbami v roku 1998 vstúpiť do veľkej politiky a založil Stranu občianskeho porozumenia. Okrem
Schustera stranu zakladali aj diplomat a exminister Mečiarovej vlády Pavol Hamžík, odborársky predák
Marian Mesiarik či operný spevák Peter Dvorský. Okrem známych tvárí sa Schuster mohol spoľahnúť aj
na dva nové fenomény: súkromnú televíziu Markíza a teóriu "tretej cesty". Aj preto celé Slovensko
vedelo, že v Košiciach piekli obrí trdelník alebo tancovali supermacarenu. Aj preto SOP oslovovala
nerozhodnutých voličov polarizovanej politickej scény. SOP získala 13 poslaneckých mandátov. Výrazne
tak napomohla odstavenie Vladimíra Mečiara od moci a vytvorenie novej vládnej štvorkoalície SDK-SDĽSMK a SOP, ktorá sa zaviazala podporovať v prezidentských voľbách v roku 1999 kandidatúru
Schustera na prezidenta SR. Po jeho triumfe nad Mečiarom a odchodom zo straníckych štruktúr už
strana pod vedením Hamžíka iba dožívala, 1. apríla 2003 oficiálne zanikla a zlúčila sa o Smerom
Roberta Fica.
Strana, ktorá (ne)prežila lídra
Voľby 2002: Aliancia nového občana
To už nemôže byť náhoda: zase nová strana, ktorá získala približne 8 percent hlasov, zase volebný
úspech a vstup do vlády, po štyroch rokoch. . . zase totálne fiasko. Reč je tentoraz o Aliancii nového
občana a voľbách v roku 2002. Hlavná úloha: vtedajší spolumajiteľ a kľúčový muž televízie Markíza
Pavol Rusko. Autoritatívny šéf aliancie si najprv vyskúšal kreslo podpredsedu parlamentu, po rošádach v
rezorte hospodárstva ho napokon začal riadiť osobne.
Okrem neho sa z ANO výraznejšie zapísal do dejín iba minister Rudolf Zajac, ktorý spoplatnil
zdravotníctvo. Rusko sa rád nechal spájať s príchodom zahraničných investorov, no tento imidž
postupne zatienili rôzne kauzy. Najprv obvinil z odpočúvania svojich telefonátov s denníkom Sme
ministerstvo vnútra Vladimíra Palka (KDH). Najvážnejší však bol jeho podpis pod bianko zmenkami pre
podnikateľa Ľubomíra Blaška, od ktorého si takto požičal 100 miliónov korún. Aféra rozdelila ANO,
Rusko a spol. skončili v opozícii.
Oslabená aliancia vo voľbách v roku 2006 úplne prepadla, Rusko sa neskôr z politiky stiahol. Teraz v
júni už ANO nekandidovala.

:
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55. Konzervatívny určite neznamená váhavý
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/06/2010; 25; s.: 36,37; Biznis; MARTIN JESNY, JAROSLAV
KUKUČKA]
Podľa finančnej riaditeľky Evy Kramárikovej vyšiel Sauer-Danfoss z krízy silnejší
MARTIN JESNY, JAROSLAV KUKUČKA
Vyše šesťtisíc zamestnancov strojárskej skupiny Sauer-Danfoss na celom svete našlo druhého júna v
elektronickej pošte nové číslo firemného magazínu Navigator. Prvá strana sa začínala titulkom Finančná
riaditeľka Sauer-Danfoss získala ocenenie. Pod ním článok o tom, ako Eve Kramárikovej, členke
manažmentu slovenskej dcéry, odovzdali na konferencii TRENDU titul Finančný manažér roka 2009.
Časopis slovenských fabrík skupiny v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom k tomu vydal mimoriadne
číslo. Táto žena sa pri zmienke o článkoch iba skromne usmieva. Namiesto rozprávania o sebe neustále
stáča reč na svoju prácu.
POVAŽSKÉ TEMPO
Začína krátkym exkurzom do čias rastu považskobystrickej firmy. Ako sa patrí v jej brandži, faktmi a
číslami. Slovenská dcéra Sauer-Danfossu je jedno z hlavných výrobných centier skupiny. Produkuje
komponenty aj celé moduly pohonných a hydraulic kých systémov pre rôznu mobilnú a manipulačnú
techniku. Najmä stroje pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Tucet rokov jej tržby rástli v priemere o 22
percent ročne. Preinvestovala viac ako 150 miliónov eur a stav jej pracovníkov v auguste 2008
kulminoval na 1 350 ľudoch. Desať rokov funguje vo firme vývojové oddelenie, dnes so 65 pracovníkmi.

"Cez tieto výsledky sme akcionárom ukázali, že sme silní a samostatní," komentuje E. Kramáriková
firemné čísla. Tesne pred prepuknutím krízy Slováci dokonca rozhodli o tom, že splatia majiteľovi časť
investovaného kapitálu znížením základného imania o 6,4 milióna eur.
Pred niekoľkými rokmi táto finančná manažérka v rámci celokoncernového projektu presvedčila vedenie
skupiny a dostala do Považskej Bystrice finančné zúčtovacie centrum pre celú Európu. Dnes zúčtováva
pre trinásť krajín. E. Kramáriková hovorí, že je pre ňu príjemné zadosťučinenie, že sa v ňom uplatnilo
niekoľko ľudí z jej oddelenia.
TRPKÉ OVOCIE
Ale vlani čísla v účtovníctve Sauer-Danfossu veľa radosti nepriniesli. Kríza navštívila celú skupinu. Jej
konsolidované tržby za rok 2009 medziročne spadli o viac ako štyridsať percent na 1,1 miliardy dolárov a
strata presiahla 340 miliónov dolárov. Ušetrená neostala ani slovenská dcéra. Prišla o polovicu svojich
tržieb z roku 2008. Najmä od výrobcov stavebných strojov sa objednávky načas doslova vyparili. Firma
okúsila tiež pachuť negatívneho hospodárskeho výsledku. "Aj keď sme si mysleli, že rozhodujeme
opatrne, neprikladali sme vážnosť najmä šírke našej produkcie. Brali sme ju len ako výhodu, ktorá nás
robí samostatnejšími," konštatuje E. Kramáriková. V tej chvíli už v jej slovách zreteľne počuť podnikovú
finančníčku, aj keď hovorí o nie celkom najšťastnejších rozhodnutiach. "Dlhodobý rast a úspechy na
zahraničných trhoch nám trochu zalepili oči," pripúšťa. Masívne investície, ktoré sa aj na Považí končili
až koncom roka 2008, priniesli do slovenskej dcéry vysoký podiel fixných nákladov na obrate. Teda tých.
ktoré sa v krízových časoch odbúravajú ťažšie. Viac než vo výrobe sa nákup množstva nových strojov
prejavil vo výsledovke prudko vyskočili odpisy. Niektoré nové výrobné zariadenia navyše doinštalovali do
výrobných hál tesne pred prepuknutím krízy. Firma ich preto nemala kedy naplno rozbehnúť, ba
dokonca v niektorých prípadoch vôbec naostro spustiť.
SEZÓNA PRAGMATIKOV
Potom nastal čas pragmatických rozhodnutí. Podnikovým finančníkom priniesol silnejší vplyv v
spoločnosti, no museli ukázať vedeniu, kde je priestor na šetrenie. "Pevnú pozíciu sme mali aj pred
krízou. Členkou predstavenstva som dlhé roky. Ale odkedy to vypuklo, je nás vo firme cítiť ešte viac. A
viac nás počúvajú pri rozhodovaní o investíciách aj osude projektov," zdôrazňuje E. Kramáriková.
Svoju pozíciu musela po prvý raz potvrdiť hneď skraja ťažkých časov, keď koncom leta 2008 výroba
kulminovala. V tradičnom konflikte nadšených obchodníkov s konzervatívnymi finančníkmi. "V auguste
2008 sme zaznamenali najvyššiu výrobu a obchodníci tvrdili, že to tak môže ísť aj ďalej. Že budú
získavať nových zákazníkov. My sme avizovali, že ďalší rast nepríde, a potvrdzovali to aj kolegovia z
výroby, ktorým začali klesať objednávky," spomína.
S reakciou nemohli dlho čakať. Hneď na začiatku musela spoločnosť ukončiť kooperácie na externú
výrobu, ktoré sa hodili v časoch výrobného náporu. Škrty sa týkali aj nedávno kúpených strojov, došlo
dokonca aj na ich predaj. Výrobné kapacity bolo treba prispôsobiť zreálneným očakávaniam odbytu. To
skrátilo ekonomickú životnosť časti strojov, ale zrýchlilo ich odpisovanie. Ďalšie firma vyradila z kníh,
prešla na lízing. Opatrenia sa dotkli i ľudí v podniku. Začalo sa to rušením benefitov. Neskôr zmrazili
platy, no spoločnosť sa nevyhla ani najbolestnejšiemu škrtu prepúšťaniu. Nie malému. Z firmy odišla
tretina zamestnancov. Vlaňajší rok končili na stave niečo vyše 920 ľudí, dnes sa ich počet začína
osmičkou. Pri rozprávaní o personálnych opatreniach sa z hlasu E. Kramárikovej trochu vytratí vecný tón
finančnej manažérky. Cítiť, že aj keď bola redukcia počtu pracovníkov nevyhnutná pre zachovanie práce
pre ostatných, ľudí nepúšťala rada ani ľahko. Manažéri Sauer-Danfossu podľa nej robili, čo sa dalo, aby
to pracovníkom vysvetlili. Komunikácia v čase prepúšťania, no vlastne pri všetkých krokoch vo firme, sa
ukázala ako správny prístup.
"Keď som si čítala rozlúčkové maily ľudí odchádzajúcich z firmy, bolo mi z toho naozaj smutno. No
zároveň ma to prekvapilo a dojalo. Písali, že odchádzajú v dobrom, a ďakovali za roky vo firme," hovorí
táto manažérka.
PRIPRAVENÍ A SILNEJŠÍ
Prepúšťanie, rušenie externých kooperácií a dokonca aj uzatvorenie pomaly návratných projektov treba
spraviť bleskovo, aby sa stabilizovala hotovostná pozícia firmy. Popri fixných nákladoch bolo nevyhnutné
rýchlo upratať aj v prevádzkovej oblasti. "V riadení zásob a čistého pracovného kapitálu sme boli sami
prekvapení, koľko rezerv sme našli," priznáva finančná šéfka tejto firmy.
Logickou obeťou škrtov sa stali kapitálové výdavky. Po rokoch vysokých investícií sa veľké nákupy vlani
v podstate zastavili. Na tento rok figuruje v investičných plánoch symbolická suma.
No nebolo to opatrenie na riešenie okamžitého problému. Firma si vytvorila úplne novú stratégiu. S
oveľa presnejšími parametrami, ktoré ohraničujú aj možný rast. Jak jednotlivé opatrenia, ako aj nová
stratégia nás vtiahli od čisto finančných krokov do všetkých oblastí fungovania firmy. Museli sme sa
pomerne veľa naučiť aj o výrobe," opisuje E. Kramáriková novinky vo svojej práci. Nová stratégia
upriamila fungovanie celej firmy na dlhodobo ziskové hospodárenie. Ale má za úlohu najmä zlepšovať jej
finančnú stabilitu. Po novom má byť podnik schopný reagovať aj na trhové výkyvy bez vážnejších
šrámov na výsledkoch. "Prvé výsledky proti krízových riešení už cítiť," konštatuje manažérka. Aj keď sa

firma vlani dostala do straty, tento rok sa darí to meniť. Po vyše 50-percentnom minuloročnom páde
tržieb sa tento rok vývoj o čosi obrátil. V prvých mesiacoch až na úroveň 75 percent roku 2008. "Aj keď
celkovo to zrejme až také ružové nebude," nevypadáva E. Kramáriková ani na okamih z roly
konzervatívneho finančníka. Pozitívny cash-flow a najmä nastavenie prevádzky slovenských závodov
Sauer-Danfossu aj na výkyvy odbytu vníma ako solídny výsledok opatrení, ktoré riadila. E. Kramáriková
si pochvaľuje aj prístup obchodných partnerov. Oceňuje, že keď banky videli akčný a efektívny program
zmien, verili firme. Dôležitú úlohu podľa nej zohral aj dobre zvládnutý manažment pohľadávok. V ňom
musia kredit manažéri na jednej strane zabezpečiť plynulý prílev peňazí na firemné účty, no na druhej
strane citlivo odhadovať silu tlaku na neplatiacich odberateľov. "Aj keď to znie ako v súčasnosti často
používané klišé, kríza nás donútila, aby sme zosilneli, a my sme to dokázali," uzatvára E. Kramáriková
opis zmien krízového obdobia, za ktoré sa jej ušlo ocenenie finančná manažérka roka.

EVA KRAMÁRIKOVÁ vyštudovala Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomická
univerzita) v Bratislave. Po absolvovaní v roku 1976 pracovala v podniku zahraničného obchodu
Omnia, neskôr na divízii hydrauliky Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS). V rokoch 1985 až 1992 už
zastávala manažérsku pozíciu v riadení výroby Elektrotechnického výskumného ústavu ZŤS. V marci
1992 bola jedným z manažérskych zakladateľov Leoni Slowakia v Novej Dubnici, do roku 1995 bola v
podniku finančná riaditeľka. Do služieb strojárskej skupiny Sauer-Danfoss vstúpila v októbri 1995 ako
finančná šéfka závodu v Považskej Bystrici. Neskôr prevzala riadenie financií celej slovenskej dcéry
koncernu. Od roku 2002 je aj členkou predstavenstva. Medzitým bola v rokoch 2001 až 2003 členkou
vedenia európskej časti koncernovej divízie Pohony.
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56. SuperSulík. S ručením obmedzeným
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 25/06/2010; Jana Jakubíková]
Lídra SaS, Richarda Sulíka, vystrelili voľby na nebo politických hviezd.
Človek, ktorý sa vo voľbách vyšvihol z dna na politické nebo, je záhadou pre celé Slovensko. Má
charizmu, no chýba mu politická diplomacia. Férovosť kladie na prvé miesto aj za cenu konfliktov. Vraj
drží slovo, názorovú líniu a... balónik. Richard Sulík.
"Riško, drž balónik a čakaj," dala Iveta Radičová legendárny povel Richardovi Sulíkovi v deň volieb a ten
poslúchol, aby sa už o pár hodín oficiálne dozvedel, že vyhral svoj volebný boj. Možno o tom
nepresvedčili absolútne čísla, ale ako skokan roka by určite získal zlatú sošku. Kto je však ten "rebel bez
príčiny", ktorý zaplavil Slovensko spermiami, supermanskými plagátmi a na čelo si dal napísať 120
nápadov? Málokto vie presne. V každom prípade však na slovenskej politickej scéne nepribudol suchár.
Sulík - ekonóm je overenou značkou. Sulík - politik je veľkým otáznikom. Pre protivníkov, budúcich
koaličných partnerov a dokonca i vás - 12,14 percenta voličov.
Z emigranta premiérom
Richard Sulík sa narodil do rodiny právničky a zubára pred 42 rokmi a po ňom pribudli ešte dve sestry.
Už v dvanástich rokoch si musel zvyknúť na život emigranta v Nemecku, kam sa rodina odsťahovala.
Nemecko mu však nikdy "nešmakovalo" a vždy skôr túžil po domácej hrude. Vrátil sa a suverénne
vyhlásil, že chce niečo dosiahnuť. "Možno piata veta, čo mi povedal, keď sme sa prvýkrát stretli, bola, že
on raz bude premiérom. V deväťdesiatom piatom som mu to aj začal veriť," hovorí po dvadsiatich rokoch
kamarátstva Roman Achimský, technicko-investičný riaditeľ spoločnosti OLO (Odvoz a likvidácia
odpadu). Písali sa prvé porevolučné roky, Richard Sulík okolo seba šíril protizávan slovenskej
zakríknutosti a vychovaný západniarskou kultúrou sa nebál svoje plány povedať nahlas. I keď vtedy
možno zneli šialene. Pre mnohých je tento excentrik tak trochu šialencom doteraz.
Študent poradcom ministra
Kamarátstvo s Achimským prerástlo do biznisu a Sulík ho pribral za spoločníka vo firme FaxCopy.
"Firma bola Richardova myšlienka. Najprv dovážal kalkulačky a postupne vznikla FaxCopy." Hoci
dnešný úspech firmy, ktorú Sulík v roku 2006 predal, je aj jeho dielom, jej terajší predstavitelia sa príliš
na "sulíkovskú" tému nechcú baviť: "Roky sme spolu robili, ale pán Sulík sa až príliš spája s firmou a
myslím si, že teraz je to skôr na škodu veci ako na prospech," hovorí jeden z nich.
To, že si nedá nikdy pokoja pokiaľ niečo nedokončí, potvrdzuje aj to, že sa niekoľko rokov po návrate na
Slovensko dal na "staré kolená" na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave so špecializáciou
na dane a daňové poradenstvo. Po dvoch predošlých, nie až takých úspešných vysokoškolských
pokusoch v Nemecku, tretí pokus vyšiel s prehľadom. Dokonca s takým, že si na chodbe odchytil
vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša a strčil mu pod nos koncepciu daňovej reformy.A uspel.
Stal sa poradcom Mikloša a má tak trochu prsty v rovnej dani, ktorá sa na Slovensku zavádzala. "Ako
ekonóm je veľmi dobrý v technických prepočtoch, čo sa týka daní a odvodov a v ich tvorení, pretože
odvodový bonus je jeho projekt na rozdiel od rovnej dane, ktorá bola vymyslená už dávno a zavedená už

v mnohých krajinách," konštatuje s odstupom času Mikloš.
A tak ako nemal problém prísť za Miklošom, nemal problém od neho ani odísť. Deň po schválení
reformy. Čo je však na Sulíkovi trochu desivé, je, že po zmene vlády nemal problém pristaviť sa pri
ďalšom ministrovi financií Jánovi Počiatkovi a cenné rady šepkať do ucha jemu. Ficov minister sa však
odmieta k tomu vyjadrovať. Možno aj preto, že aj jeho tento "ekonomický zbeh" opustil. Niektorí to
označujú za absenciu chrbtovej kosti, iní v tom vidia čistý ekonomický pragmatizmus... Vyberte si.
Sulík a spol.
Medzi dvoma obdobiami radenia si stihol sadnúť aj na riaditeľskú stoličku. A nie hocijakú, stal sa
riaditeľom akciovej spoločnosti OLO. Práve z tohto obdobia pochádza aj škandál s predajom pozemkov
firme FaxCopy, v ktorej bol vtedy aktívny. Sulík sa bráni, že FaxCopy bola vybraná na základe verejnej
súťaže a sám ako akcionár firmy FaxCopy nehlasoval. Samozrejme, veď ide o zásadového
superpolitika. Biznis a radenie mu však nestačilo. Chcel sa strčiť do politiky celý.
"Richard ma pozval s tým, či neurobíme spolu nejakú iniciatívu, ktorouby sme ako občania vysvetľovali
ľuďom zlé kroky ministerstva práce pani Tomanovej," hovorí Jozef Mihál, spoluzakladateľ strany SaS, o
jej zrode. Menil sa Zákonník práce, mal sa meniť odvodový systém, druhý pilier... a to ekonómovi
nedovolilo spávať. Občianska iniciatíva prerástla do politickej strany, čo sa tiež zapísalo na zoznam
úspechov.
"Obdivujem na ňom, že je iný politik a predseda strany ako všetci ostatní. Stará sa o chod, a staral sa aj
o kampaň. Dokonca rozvážal aj propagačné materiály po Slovensku, to asi iní predsedovia nerobili,"
súhlasí Richard Švihura, predseda Mladých liberálov a ďalší zo zakladateľov strany SaS.
Človek mieni, politika mení
I keď niekedy pôsobí Richard Sulík arogantne, nedajú sa mu uprieť jeho schopnosti zmobilizovať a
motivovať ľudí. "Je dobrý ekonóm. Húževnatý, pracovitý a zásadový. Je svojský a keby taký nebol, tak
nedosiahne taký úspech. Politika je však úplne iná profesia ako ekonómia a Richard sa na ňu musí
preorientovať," varuje podpredseda Mostu- Híd, ekonóm Ivan Švejna.
Z rozprávania Sulíkových známych by ste usúdili, že si každé ráno len preleští svätožiaru a ide bojovať
proti nespravodlivosti. Aký je však, keď odhodí masku ekonóma a najnovšie aj politika? "On je stále ten
istý Rišo bez ohľadu na to, či je to u neho doma pri varení cestovín alebo niekde pri víne alebo na
tlačovke," hovorí Sulíkova kamarátka Nora Remiarová, ktorá sa s ním zoznámila v bare, keď zapíjal svoj
rozvod.
I napriek stroskotanému manželstvu má Richard Sulík výborný vzťah so svojimi deťmi. Tými z prvého
vzťahu i s tými z druhého. "Keď sme sa spoznali, bol mladý a slobodný, teraz je to muž v zrelom veku a
má štyri deti, ktoré má rád. Život mu dal pár príučiek tak, ako každému," konštatuje Sulíkov dlhoročný
kamarát Vladimír Klimeš, riaditeľ Trend Visual.
Politický nediplomat
Napriek tomu, že Richard Sulík miluje svoje deti a ešte aj skvele varí, má i svoje muchy. Šokuje najmä
prílišnou otvorenosťou a nie práve diplomatickým slovníkom. "Keď si o niekom myslí, že tára dve na tri,
tak mu to povie," hovorí Klimeš. No má povesť hlavičky plnej nápadov. Nakoľko ich uplatní v politike a
nakoľko zachová svoju zásadovosť, ukážu najbližšie roky.
Dúfajme, že sa s jeho stranou nebude opakovať scenár jednej z tých rýchlovykvasených nafúknutých
strán, ktoré spľasli hneď s prvým problémom. Azda sa zo superhrdinu volieb, ktorému dali ľudia zelenú,
nestane zloduch. Veď si ešte dnes pamätáme tú svätožiaru Fica, ktorý hovoril o tretej ceste. Len sa mu
po pár krokoch vybili baterky. Uvidíme, či má Sulík tie dobíjacie.
Jana Jakubíková
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57. Humanitárni pracovníci vidia exotiku, ale riešia utrpenie
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/06/2010; Zuzana Hlaváčková]
Zuzana Hlaváčková | 20. júna 2010 15:56
Krajín, ktoré zápasia s prírodnými katastrofami, sú postihnuté vojnovými konfliktami a veľkou chudobou,
neubúda. Ľudí, ktorí tam môžu vycestovať a dokážu poskytnúť kvalifikovanú humanitárnu pomoc, je
zase nedostatok. Práca v teréne totiž nie je o cestovaní po exotických kútoch sveta. Vyžaduje si
vytrvalosť a trpezlivosť. A práve to si vyskúšali štyria humanitárni stážisti zo Slovenska, ktorí mali
možnosť spoznať, čo taká práca znamená.
Práca humanitárneho a rozvojového pracovníka je bezpochyby náročnejšia ako bežné povolania.
Rozhodnúť sa pre ňu môže len človek ochotný pracovať v extrémnejších životných a klimatických
podmienkach. A nájsť ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať a zvládnu všetky podmienky, nie je veľa.
Na Slovensku chýba databáza skúsených ľudí, ktorých by humanitárne a rozvojové organizácie mohli
vysielať do krízových oblastí sveta. Práve preto minulý rok občianske združenie Človek v ohrození v
spolupráci s Úradom pre humanitárnu pomoc Európskej komisie spustili spoločný projekt. Išlo o
tréningový program pre potenciálnych humanitárnych pracovníkov, kde dostali záujemcovia školenie v
základných témach humanitárnej pomoci.
Vybraní účastníci absolvovali mesačné stáže v partnerských organizáciách Úradu pre humanitárnu
pomoc Európskej komisie v krajinách, kde Človek v ohrození plánuje v budúcnosti pôsobiť na

humanitárnych misiách. Matúš Buran absolvoval stáž v Afganistane, Mária Radváková v Pakistane,
Miroslava Pinková bola v Gruzínsku, Katarína Hadad v Palestíne a Jana Jakubíková v Etiópii.
Krajina, kde vodu považujú za zázrak
V odľahlých horských oblastiach Pakistanu je najväčším problémom zabezpečenie akéhokoľvek príjmu
pre rodiny, prístup k vode, ale aj vzdelávanie. Pomoc potrebujú aj presídlenci z vnútra krajiny, ktorí boli
pre pretrvávajúce vojenské konflikty nútení opustiť svoje domovy. Bezpečnostná situácia je tu však taká
vyhrotená, že sama krajina najviac sťažuje možnosť, ako jej obyvateľom pomôcť.
Meno: Mária Radváková
V lete 2009 absolvovala humanitárny tréning občianskeho združenia Človek v ohrození a následne
absolvovala stáž v Pakistane a Afganistane.
Ako prebieha stáž
Mária Radváková nepreferovala nijakú krajinu, ale možnosť ísť do Pakistanu privítala. "Mala som
konečne možnosť vidieť prácu humanitárnych pracovníkov v teréne, ale umožnila mi aj konkrétne ľuďom
pomáhať." V Pakistane strávila šesť týždňov. V hlavnom meste Islamabade, v Kašmíre a neskôr aj v
afganskom Kábule.
"V Islamabade som spoznávala fungovanie organizácie, v ktorej stáž prebiehala. Potom som už odišla
do terénu - v Kašmíre som denne chodila do terénu. Stavali sme vodovod, lebo v dedinách vysoko na
úpätí kašmírskych kopcov si musia dedinčania - najmä ženy a deti - vynášať denne vodu z hlbokého
údolia. Výstavbu vodovodov vítali, citeľne im skvalitňuje život," vysvetľuje Mária Radvanská. Ďalší
projekt sa venoval výstavbe ženských centier. "Ženy z komunity vyrábali praktické a ozdobné predmety,
ktoré predávali a zvyšovali tým príjem do domácnosti." Za veľký úspech považuje Mária projekt
regionálneho tréningového centra pre miestnych obyvateľov: "Ľudia si tu robili elektrikárske a
inštalatérske kurzy, ale mohli si vybrať aj kurzy šitia, počítačových zručností a anglického jazyka."
Jazyková bariéra
Angličtina sa tu hodí, aj keď jazyk naozaj nie je najväčším problémom Pakistancov. "S pracovníkmi
mimovládnej organizácie a niektorými obyvateľmi sa dá dohovoriť po anglicky. V Kašmíre sa používa
najmä urdčina, ktorá je Slovákovi pomerne blízka výslovnosťou. Pomerne rýchlo nachytáte základné
frázy a slovíčka. Lokálni pracovníci vám však radi pretlmočia, ak nie ste práve jazykový typ," spresňuje
stážistka, ktorá však ovláda angličtinu, dohovorí sa po rusky a má základné znalosti francúzštiny a
svahilčiny.
Zážitky vďaky
"Nezabudnuteľným zážitkom bolo, keď sa nám konečne podarilo vybudovať vodovod a priviesť tak vodu
do dediny na úpätie jedného z vysokých kašmírskych kopcov. Len sme tak všetci stáli, pozerali na
potôčik vody vytekajúci z malého potrubia. Bolo úplné ticho, ticho zurčala aj tá voda. Všetkým sa nám
leskli oči od dojatia. Vtom prišiel sprievod ľudí so staršinom na čele, ktorý nám ďakoval za to, že ich
dedina má už vodu a ženy a deti ju nemusia svojpomocne vynášať dole z údolia. Povedal, že voda v ich
dedine je zázrak, položil ruku na moju - podľa tradície šatkou prikrytú - hlavu a požehnal mi."
Mária Radváková študovala na Filozofickej fakulte UK odbor angličtina - knihovníctvo a na Pedagogickej
fakulte UK odbor anglický jazyk PHARE.
V súčasnosti študuje na Vysokej stredoeurópskej škole v Skalici odbor medzinárodné vzťahy. Pracovala
v súkromnom sektore, v roku 2005 absolvovala trojmesačný pobyt v Tanzánii, v roku 2009 v Pakistane a
Afganistane. V súčasnosti pôsobí ako terénna pracovníčka združenia v projekte pre vnútorných
vysídlencov v Gruzínsku.
Chudobní ľudia sú veľmi pohostinní
Počas vlády Talibanu Afganistan opustili milióny obyvateľov. Odišli prevažne do Pakistanu alebo Iránu a
v posledných rokoch sa postupne vracajú domov. Pomoc potrebujú nielen obyvatelia veľmi chudobného
Afganistanu, ale aj vracajúci sa utečenci. Humanitárne organizácie sa im snažia zabezpečiť najmä
základné životné potreby, dať im chýbajúce vzdelanie a poskytnúť zdravotnícku starostlivosť.
Meno: Matúš Buran
Absolvoval humanitárny tréning občianskeho združenia Človek v ohrození, a potom bol na stáži v
Afganistane.
Ako prebieha stáž
"Bol som v organizácii ADRA, ktorá realizovala projekt výstavby príbytkov pre utečencov a navrátilcov.
Pre mňa to bola vynikajúca príležitosť, keďže popri práci v kancelárii som sa mohol zúčastniť na prácach
priamo v teréne," hovorí Matúš Buran o svojom pôsobení v Afganistane. Mal možnosť stretnúť ľudí z
iných mimovládnych organizácií a dozvedieť sa viac o ich projektoch. "Riaditeľom ADRA v Afganistane
bol pán Nelson z Indie a po skúsenostiach, ktoré som už z Indie mal, som sa tešil, že v Kábule ma čaká
aspoň niečo známe. Väčšina pracovníkov boli miestni, takže najmä pri práci v teréne sme sa spoľahli na
preklad z angličtiny a do angličtiny," vasvetľuje začiatky svojho pôsobenia.
"Príjemcovia pomoci boli vybraní na základe stanovených podmienok. Museli to byť navrátilci alebo
vnútorní vysídlenci. Rodiny, ktoré boli naozaj v núdzi a pomoc potrebovali najviac, vybrala komunita,
dedina spomedzi najchudobnejších spolu s radou starších, takzvanou miestnou súrou. Príjemcovia
projekt veľmi ocenili a aktívne sa zapojili do výstavby svojich domov. V podstate dostali časť materiálov
potrebných na stavbu, časť si museli zabezpečiť sami a tiež stavebné práce robili svojpomocne alebo s
pomocou rodiny. Vlastná námaha a práca boli zárukou, že si k domom miestni vytvorili vzťah," naráža na
problém, že darované nemá cenu Matúš Buran.

Zážitky
"Napriek všetkým problémom, ktorým bežní Afganci čelia, život plynie podobne ako v iných krajinách,
ľudia idú do práce, nakúpiť na trh, deti hrajú v parku futbal alebo púšťajú šarkany. Afganci sú veľmi
pohostinní, v reštaurácii ma často pozvali, aby som si prisadol a ochutnal z ich jedla," spomína Buran.
Matúš Buran pracoval v dobrovoľníckej zdravotníckej organizácii na projekte prevencie a liečby TBC.
Pomáhal pri vzdelávaní detí zo slumov. Po tejto skúsenosti sa utvrdil, že to je oblasť, ktorej sa chce
venovať. Po návrate domov sa dozvedel o možnosti absolvovať tréning Posilňovanie kapacít
humanitárnej intervencie občianskeho združenia Človek v ohrození. Na konci tréningu dostal možnosť
ísť na stáž do Afganistanu.
Kravy si v Etiópii vážia rovnako ako ľudí
Etiópia je mimoriadne rázovitá krajina, ktorej najzákladnejším problémom je sucho. Už dva roky ani
počas obdobia dažďov nespadlo dostatočné množstvo zrážok, veľké korytá riek sú temer vyschnuté.
Viac ako trištvrtiny Etiópčanov sa venuje poľnohospodárstvu, takže má pre nich sucho fatálne následky.
Výpadok príjmov pre neúrodu a úmrtnosť dobytka v dôsledku sucha spôsobuje hlad. Jedlo si
nedopestujú, nedochovajú a nemajú ani peniaze, aby si ho kúpili. Množstvo ľudí je podvyživených a v
ohrození života. Pomoc do Etiópie prichádza z mnohých krajín, dôležitá je však prevencia podvýživy,
nielen riešenie dôsledkov.
Meno: Jana Jakubíková
Absolvovala polročnú stáž v Kamerune, zúčastnila sa letného tréningového programu pre potenciálnych
humanitárnych pracovníkov a následne dostala ponuku na päťtýždňovú humanitárnu stáž v regióne
Afriky - v Etiópii.
Ako prebieha stáž
"Po príchode, po prvotnom kultúrnom šoku, som sa snažila čo najviac zistiť o domácej kultúre. Zistila
som tak, že šortky sa nenosia asi nikde v Afrike, že jesť by som mala bez príboru, rukou, a to iba pravou,
a že pozvanie na kávu sa neodmieta ani o desiatej večer. Popri zoznamovaní sa s kultúrou som
zisťovala aj aktivity a pravidlá fungovania írskej organizácie Concern," hodnotí začiatok cesty Jana
Jakubíková.
Pokračovanie práce opisuje takto: "Bola som zapojená do stretnutí v organizácii, kde sa napríklad riešilo,
koľko jedla sa má dopraviť do jednotlivých projektových oblastí, kde ľudia trpia akútnou podvýživou,
alebo u koho treba lobovať, aby sme od miestnej vlády získali povolenie na takýto presun potravín.
Neskôr sa pridružil projekt, kde bol mojou úlohou monitoring medzi príjemcami tejto pomoci, ktorých
organizácia napríklad učila pestovať zemiaky, jablká, stavať zavlažovacie zariadenia alebo na poliach
budovať kamenné terasy, aby sa zabránilo degradácii pôdy. Ďalším projektom bol projekt, ktorý spája
poľnohospodárstvo a výživu obyvateľstva s cieľom zamedziť podvýžive pestovaním vhodných plodín vo
vhodných oblastiach. Mojou úlohou tu bolo zhromaždiť podkladové informácie, rôzne mapy, štatistiky a
komunikovať s organizáciami až vládnymi agentúrami."
Jazyková bariéra
"Na vidieku v Etiópii je vám angličtina nanič, takže vždy bol so mnou niekto domáci, kto prekladal do
amharčiny, prípadne iného z viac ako osemdesiatich nárečí. Po niekoľkých dňoch som sa naučila dve
základné slová, s ktorými si cudzinec v Etiópii úplne vystačí: buna - káva a amesegënallô - ďakujem.
Tlmočníkom bol často šofér, ktorý ma do niektorých oblastí viezol," hovorí o rečovej vybavenosti Jana
Jakubíková.
Zážitky
"Najšokujúcejším zážitkom bola jednoznačne návšteva jedného z tradičných okrúhlych domov na
dedine, kam ma pozvali domáci. Dom mal len kamenné základy a slamenú strechu, žiadne okná, vnútri
bola teda úplná tma. Najprv išli dnu domáci, ja za nimi iba podľa hlasu, pretože som nič nevidela.
Šmátrala som naokolo, snažila som sa niečoho zachytiť, až som pravou rukou nahmatala niečo teplé,
mäkké, chlpaté a hýbajúce sa. Bola to hlava kravy. Ako mi neskôr vysvetlili, dobytok je to najcennejšie,
čo pastieri a ľudia z vidieckych oblastí majú, a tak je pochopiteľné, že spí s nimi vnútri domu a zároveň je
používaný aj ako vykurovanie," hodnotí Jakubíková svoju skúsenosť ako to veselé, čo tam zažila. Už nie
tak veselé bolo podľa nej pozerať sa na deti bez domova v hlavnom meste. "Cez deň povyliezajú zo
svojich provizórnych príbytkov na hlavné cesty a buď posedávajú a žobrú, alebo spia spolu s ďalšími
deťmi a psami na hromade popri cestách. Napriek tomu je Etiópia úžasná krajina s veľmi milými a
úctivými ľuďmi, v ktorej vládne solidarita. Pokojne uvidíte pána v otrhanom oblečení, ako dáva drobné
žobrákovi, lebo ich potrebuje viac ako on."
Jana Jakubíková vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracuje ako
novinárka. V roku 2008 strávila šesť mesiacov v Kamerune na rozvojovej stáži cez medzinárodnú
študentskú organizáciu Aiesec a vo februári a marci tohto roka bola na 5-týždňovej humanitárnej stáži v
Etiópii cez projekt organizovaný Človekom v ohrození s podporou Európskej komisie - DG ECHO.
Keď vdovy bojujú o prežitie
V dôsledku vojenského konfliktu v 90. rokoch v spore o Abcházsko a neskôr počas augusta 2008 v
spore o autonómne Južné Osetsko zažilo Gruzínsko hrôzy, pre ktoré boli mnohí ľudia nútení opustiť
svoje domovy Masívny presun gruzínskeho obyvateľstva z postihnutých oblastí do iných regiónov, kde
sa utvárali zhluky presídlených ľudí (IDP's komunity) znamenal stratu domova a nevyhovujúce
podmienky bývania v náhradných "kolektívnych centrách". Gruzíncov stále trápi zlá infraštruktúra,
vysoká nezamestnanosť a nebezpečie v postihnutých oblastiach.

Meno: Miroslava Pinková
Rovnako cez tréningový program občianskeho združenia Človek v ohrození získala teoretický základ.
"Oslovili ma potom s ponukou ísť do Gruzínska do dánskej neziskovky Danish Refugee Council,
zameranej na prácu s utečencami, vnútornými vysídlencami a navrátilcami," hovorí o počiatkoch
humanitárnej práce
Ako prebieha stáž
Plusy a mínusy práce, optimálne správanie sa v teréne postihnutom vojnou zisťovala priamo na mieste.
"Na stáž do Gruzínska som prišla práve v čase, keď sa v regióne Shida Kartli rozbiehal projekt zameraný
na podporu drobného podnikania obyvateľov žijúcich v dedinách bývalej vojnovej zóny. Jeho cieľom bolo
podporiť podnikateľské nápady obyvateľov, ktoré by zvýšili ich príjem na živobytie. Naskočila som do
rozbehnutého procesu. Vyhodnocovali sa potreby a vyberali konkrétni obyvatelia, ktorí pomoc
potrebovali najviac. Väčšinu času sme teda spolu s gruzínskym kolegom Giorgim trávili priamo v
dedinách neďaleko administratívnej hraničnej čiary s autonómnym Južným Osetskom. Posudzovali sme
vlastne nádej na úspech ich nápadov," hovorí o obsahu práce Miroslava Pinková.
A dodáva: "zisťovali sme, ako bývajú, či majú nejaký príjem a koľko členov rodiny z neho musí vyžiť. Bral
sa do úvahy počet zamestnaných a nezamestnaných členov rodiny a počet detí. Zohľadňovalo sa, či
rodina vlastní nejaký majetok, zdravotný stav žiadateľov. Vo všeobecnosti však platilo, že pomoc sa
prednostne poskytovala zraniteľnejším jednotlivcom - osamelým matkám, vdovám s maloletými deťmi,
starším a hendikepovaným ľuďom.
Jazyková bariéra
"Musím priznať, že pre našinca je gruzínčina, o gruzínskom písme ani nehovoriac, vcelku
nezrozumiteľný a ťažký jazyk. Počas pôsobenia v Gruzínsku som sa však naučila niekoľko základných
fráz, ale tlmočenie kolegu a angličtina boli dôležité," vysvetľuje Miroslava Pinková
Zážitky
"Najväčšie emócie vo mne vyvolala návšteva v teréne u vdovy s dvoma síce dospelými, ale ťažko
hendikepovanými synmi, z ktorej vyžarovala obdivuhodná vnútorná sila a pokora pred životom. Pani
žiadala o príspevok na prevádzkovanie malého obchodu, prostredníctvom ktorého živila nielen seba, ale
aj svojich dvoch synov. Nezabudnem však ani na návštevu inej vdovy s tromi synmi, ktorí donedávna žili
v malej "železnej búde". Vďaka predchádzajúcemu projektu našej organizácie jej boli v minulosti
poskytnuté dve "chalúpky", ktoré so synmi svojpomocne spojila prechodnou miestnosťou a vytvorila si
tak obývateľný dom. A bojuje ďalej. Teraz si chce otvoriť malý obchod."
Miroslava Pinková študovala na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v študijnom zameraní vyšetrovateľ, čo znie možno trochu atypicky pre dievča, ale v podstate ide o štúdium práva
špecializovaného na bezpečnosť.
Už počas štúdia sa však osobitne zaujímala o ochranu ľudských práv, čo je oblasť, v ktorej aj pôsobí. V
súčasnosti pracuje ako právnička v ľudskoprávnej oblasti.
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58. Petržalka vraj zverejní viac, ako žiada zákon
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/06/2010; s.: 21; Bratislava; sita]
Mestská časť sľubuje, že zverejní, ako sa rozhoduje o stavebných projektoch na jej území.
PETRŽALKA, obyvatelia Petržalky môžu sledovať priebeh rozhodovania o všetkých pripravovaných
stavebných a projektových aktivitách na území mestskej časti. Povedal to hovorca mestskej časti
Ľubomír Andrassy. Petržalka podľa neho začala zverejňovať informácie nad rámec zákona o slobodnom
prístupe k informáciám.
Občania môžu sledovať napríklad prípravu pretvorenia územia medzi jazerami Veľký a Malý Draždiak na
mestský park či výstavby výskumného centra Ekonomickej univerzity.
Podľa Andrassyho je dnes na internetovej stránke mestskej časti zoznam uzavretých zmlúv a faktúr,
prehľad dotácií a priebeh verejných súťaží. Od januára do marca tohto roku bolo vystavených 372 faktúr,
mestská časť zaplatila 567 823 eur. Od januára do apríla uzavrela Petržalka 203 zmlúv.
(sita)

Späť na obsah

59. New National Partner at SSD
[Téma: Ekonomická univerzita; Connection; 14/06/2010; 5, 6/2010; s.: 6; member news; Adrián Barger]
The global law firm Squire Sanders has named Adrián Barger a National Partner. Based in the firm's
Bratislava office since 1998, Mr. Barger is an experienced real estate lawyer whose transactional
experience includes a full range of real estate projects, corporate and project finance deals as well as

mergers and acquisitions. He has particular expertise in Slovak and European Union competition law
issues. He has represented numerous clients in corporate matters such as mergers and acquisitions,
privatizations, financings and economic regulation. Mr. Barger regularly publishes and speaks about real
estate development and financing and construction law in Central and Eastern Europe.
Adrian Barger was listed as a leading individual by Chambers Global 2010 for corporate and merger and
acquisition matters in the Slovak Republic, and recommended for real estate by PLC Which Lawyer?
Yearbook 2009. He received his economics diploma (Ing. ) in 2004 from Ekonomická univerzita and
his Mgr. (M. A. ) in 2001 from Univerzita Komenského.
Adrián Barger
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60. V regióne promovali nových absolventov
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 28/06/2010; 25/2010; s.: 2;
Spravodajstvo; HANA TÓTHOVÁ]
Piatok 25. jún sa niesol pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Ekonomickej Univerzity v
Bratislave v slávnostnom duchu.
NOVÉ zámky. Absolventi denného štúdia na pedagogickom pracovisku Nové Zámky ukončili odbor
Obchodné podnikanie a prevzali si diplomy.
Ekonomická univerzita je považovaná za mladú univerzitu - vznikla v roku 1940. Rozhodnutím
akreditačnej komisie ministerstva školstva Slovenskej republiky bola Ekonomická univerzita v
Bratislave v tomto roku zaradená medzi vysoké školy univerzitného typu a Obchodná fakulta bola
zaradená do kategórie A medzi fakulty s medzinárodnou úrovňou.
Novozámocké pracovisko bakalárskeho štúdia založili v roku 1992. Za toto obdobie sa uskutočnilo
pätnásť promócií, šestnásta sa konala v kine Mier v piatok. Po krátkom programe nasledovala promócia
47 absolventov vysokoškolského štúdia.
Okrem príbuzných a pedagogického personálu prišli aj významní hostia v čele s Jaroslavom Kitom,
dekanom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Helenou Strážovskou, gestorka
novozámocká bakalárskeho štúdia.
"Úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia a naň naväzujúce slávnostné odovzdanie vysokoškolských
diplomov predstavuje určitú symboliku vykonanej práce. Počas existencie vysokoškolského štúdia v
našom meste tu vyrástlo veľa inteligentných osobností, ktoré svojimi schopnosťami, talentom a
charakterom ovplyvnia ducha doby," prihovoril sa prítomným Gejza Pischinger, primátor mesta Nové
Zámky.

HANA TÓTHOVÁ
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61. Ekonomická konferencia
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 25/06/2010; Poludňajší žurnál; neuvedený]
MODERATOR: Anna Petričková
Anna Petričková, moderátorka: "Nové postupy v environmentálnej politike, či ekonomické dobiehanie
silnejších krajín Európskej únie. Aj takýmto témam sa budú venovať odborníci z celého sveta na
konferencii, ktorú organizuje Ekonomická univerzita. Piatkový program vám prinášame na živo na
internetovej stránke televízie TA3."
neuvedený redaktor: "Cieľom konferencie je priblížiť modernú ekonómiu študentom aj odbornej
verejnosti. Účastníci konferencie sa okrem iného budú venovať aj fungovaniu trhov, ekonomike práce,
spravovaniu spoločnosti či bankovníctvu. Dnešné prednášky vám televízia TA3 prináša naživo. Až do
pol šiestej večer môžete dianie na konferencii sledovať na našej webovej stránke. Účastníci budú okrem
iného prednášať o nových, ekologických formách vládnutia, či o problematike slnečných elektrární
v Českej republike."
Natočené:
Igor Čekirda, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj: "Priamy prenos z vedeckej, ekonomickej konferencie, ktorý
pripravujeme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, je pokračovaním nášho zámeru
prinášať živé prenosy na internetovej stránke televízie TA3 z obdobných podujatí, ktoré nie sú možno
svojou formou celkom vhodné do televízneho vysielania, ale svojím obsahom sú určite mimoriadne
lákavé pre diváka televízie TA3."

****
neuvedený redaktor: "Konferencia je pokračovaním úspešného stretnutia slovenských ekonómov, ktoré
sa po prvý krát konalo pred dvoma rokmi. Podujatie sa koná od štvrtka, 24. júna, do soboty 26. júna."
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62. Ernst & Young vyhlasuje piaty ročník súťaže Podnikateľ roka 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; Strategie.sk; 30/06/2010; Redakcia]
Spoločnosť Ernst & Young dnes vyhlasuje piaty ročník prestížnej súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka
2010 Slovenskej republiky.
Do súťaže môže byť nominovaný každý tuzemský podnikateľ s minimálne 20 % vlastníckym podielom
spoločnosti, ktorá existuje na trhu aspoň dva roky. Súťaží sa v hlavnej kategórii Ernst & Young
Podnikateľ roka Slovenskej republiky a v kategóriách Podnikateľ roka v oblasti inovácií a Začínajúci
podnikateľ roka. Víťaz hlavnej kategórie národného kola súťaže bude reprezentovať Slovenskú republiku
na svetovom finále World Entrepreneur of the Year v Monte Carle. Minuloročným víťazom súťaže
Podnikateľ roka 2009 sa stal Michal Štencl, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Sygic,
a.s.
Súťaž Ernst & Young Podnikateľ roka je celosvetová a jej cieľom je vyzdvihnúť a ukázať verejnosti
výnimočné podnikateľské osobnosti a príbehy, ktoré sú inšpiráciou pre mladých začínajúcich
podnikateľov. Ernst & Young vyhlasuje tento rok na Slovensku už piaty ročník súťaže Podnikateľ roka.
Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ sám alebo tak môže urobiť jeho kolega, zákazník, zamestnanec
alebo rodinný príslušník. Podmienkou nominácie do súťaže je odoslanie kompletne a správne
vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke www.podnikatelroka.sk. Nominácie
sa prijímajú do 30. novembra 2010.
"Verím, že aj Slovenská republika má mnoho výnimočných podnikateľských talentov – ľudí, ktorí vďaka
svojim schopnostiam a vlastnostiam vybudovali stabilné, silné, novátorské a dynamické spoločnosti.
Výnimočné osobnosti, ktoré sa neboja ísť za svojím cieľom a vďaka svojej vízii a odhodlaniu každý deň
prispievajú k rozvoju podnikania na Slovensku. Za ich úspechom sa skrýva neúnavná práca, ktorá si
zaslúži byť ocenená," povedal Stan Jakubek, vedúci partner Ernst & Young Slovenskej republiky.
Členovia poroty
O víťazovi piateho ročníka prestížnej súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka bude rozhodovať
osemčlenná porota, ktorá sa riadi medzinárodnými pravidlami. Zložená je z nezávislých a nestranných
odborníkov z akademickej a podnikateľskej oblasti:
Ing. Michal Štencl – predseda poroty, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Sygic, a.s.,
Podnikateľ roka 2009 Slovenskej republiky
PhDr. Oliver Brunovský – konateľ vydavateľstva Trend Holding, spol. s r.o.
prof. Ing. Ján Košturiak, Phd. – riaditeľ, Fraunhofer IPA Slovakia
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Róbert Šimončič, Phd. – generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO)
Ing. Miroslav Trnka – generálny riaditeľ spoločnosti ESET, spol. s r.o., Podnikateľ roka 2006 Slovenskej
republiky
Ing. Miroslav Trnovský – zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti SkyBau, s.r.o., Podnikateľ roka 2007
Slovenskej republiky
Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva spoločnosti NAY a.s., Podnikateľ roka 2008 Slovenskej
republiky
Meno víťaza piateho kola tejto prestížnej súťaže sa vyhlási na slávnostnej recepcii vo februári 2011.
Víťaz piateho ročníka súťaže sa zúčastní na svetovom finále, ktoré sa uskutoční v júni 2011 v Monte
Carle.
Aj tento rok okrem hlavnej kategórie môžu podnikatelia, ktorí podnikajú menej ako päť rokov, bojovať o
titul Začínajúci podnikateľ roka. Do súťaže v kategórii Podnikateľ roka v oblasti inovácií môže byť
zaradený každý účastník súťaže, ktorého spoločnosť vytvára technológie alebo ich inovatívnym
spôsobom využíva.
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63. ÚSPEŠNOSŤ SLOVENSKÝCH STAVEBNÝCH PODNIKOV ZA ROK 2009
[Téma: Ekonomická univerzita; Eurostav; 24/06/2010; 06/2010; s.: 83; Stavebníctvo; Doc. Ing. František
Mesároš, CSc., Ing. Mgr. František Sudzina, PhD., Doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.,]
V hodnotení podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu prinášame už štvrtý rok nový pohľad
na ich úspešnosť, V začiatkoch publikovania rebríčka Eurostav TOP 100 sme hodnotenie zverejňovali vo

viacerých kategóriách (tržby za vlastné výkony a tovar na stavebnom trhu, výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie, objem majetku, hodnota vlastného imania, pridaná hodnota, a iné). Nový rozšírený
pohľad prináša iba jedno výsledné poradie úspešnosti stavebných podnikov; je založený na využití
komplexného muľtikríteriálneho modelu hodnotenia (Eurostav 4/2006) a posudzuje úspešnosť podnikov
na základe výberu viacerých ukazovateľov, ktorým sú pridelené váhy významnosti daného ukazovateľa.
Súčet hodnôt konkrétneho ukazovateľa vynásobeného váhou významnosti nám určí bodovú hodnotu,
tzv. index úspešnosti podnikov, ktorý vieme vzájomne porovnávať a tak stanoviť konečné poradie
úspešnosti.
Ako sme uvádzali už pri predošlých výpočtoch poradia úspešnosti, využiteľnosť tejto metódy je
limitovaná komplexnosťou dátovej základne, potrebnej pre použitie tohto modelu. Podniky, ktoré
neposkytli všetky údaje potrebné pre výpočet, nemohli byť z tohto dôvodu zaradené do celkového
poradia úspešnosti podnikov. V tabuľkách úspešnosti podnikov za rok 2009 sú na konci rebríčka
podniky, ktoré neposkytli Vydavateľstvu Eurostav všetky potrebné štatistické údaje, preto nebolo možné
určiť ich konečné poradie v rebríčku, čím sa možno pripravili o šancu pre objektívne zhodnotenie
úspešnosti pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu.
Úspešnosť podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu prinášame v troch kategóriách:
stavebná výroba, výroba stavebných materiálov a inžiniersko-projektová činnosť (tab. 1, 2, 3).
TOP 10 za roky 2004 - 2009
V rubrike Eurostav TOP 100 sme v minulom roku po prvýkrát uverejnili komplexné hodnotenie
úspešnosti podnikov od roku 2003 až po súčasnosť. Vývoj v odvetví stavebníctva v posledných rokoch
prináša viaceré zmeny, ktoré môžu ovplyvňovať úspešnosť pôsobenia podnikov na stavebnom trhu.
Šesťročné obdobie pôsobenia podnikov na slovenskom stavebnom trhu je dostatočne reprezentatívne
na to, aby sme vedeli zhodnotiť vývoj postavenia jednotlivých podnikov.
Zaujímalo nás, ako sa vyvíja stavebný trh z pohľadu úspešnosti podnikov, kto je dlhodobým lídrom v
odvetví, kto dosahuje každoročne najlepšie výsledky. Prinášame preto hodnotenie podnikov TOP 10 za
roky 2004 - 2009 opäť v troch už vyššie spomenutých kategóriách. Podrobnejší pohľad na úspešnosť
podnikov stavebnej výroby jednoznačne ukazuje lídra, spoločnosť Doprastav, a. s., Bratislava, ktorá za
posledné roky vykazuje najväčšiu úspešnosť, svoje dominantné postavenie na trhu si zachovala aj v
roku 2009. Na druhé postúpila spoločnosť ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava, tretia a štvrtá
priečka s minimálnym rozdielom v indexe úspešnosti patrí spoločnostiam Inžinierske stavby, a. s.,
Košice a Váhostav - SK, a. s., Žilina.
Piate, šieste a siedme miesto v rebríčku už druhý rok patrí spoločnostiam STRABAG s. r. o., Bratislava,
Skanska BS a. s" Prievidza a EUROVIA SK, a. s., Košice, ktoré si zachovali svoju minuloročnú pozíciu.
V oblasti výroby stavebných materiálov obhájili svoje dominantné pozície spoločnosti Východoslovenské
stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou, Považská cementáreň, a. s., Ladce, CEMMAC a. s. Horné
Srnie, Novácke chemické závody, a. s., Nováky.
Jednoznačným lídrom v oblasti inžiniersko-projektovej činnosti je za posledné roky spoločnosť
DOPRAVO-PROJEKT, a. s" Bratislava (7-krát). Druhé miesto v rebríčku obhájila spoločnosť REMING
CONSULT, a. s" Bratislava, pozície si vylepšili aj Alfa 04 a. s., Bratislava a INTECH, spol. s r. o.,
Bratislava. Pokles o dve priečky zaznamenal Geo-consult, spol. s r. o., Bratislava.
Doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.,
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Ing. Mgr. František Sudzina, PhD.,
Copenhagen Business School, Kodaň,
Doc. Ing. František Mesároš, CSc.,
Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice
Foto: D. Lalíková
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64. Hviezdu zo seba nikdy nerobil. . .
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 27/06/2010; s.: 34, 35; Výročie; Martina Solčanská]
Martina Solčanská - Foto a Reprofoto: Vlado Anjel, foto: Tasr
Pred 10 rokmi zahynul Peter Dubovský (+ 28), jeden z najtalentovanejších slovenských futbalistov Viliam Dubovský spomína na syna
23. júna 2000 stratil slovenský futbal svojho najtalentovanejšieho futbalistu. O desať rokov a jeden deň

hrá Slovensko zápas s Talianskom na majstrovstvách sveta. Komentátor Marcel Merčiak si spomenul na
výročie tragickej smrti Petra Dubovského a za okamih strelil Róbert Vittek prvý gól do talianskej bránky.
Práve Dubovský bol pre Vitteka jeho veľkým vzorom.
Viliam, otec Petra Dubovského, na otázku, či verí na veci medzi nebom a zemou, konkrétne odpovedať
nevedel. Pre Nový Čas Nedeľa poskytol exkluzívny rozhovor.
? Sledujete futbalové majstrovstvá v Juhoafrickej republike?
Sledujem, je to vrcholové stretnutie najlepších mužstiev sveta, môže prichádzať aj k nečakaným
výsledkom, prekvapeniam.
Čo sa týka slovenského tímu, už to je veľký úspech, že sa tam prvýkrát v histórii prebojovali a vidíte, aký
senzačný výsledok dosiahli.
? Myslíte pri zápasoch na to, aké by to bolo, keby tam teraz hral aj Peter?
Čítal som úvahu v novinách, čo by bolo v prípade, keby ešte Peter žil. Viete, bolo by to veľmi pekné,
lebo by to bol jeden z jeho mála nesplnených počinov. Hral vo všetkých medzinárodných súťažiach,
klubových súťažiach, jediné, čo nemohol dosiahnuť, bola účasť v rámci reprezentácie na majstrovstvách
Európy alebo sveta.
? Peter by mal teraz 38 rokov, bolo by reálne, že by ešte hral?
Sú to také teoretické úvahy.
Je to otázne, kondícia, zdravotný stav. . .
? Ktorý zo slovenských hráčov je vám sympatický?
Mladý Weiss je veľmi sympatický, aj výkony, ktoré podáva, sa pozdávajú viacerým pozorovateľom,
nielen slovenským.
? Čo bolo charakteristické pre vášho syna?
Vyhlásilo to viacero ľudí, že nebol veľmi agresívny ani vo futbale, ani v živote. Bol normálny, vedel
pochopiť druhých, vedel sa s nimi kontaktovať, porozprávať. Nerobil zo seba to, čo niektorí hráči robia,
vzhľadom na svoje výkony si dovoľujú viac, než by mali.
? Čiže nerobil zo seba hviezdu?
Nerobil. Žil stále v úrovni, že je futbalista, hrá a musí podávať výkony. Pokiaľ tieto výkony podával, tak
bol vždy pokojný. A bol aj veľmi vyvážený.
Pokiaľ bol tu v Bratislave, chodil na vysokú školu, skončil tretí ročník na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
Uvedomoval si, že po konci športovej kariéry nastáva veľký otáznik - čo ďalej, ako pokračovať?
Tým, že chodil do školy, mal výhľad na budúce pôsobenie.
? Peter si vraj veľmi rozumel so svojím starším bratom Ivanom. . .
Výborne si rozumeli a vážili si jeden druhého. Starší dával na Petra pozor, keď chodili na Základnú školu
na Bajkalskú.
Tam sa musel Peťko správať veľmi vzorne, pretože vždy viselo nad ním akési pohrozenie prstom. Ivan
vyhlásil
- nerob nič také, čo by poškodilo meno aj mne. Peťko vedel totiž aj zabávať svojich spolužiakov, či už na
Bajkalskej, alebo potom aj na gymnáziu.
? Kto Petra priviedol k futbalu?

Mali sme snahu poskytovať chlapcom všetko v rámci športu. Ku každému chlapcovi patrí lopta, im sa
zapáčila a začali sa dôkladnejšie zaoberať futbalom. Aj starší Ivan hrával za Vinohrady, hoci začínal v
Slovane. Ale Peter upútal pozornosť trénerov a začal dostávať základné futbalové poučky.
? Ako si spomínate na udalosti spred desiatich rokov?
K tomuto sa neradi vraciame.
Sú to okamihy, ktoré boli veľmi rozhodujúce pre náš ďalší život. Iba toľko, že to bolo veľmi tragické. . .
Kariéra Petra Dubovského (*7. máj 1972 - + 23. jún 2000)

1995 - 2000
Real Oviedo (17 gólov)
1993 - 1995
Real Madrid (2 góly)
1985 - 1993
Slovan Bratislava (59 gólov) ČSFR reprezentácia - 14 zápasov, 9 gólov SR reprezentácia - 33 zápasov,
12 gólov
Dosiahnuté úspechy:
1994/1995 - španielsky majster (s Realom Madrid) 1994 - víťaz domáceho pohára i superpohára (s
Realom Madrid) 1992, 1993 - kráľ strelcov federálnej ligy 1992/1993 - majster federálnej ligy (so
Slovanom Bratislava)
Šokujúca tragédia
Peter Dubovský dovolenkoval na thajskom ostrove Koh Sahui so svojou priateľkou Auréliou a bratom
Ivanom. V osudný 23. jún 2000 sa bratia Dubovskí vybrali na prechádzku prírodou. Petrovou vášňou
bolo fotografovanie a pri hľadaní čo najkrajšieho záberu na veľký vodopád Namuang sa pošmykol na
mokrej skale a spadol z desaťmetrovej výšky.
Brat Ivan s ním po páde ešte komunikoval, pýtal sa ho, či ho niečo bolí. Dubovského boleli nohy, jeho
posledné slová zneli: "Braček, zober ma domov. " Prvú pomoc poskytli slovenskému futbalistovi turisti,
na záchrannú službu sa čakalo dlho. Až po troch hodinách ho previezli do nemocnice Ban Don, kde však
nemali potrebné lekárske vybavenie na záchranu jeho života. Chceli ho previezť do iného zariadenia, no
už bolo neskoro.
Peter Dubovský zomrel ako 28-ročný, Slovensko prišlo o svoj najväčší futbalový talent 90. rokov
minulého storočia.
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65. Posledné foto Petra Dubovského († 28): O pár minút prišla smrť...
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 27/06/2010; Nový Čas Nedeľa, Martina Solčanská]
Dnes 00:00
23. júna 2000 stratil slovenský futbal najtalentovanejšieho futbalistu. O desať rokov hrá Slovensko na
majstrovstvách sveta.
Komentátor Marcel Merčiak si spomenul na výročie tragickej smrti Petra Dubovského a za okamih strelil
Róbert Vittek prvý gól do talianskej bránky. Práve Dubovský bol pre Vitteka jeho veľkým vzorom.
Viliam, otec Petra Dubovského, na otázku, či verí na veci medzi nebom a zemou, konkrétne odpovedať
nevedel. Pre Nový Čas Nedeľa poskytol exkluzívny rozhovor.
Sledujete futbalové majstrovstvá v Juhoafrickej republike?
Sledujem, je to vrcholové stretnutie najlepších mužstiev sveta, môže prichádzať aj k nečakaným
výsledkom, prekvapeniam. Čo sa týka slovenského tímu, už to je veľký úspech, že sa tam prvýkrát v
histórii prebojovali a vidíte, aký senzačný výsledok dosiahli.
Myslíte pri zápasoch na to, aké by to bolo, keby tam teraz hral aj Peter?
Čítal som úvahu v novinách, čo by bolo v prípade, keby ešte Peter žil. Viete, bolo by to veľmi pekné,
lebo by to bol jeden z jeho mála nesplnených počinov. Hral vo všetkých medzinárodných súťažiach,
klubových súťažiach, jediné, čo nemohol dosiahnuť, bola účasť v rámci reprezentácie na majstrovstvách
Európy alebo sveta.
Peter by mal teraz 38 rokov, bolo by reálne, že by ešte hral?
Sú to také teoretické úvahy. Je to otázne, kondícia, zdravotný stav...
Ktorý zo slovenských hráčov je vám sympatický?
Mladý Weiss je veľmi sympatický, aj výkony, ktoré podáva, sa pozdávajú viacerým pozorovateľom,
nielen slovenským.
Čo bolo charakteristické pre vášho syna?
Vyhlásilo to viacero ľudí, že nebol veľmi agresívny ani vo futbale, ani v živote. Bol normálny, vedel
pochopiť druhých, vedel sa s nimi kontaktovať, porozprávať. Nerobil zo seba to, čo niektorí hráči robia,
vzhľadom na svoje výkony si dovoľujú viac, než by mali.

Čiže nerobil zo seba hviezdu?
Nerobil. Žil stále v úrovni, že je futbalista, hrá a musí podávať výkony. Pokiaľ tieto výkony podával, tak
bol vždy pokojný. A bol aj veľmi vyvážený. Pokiaľ bol tu v Bratislave, chodil na vysokú školu, skončil tretí
ročník na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Uvedomoval si, že po konci športovej kariéry nastáva
veľký otáznik - čo ďalej, ako pokračovať? Tým, že chodil do školy, mal výhľad na budúce pôsobenie.
Peter si vraj veľmi rozumel so svojím starším bratom Ivanom...
Výborne si rozumeli a vážili si jeden druhého. Starší dával na Petra pozor, keď chodili na Základnú školu
na Bajkalskú. Tam sa musel Peťko správať veľmi vzorne, pretože vždy viselo nad ním akési pohrozenie
prstom. Ivan vyhlásil - nerob nič také, čo by poškodilo meno aj mne. Peťko vedel totiž aj zabávať svojich
spolužiakov, či už na Bajkalskej, alebo potom aj na gymnáziu.
Kto Petra priviedol k futbalu?
Mali sme snahu poskytovať chlapcom všetko v rámci športu. Ku každému chlapcovi patrí lopta, im sa
zapáčila a začali sa dôkladnejšie zaoberať futbalom. Aj starší Ivan hrával za Vinohrady, hoci začínal v
Slovane. Ale Peter upútal pozornosť trénerov a začal dostávať základné futbalové poučky.
Ako si spomínate na udalosti spred desiatich rokov?
K tomuto sa neradi vraciame. Sú to okamihy, ktoré boli veľmi rozhodujúce pre náš ďalší život. Iba toľko,
že to bolo veľmi tragické...
Šokujúca tragédia
Peter Dubovský dovolenkoval v Thajsku so svojou priateľkou Auréliou a bratom Ivanom. V osudný 23.
jún 2000 sa bratia Dubovskí vybrali na prechádzku prírodou. Petrovou vášňou bolo fotografovanie a pri
hľadaní čo najkrajšieho záberu na veľký vodopád Namuang sa pošmykol na mokrej skale a spadol z
desaťmetrovej výšky. Brat Ivan s ním po páde ešte komunikoval, pýtal sa ho, či ho niečo bolí.
Dubovského boleli nohy, jeho posledné slová zneli: "Braček, zober ma domov."
Prvú pomoc poskytli slovenskému futbalistovi turisti, na záchrannú službu sa čakalo dlho. Až po troch
hodinách ho previezli do nemocnice Ban Don, kde však nemali potrebné lekárske vybavenie na
záchranu jeho života. Chceli ho previezť do iného zariadenia, no už bolo neskoro.
Peter Dubovský zomrel ako 28-ročný, Slovensko prišlo o svoj najväčší futbalový talent 90. rokov
minulého storočia.
Kariéra Petra Dubovského
(7. máj 1972 - 23. jún 2000)
1995 - 2000 Real Oviedo (17 gólov)
1993 - 1995 Real Madrid (2 góly)
1985 - 1993 Slovan Bratislava (59 gólov)
ČSFR reprezentácia - 14 zápasov, 9 gólov
SR reprezentácia - 33 zápasov, 12 gólov
Dosiahnuté úspechy:
1994/1995 - španielsky majster (s Realom Madrid)
1994 - víťaz domáceho pohára i superpohára (s Realom Madrid)
1993/1992 - kráľ strelcov federálnej ligy
1992/1993 - majster federálnej ligy (so Slovanom Bratislava)
AUTOR - Nový Čas Nedeľa, Martina Solčanská
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66. Sulíka zaškolí Hrušovský a Bugár
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 29/06/2010; TASR, ČTK]
Predseda SaS Richard Sulík, ktorý dnes potvrdil svoju kandidatúru na post predsedu Národnej rady
(NR) SR, sa nechá do tejto funkcie zaškoliť šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom a predsedom
poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským.
Práve títo dvaja v minulosti viedli zákonodarný zbor.
"Ponúkli mi pomoc a školenia. Ja ich vnímam ako skutočných harcovníkov v tejto oblasti a určite to
využijem," povedal Sulík po dnešnom stretnutí s odchádzajúcim šéfom NR SR Pavlom Paškom (SmerSD), ktorý si pozval na schôdzku všetkých predsedov parlamentných strán. Z rokovania si šéf SaS
odnášal rokovací poriadok NR SR, ktorý bude najbližšie tri dni študovať. "Chcem ho prečítať do
posledného písmenka," avizoval.
Sulík zároveň potvrdil, že ministerstvo hospodárstva povedie Juraj Miškov, rezort sociálnych veci Jozef
Mihál, ministerstvo kultúry Daniel Krajcer a obranu Ľubomír Galko. O tom, že by mali voči týmto menám
zo strany koaličných partnerov padnúť výhrady, Sulík nevie. "Počúvam klebety, ale žiadna relevantná
výhrada nebola," konštatoval na margo kuloárnych informácií, že KDH sa nepozdáva nominácia
Miškova.
Predseda SaS nechcel tak, ako šéf Smeru-SD Robert Fico pred rokmi, vyhlásiť, že jeho minister po
zlyhaní do troch minút odíde. "Odpustím si takéto silné vyjadrenia. Aj Einstein by so svojou teóriou
relativity mohol závidieť, ako sa tie tri minúty dokázali natiahnuť na trištvrte roka," povedal. Podľa jeho
slov SaS aj v minulosti ukázala, že keď sú problémy, tak koná. "Jeden z dôvodov, prečo ja ako predseda
strany nebudem v exekutíve, je práve to, aby som mal voľné ruky na konanie v takýchto chúlostivých

záležitostiach," dodal.
Líder Mosta-Híd Béla Bugár potvrdil, že bude ašpirovať na post podpredsedu parlamentu. "No ešte sme
sa nerozhodli. Na pondelok (5.7.) zvolávam Republikovú radu," informoval. Podobne je to aj so
straníckymi nomináciami na ministerské posty. "Mám určitý návrh na svojich ministrov, ale rozhodne
Republiková rada. Mená, ktoré sa objavujú, niekde triafajú presne, niekde sú absolútne mimo," uviedol.
Na otázku, či je s pridelenými rezortmi pre svoju stranu (post vicepremiéra pre menšiny, rezort životného
prostredia a pôdohospodárstva) spokojný, odvetil, že každý musel ustúpiť. "Ideme ďalej, dúfam, že
zvládneme všetko. Viem si predstaviť oveľa lepšie rezorty, ale kde sú štyria, treba sa dohodnúť," vyhlásil
Bugár.
Na margo Sulíka ako budúceho prvého muža zákonodarného zboru povedal, že je to preňho obrovská
príležitosť. "Budeme mu pomáhať. Pokladám ho za človeka, ktorý sa veľmi rýchlo naučí to, čo potrebuje,
teda najmä rokovací poriadok," dodal.
Predseda KDH Ján Figeľ je presvedčený, že ak rodiaca koalícia ponúka opozícii predsedov deviatich
výborov, 15 podpredsedov výborov, podpredsedu parlamentu, tak je to korektná, férová a vyvážená
ponuka. "Dôležité je, aby boli tieto dohody začiatkom júla naplnené a mohli začať fungovať," prízvukoval.
Kto bude podpredseda NR SR za KDH, Figeľ zatiaľ neprezradil. Pripustil, že Pavol Hrušovský na to má
predpoklady. "Je to jeden z dobrých tipov. Rozhodneme o tom v krátkom čase," uistil.
Ani líder kresťanských demokratov sa nevyhol hodnoteniu Sulíka ako predsedu parlamentu. "Bude to
iné. Je na ňom, aby prispel aj svojím osobným a straníckym prínosom, no je to post, ktorý reprezentuje
aj koaličnú väčšinu. Mal by spájať všetkých 79 koaličných poslancov," uzavrel.
Richard Sulík - predseda parlamentu
- predseda strany SaS
- narodil sa 12. januára 1968 - vyštudoval ekonómiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave
- spoluautor daňovej reformy
- pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) a Jána Počiatka (Smer-SD) i
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Radičovej
- založil a viedol firmu FaxCopy, ktorú neskôr predal; šéfoval mestskej akciovej spoločnosti pre odvoz a
likvidáciu odpadu OLO
Jozef Mihál - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
- podpredseda strany SaS - narodil sa 18. marca 1965
- študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca
- spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť mzdového účtovníctva,
daní a odvodov
- majiteľ spoločnosti Relia zameranej na podnikové a ekonomické poradenstvo, publikuje a prednáša na
témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia či dane z príjmu
- od roku 1990 do roku 2006 bol spoločníkom a analytikom vo firme Aurus
Juraj Miškov - minister hospodárstva
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 15. apríla 1973 - študoval na Univerzite Komenského v Bratislave
- začínal ako redaktor v Slovenskom rozhlase a neskôr v denníku Smena
- od roku 1992 pôsobil ako konateľ viacerých spoločností, jeho posledným pôsobiskom bola jedna z
popredných reklamných agentúr na slovenskom trhu MUW Saatchi & Saatchi, kde zastával post
konateľa a generálneho riaditeľa
Daniel Krajcer - minister kultúry
- člen strany SaS
- narodil sa 19. septembra 1969
- vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- dva roky pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, od roku 1996 do roku 2006 pôsobil ako redaktor
a moderátor politicko-diskusnej relácie Sito v súkromnej televízii Markíza
- od roku 2006 do roku 2010 bol členom topmanažmentu v súkromnej televízie Joj, kde moderoval aj
diskusnú reláciu De facto
Ľubomír Galko - minister obrany
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 14. februára 1968
- vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- začínal ako programátor, zastával napríklad post riaditeľa hypermarketu Kaufland; od roku 2007 do júla
2010 šéfoval spoločnosti Dona DN, ktorá prevádzkuje sieť veľkoobchodných a maloobchodných
prevádzok slovenského obchodu
TASR, ČTK
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67. Budúca vláda Ivety Radičovej: Budú v nej tieto tváre!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 29/06/2010; ČTK, Čas.sk]
Dnes 12:11
Stredopravá koalícia sa v pondelok definitívne dohodla na rozdelení postov v budúcom 15-člennom
kabinete i v Národnej rade.
Premiérkou bude po prvý raz od vzniku Slovenska žena, volebná líderka SDKÚ-DS Iveta Radičová.
Kreslo predsedu parlamentu by mal obsadiť šéf liberálnej SaS Richard Sulík, ktorý dnes zverejnil aj
mená nominantov SaS na vládne kreslá. Mená ďalších ministrov zatiaľ strany nezverejnili.
Iveta Radičová - predsedníčka vlády
volebná líderka SDKÚ-DS
narodila sa 7. decembra 1956
vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave
pracovala v Sociologickom ústave SAV, viedla Nadáciu S.P.A.C.E. - Centrum pre analýzu sociálnej
politiky v Bratislave
bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Mikuláša Dzurindu
vlani na jar sa ako prvá žena v novodobej histórii Slovenska dostala do finále prezidentských volieb. V
súboji však prehrala s Ivanom Gašparovičom.
v rokoch 2006 až 2009 bola poslankyňou parlamentu za SDKÚ-DS, vlani v apríli sa však mandátu
vzdala - uznala svoju chybu, že hlasovala v rozpore s parlamentnými pravidlami za kolegyňu
v tohtoročných parlamentných voľbách viedla SDKÚ-DS po tom, čo šéf strany Mikuláš Dzurinda vo
februári odstúpil z kandidátky po kritike premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý poukazoval na údajne
sporné financovanie SDKÚ-DS v minulosti
Mikuláš Dzurinda - minister zahraničných vecí
predseda SDKÚ-DS
narodil sa 4. februára 1955
vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline
pracoval ako ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline či riaditeľ pre informačné
technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave
po roku 1989 sa stal jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré neskôr
zastupoval aj v parlamente. V októbri 1993 bol zvolený za podpredsedu KDH a po nástupe vlády Jozefa
Moravčíka v marci 1994 zasadol do kresla ministra dopravy
vo voľbách v roku 1994 bol opäť zvolený do parlamentu. V roku 1998 viedol Slovenskú demokratickú
koalíciu (SDK), ktorá spojenými silami porazila Vladimíra Mečiara a vytvorila nový kabinet
v roku 2000 založil SDKÚ, ktorá bola od svojho vzniku až do volieb v roku 2006 hlavnou nositeľkou
hospodárskych a sociálnych reforiem kabinetu. V januári 2006 sa spojila s Demokratickou stranou.
v októbri 1998 sa Dzurinda stal predsedom vlády, v kresle sa udržal do júla 2006.
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
stranu SDKÚ-DS mal pôvodne viesť aj do tohtoročných volieb, kandidatúry sa však nečakane vzdal po
tom, čo Fico obvinil stranu z korupcie a prania špinavých peňazí
Ivan Mikloš - minister financií
podpredseda SDKÚ-DS
narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku
vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave
v minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru hospodárskej a sociálnej politiky Úradu vlády, bol tiež výkonným
riaditeľom spoločnosti pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10
členom SDKÚ je od februára 2001; od 26. júna 2002 do 15. októbra 2002 viedol ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácii
od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006 bol ministrom financií a podpredsedom vlády
v októbri 2004 bol vyhlásený za najlepšieho ministra financií európskych ekonomík; ocenenie mu udelil
časopis Emerging Markets
vo februári tohto roka sa usiloval o pozíciu volebného lídra SDKÚ-DS, v tajnej voľbe ho však porazila
Radičová
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Richard Sulík - predseda parlamentu
predseda strany SaS
narodil sa 12. januára 1968
vyštudoval ekonómiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
spoluautor daňovej reformy
pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) a Jána Počiatka (Smer-SD) i ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny Radičovej
založil a viedol firmu FaxCopy, ktorú neskôr predal; šéfoval mestskej akciovej spoločnosti pre odvoz a
likvidáciu odpadu OLO
Jozef Mihál - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
podpredseda strany SaS

narodil sa 18. marca 1965
študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca
spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť mzdového účtovníctva,
daní a odvodov
majiteľ spoločnosti Relia zameranej na podnikové a ekonomické poradenstvo, publikuje a prednáša na
témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia či dane z príjmu
od roku 1990 do roku 2006 bol spoločníkom a analytikom vo firme Aurus
Daniel Krajcer - minister kultúry
poslanec za stranu SaS
narodil sa 19. septembra 1969
vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
dva roky pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, od roku 1996 do roku 2006 pôsobil ako redaktor a
moderátor politicko-diskusnej relácie Sito v súkromnej televízii Markíza
od roku 2006 do roku 2010 bol členom topmanažmentu súkromnej televízie Joj, kde moderoval aj
diskusnú reláciu De facto
Ján Figeľ - minister dopravy
predseda KDH
narodil sa 20. januára 1960
vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach: odbor elektrické pohony a výkonová elektronika
pôsobil ako výskumný a vývojový pracovník v Závodoch priemyselnej automatizácie Prešov
v rokoch 1992 až 1998 bol poslancom parlamentu za KDH, v 1998 - 2003 hlavným vyjednávačom
Slovenska pre rokovania o vstupe do EÚ a v rokoch 2004 až 2009 eurokomisárom zodpovedným za
vzdelávanie či kultúru a mládež
na jeseň roku 2009 sa stal predsedom KDH
Daniel Lipšic - minister vnútra
podpredseda KDH
narodil sa 8. júla 1973
vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského
pôsobil v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky či na Vojenskej obvodnej prokuratúre v
Prešove
od roku 1991 do 1995 bol predsedom pravicovej mládežníckej organizácie Občiansko-demokratická
mládež (ODM) a v roku 2002 bol zvolený do parlamentu za KDH. V rovnakom roku sa stal ministrom
spravodlivosti, vo funkcii bol do roku 2006
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Zsolt Simon - minister pôdohospodárstva
podpredseda strany Most-Híd
narodil sa 26. augusta 1970
študoval na Vysokej škole zemědelskej v Brne
minister pôdohospodárstva druhej Dzurindovej vlády, od roku 2006 do roku 2010 bol poslancom
Národnej rady
v politike začínal ako člen SMK, z ktorej po nezhodách s vedením Pála Csákyho vlani odišiel a spolu s
Bélom Bugárom a ďalšími odídencami založil novú stranu Most-Híd
pred vstupom do politiky podnikal v oblasti poľnohospodárstva, farmárčil a neskôr založil a spoluvlastnil
súkromnú firmu Agrotrade
Ľubomír Galko - minister obrany
podpredseda strany SaS
narodil sa 14. februára 1968
vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
začínal ako programátor, zastával napríklad post riaditeľa hypermarketu Kaufland; od roku 2007 do júla
2010 šéfoval spoločnosti Dona DN, ktorá prevádzkuje sieť veľkoobchodných a maloobchodných
prevádzok slovenského obchodu
AUTOR - ČTK, Čas.sk
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68. Medzinárodne uznávaný manažérsky titul MBA je prestížnejší
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:15; 28/06/2010; Slovensko dnes; Z domova; Andrea
Dragošeková]
Janette Štefánková, moderátorka STV: "Medzinárodne uznávaný manažérsky titul MBA dnes na
Slovensku slávi štrnásť rokov. Ako prvá ho v spolupráci s americkou univerzitou udelila Univerzita
Komenského v Bratislave. MBA je ekvivalentom titulu magister či inžinier, ibaže dvojročné štúdium
absolvuje študent v cudzom jazyku a je prestížnejší."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Titul MBA ročne získa na Slovensku okolo šesťdesiat ľudí. Ešte

stále ho však u nás v zozname oficiálnych titulov nenájdete."
Ján Rudy, riaditeľ MBA programu na UK v BA: "V prvom rade sa musí v parlamente pochopiť, čo to je."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Napriek tomu personalisti v nadnárodných spoločnostiach na
slovenskom trhu vidia medzinárodný titul radi."
Lucia Burianová, odborníčka na trh práce: "Určite to slúži ako konkurenčná výhoda pri hľadaní si práce."
Študenti manažmentu v Bratislave:
Opýtaný 1: Nevidím v tom nejakú výhodu."
Opýtaný 2: "Stretol som sa s tým, že ľudia, ktorí majú MBA, by dostali podstatne vyššie platy."
Ivan Košaľko, držiteľ titulu MBA: "Mám možnosť podstatne širšieho medzinárodného záberu."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Za prestížny titul dáte v zahraničí desaťtisíce dolárov, či eur.
Naše univerzity tvrdia: štúdium u nás je výhodnejšie."
Rudolf Sivák, rektor EU v BA: "Tá čiastka, ktorá je za dvojročné štúdium, desaťtisíc eur, je primeraná."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Ekonomická univerzita mala doteraz len nemecký typ MBA
štúdia. Pre vysoký záujem ide rozšíriť ponuku aj o anglickú verziu. Okrem Univerzity Komenského
a Ekonomickej univerzity môžete získať titul MBA na ďalších dvoch slovenských vysokých školách."
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69. Zmena v Tescu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 28/06/2010; s.: 13; PODNIKY & TRHY; Lukáš Urbánek]
Lukáš Urbánek sa stal komerčným riaditeľom spoločnosti Tesco Stores SR. Ide o novú pozíciu, ktorá
dosiaľ v spoločnosti na Slovensku nebola.
Lukáš Urbánek pracuje v Tescu už 14 rokov. Má bohaté skúsenosti v oblasti maloobchodu a riadenia.
Urbánek skončil Ekonomickú univerzitu v Prahe so zameraním na manažment a marketing. V
spoločnosti Tesco začínal v roku 1996 na pozícii junior nákupcu v obchodnom dome v Pardubiciach a od
roku 1998 pôsobil na centrále na viacerých pozíciách nákupcu pre priemyselný tovar.
Manažéri v pohybe Lukáš Urbánek
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70. Škrtom sa nevyhneme
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 16:00; 25/06/2010; Správy; Z domova; Lukáš Zuzelka]
Anna Petričková, moderátorka TA3: "Verejné financie sa nevyhnú výrazným škrtom. Otázne však
zostáva koľko a v akých oblastiach bude nová vláda šetriť. Oslovili sme preto niekoľko odborníkov s
otázkami, čo môžeme v blízkej budúcnosti čakať od formujúcej sa stredopravej vlády. Podobným
otázkam sa dnes ekonómovia venujú aj na konferencii na ekonomickej univerzite."
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: "O tom, v ktorých oblastiach plánuje budúca pravicová koalícia šetriť,
napovedajú koaličné tézy, ktoré predstavili pred niekoľkými dňami. Tým dominuje napríklad boj proti
korupcii alebo transparentné verejné obstarávanie."
Richard Ďurana, analytik INESS: "Tieto opatrenia však nebudú stačiť na dosiahnutie vyrovnaného
rozpočtu a bude treba škrtať aj v iných mandátových výdavkoch štátneho rozpočtu ako napríklad v
transfere k obyvateľstvu."
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: "Na rad by tak po čase mohli prísť aj menej populárne riešenia."
Pavol Ochotnícky, Ekonomická univerzita Bratislava: "Bude treba samozrejme zreformovať hlavne
penzijný systém, ktorý permanentne produkuje deficit."
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: "Otázne tiež zostáva ako ďalej s daňami a odvodmi. Napriek tomu, že
budúca vláda plánuje výrazne zmeny v odvodovom systéme, dane zvyšovať neplánuje."

Richard Ďurana, analytik INESS: "Nebol by to dobrý signál ani pre zahraničných investorov, ktorý
potenciálne môžu prísť na Slovensko."
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: "Zmien by sa mal dočkať aj Zákonník práce."
Martin Kahanec, Inštitút pre štúdium práce: "Aby firmy mohli efektívne pracovať a zároveň si ľudia potom
mohli nájsť prácu omnoho ľahšie ako keď ten trh má určité bariéry."
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: "Dôležité bude podľa analytikov aj to, ako budú nevyhnutné zmeny
prezentovať politici."
Július Horváth, Political Economy Research Group: "Najlepšou politikou, kde vysvetliť ako občanom aj
sami sebe, že proste musíme sa snažiť mať ten deficit čím menší či pod nejakou kontrolou."
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71. Škrtom sa nevyhneme
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:00; 25/06/2010; Správy TA3; Z domova; Lukáš Zuzelka]
MODERÁTOR: Lucia Farkasová
Lucia Farkasová, moderátorka TA3: "Verejné financie sa nevyhnúť výrazným škrtom. Otázne však
zostáva, koľko a v akých oblastiach bude nová vláda šetriť. Oslovili sme preto niekoľko odborníkov
s otázkami, čo môžeme v blízkej budúcnosti čakať od formujúcej sa stredopravej vlády. Podobným
otázkam sa dnes ekonómovia venujú aj na konferencii na Ekonomickej univerzite."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "O tom, v ktorých oblastiach plánuje budúca pravicová koalícia šetriť,
napovedajú koaličné tézy, ktoré predstavili pred niekoľkými dňami. Tým dominuje napríklad boj proti
korupcii alebo transparentné verejné obstarávanie."
Richard Ďurana, analytik INESS: "Tieto opatrenia však nebudú stačiť na dosiahnutie vyrovnaného
rozpočtu a bude treba škrtať aj v iných mandatórnych výdavkoch štátneho rozpočtu ako napríklad
v transferoch obyvateľstvu."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Na rad by tak po čase mohli prísť aj menej populárne riešenia."
Pavol Ochotnícky, Ekonomická univerzita Bratislava: "Bude treba samozrejme zreformovať hlavne
penzijný systém, ktorý permanentne produkuje deficit."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Otázne tiež zostávať, ako ďalej s daňami a odvodmi. Napriek tomu, že
budúca vláda plánuje výrazné zmeny v odvodovom systéme, dane zvyšovať neplánuje."
Richard Ďurana, analytik INESS: "Nebol by to ani dobrý signál pre zahraničných investorov, ktorí
potenciálne môžu prísť na Slovensko."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Zmien by sa mal dočkať aj Zákonník práce."
Martin Kahanec, Inštitút pre štúdium práce: "Aby firmy mohli efektívne pracovať a zároveň ľudia si mohli
potom nájsť prácu omnoho ľahšie ako, keď ten trh je, má určité bariéry."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Dôležité bude podľa analytikov aj to, ako budú nevyhnutné zmeny
prezentovať politici."
Július Horváth, Political Economy Research Group: "Najlepšou politikou bude vysvetliť ako občanom, aj
samým sebe, že proste musíme sa snažiť mať ten deficit, čím menší, čím pod nejakou kontrolou."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Lukáš Zuzelka, TA3."
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72. Tesco s komerčným riaditeľom
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 28/06/2010; Tomáš Vašuta]

Manažéri v pohybe Lukáš Urbánek
Lukáš Urbánek sa stal komerčným riaditeľom spoločnosti Tesco Stores SR. Ide o novú pozíciu, ktorá
dosiaľ v spoločnosti na Slovensku nebola. Lukáš Urbánek pracuje v Tesco už 14 rokov. Má bohaté
skúsenosti v oblasti maloobchodu a riadenia. Urbánek skončil Ekonomickú univerzitu v Prahe so
zameraním na manažment a marketing. V spoločnosti Tesco začínal v roku 1996 na pozícii junior
nákupcu v obchodnom dome v Pardubiciach a od roku 1998 pôsobil na centrále na viacerých pozíciách
nákupcu pre priemyselný tovar. Čoskoro bol zodpovedný za nákup čerstvých potravín, konkrétne ovocia
a zeleniny. Krátko nato sa stal šéfom podporného oddelenia pre ČR/SR, aby potom prešiel na pozíciu
riaditeľa pre čerstvé potraviny a napokon riaditeľa oddelenia trvanlivých potravín. Lukáš Urbánek
podporoval vznik a rozširovanie vlastných značiek Tesco a cenových programov.
Tomáš Vašuta
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73. Škrtom sa nevyhneme
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:40; 25/06/2010; Hlavné správy; Z domova; Lukáš Zuzelka]
MODERÁTOR: Martin Strižinec, Lucia Farkasová
Lucia Farkasová, moderátorka TA3: "Verejné financie sa nevyhnúť výrazným škrtom. Otázne však
zostáva, koľko a v akých oblastiach bude nová vláda šetriť. Oslovili sme preto niekoľko odborníkov
s otázkami, čo môžeme v blízkej budúcnosti čakať od formujúcej sa stredopravej vlády."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "O tom, v ktorých oblastiach plánuje budúca pravicová koalícia šetriť,
napovedajú koaličné tézy, ktoré predstavili pred niekoľkými dňami. Tým dominuje napríklad boj proti
korupcii alebo transparentné verejné obstarávanie."
Richard Ďurana, analytik INESS: "Tieto opatrenia však nebudú stačiť na dosiahnutie vyrovnaného
rozpočtu a bude treba škrtať aj v iných mandatórnych výdavkoch štátneho rozpočtu ako napríklad
v transferoch obyvateľstvu."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Na rad by tak po čase mohli prísť aj menej populárne riešenia."
Pavol Ochotnícky, Ekonomická univerzita Bratislava: "Bude treba samozrejme zreformovať hlavne
penzijný systém, ktorý permanentne produkuje deficit."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Otázne tiež zostávať, ako ďalej s daňami a odvodmi. Napriek tomu, že
budúca vláda plánuje výrazné zmeny v odvodovom systéme, dane zvyšovať neplánuje."
Richard Ďurana, analytik INESS: "Nebol by to ani dobrý signál pre zahraničných investorov, ktorí
potenciálne môžu prísť na Slovensko."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Zmien by sa mal dočkať aj Zákonník práce."
Martin Kahanec, Inštitút pre štúdium práce: "Aby firmy mohli efektívne pracovať a zároveň ľudia si mohli
potom nájsť prácu omnoho ľahšie ako, keď ten trh je, má určité bariéry."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Dôležité bude podľa analytikov aj to, ako budú nevyhnutné zmeny
prezentovať politici."
Július Horváth, Political Economy Research Group: "Najlepšou politikou bude vysvetliť ako občanom, aj
samým sebe, že proste musíme sa snažiť mať ten deficit, čím menší, čím pod nejakou kontrolou."
Lukáš Zuzelka, redaktor TA3: "Lukáš Zuzelka, TA3."

Späť na obsah

74. Európa a Amerika sa nezhodujú na šetrení
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 25/06/2010; Správy STV; z domova; Simona
Simanová]
Vlado Vondrák, moderátor STV: "Nemecko chce naštartovať európsku ekonomiku radikálnymi škrtmi.
Podľa amerického prezidenta Baracka Obamu takéto šetrenie situáciu zhorší. Na názor sme sa opýtali aj
analytikov, ktorí sa dnes stretli na konferencii v Bratislave."

Simona Simanová, redaktorka STV: "Jednotlivé krajiny hľadajú účinný recept ako krízu zažehnať. V
otázke úsporných opatrení sa však rozchádzajú, kým nemecká kancelárka plánuje uťahovať opasky,
americký prezident to kritizuje. Rovnaký názor má aj známy finančník George Soros."
George Soros, finančník: "Tým, že Nemecko trvá na svojej politike ohrozuje celú EÚ. Uvedomujem si, že
je to vážne obvinenie, ale obávam sa, že je oprávnené."
Simona Simanová, redaktorka STV: "Škrty v rozpočte sa bude zrejme bude snažiť presadiť Angela
Merkelová aj na summite krajín G-20, ktorý sa začne už zajtra. Barack Obama lídrom adresoval list, kde
varuje pred úspornými opatreniami. Podľa neho nadmerné škrtanie môže ohroziť zotavovanie svetovej
ekonomiky."
Pavol Ochotnícky, Katedra financií Ekonomickej univerzity: "Bližšie som k tomu návrhu čo prichádza
zo strany USA. Odnekda ktorých je známe, že sa to volá tkz. efekt kaputen sparen, keď ekonomika nie
je v dobrej kondícii a chcete veľmi šetriť, tak má, šetríte si vlastne na svoju smrť."
Botonda Koszegi, Berkleyho univerzita v Kalifornii: "USA prišli rýchlo s podporným balíčkom je to výhoda
našej vlády. Zatiaľ presne nevieme, kedy to zaúčinkuje, ale vyzerá to tak, že oživenie je na ceste."
Július Horváth, Stredoeurópska univerzita v Budapešti: "By som čakal, že trochu sa ustúpi aj z tej
nemeckej pozície trochu aj z tej americkej a nejaký kompromis na tom G-20 alebo G-8 sa nájde."
Simona Simanová, redaktorka STV: "Napríklad Rusko chce posilniť ekonomiku tým, že zníži alebo zruší
niektoré dane a bude pokračovať v privatizácii. Názory na opatrenia jednotlivých krajín sú rôzne.
Analytici sa ale zhodujú na jednom, čím skôr sa podarí oživiť ekonomiku v USA, tým rýchlejšie sa z krízy
dostane celý svet. Simona Simanová, Slovenská televízia."
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75. Martin Ďurec (1987)
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenské Národné Noviny; 29/06/2010; 26/2010; s.: 2; Orol tatranský;
Redakcia]
sa narodil v Martina. Študuje na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Literárnej tvorbe sa začal venovať už na strednej škole, získal
niekoľko ocenení na literárnych súťažiach (Cena Andreja Chudobu, Akademický Prešov). Publikoval v
Dotykoch, v literárnych zborníkoch Návrat braku (2007) a Abrakadabrak (2008). Príležitostne svoju
tvorbu uverejňuje aj na internete. Publikované básne sú pohľadom na minulú i súčasnú tvorbu autora.
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76. Ekonomická univerzita v Bratislave zriadila novú fakultu
[Téma: Rektor EU; Aktualne.sk; 01/06/2010; Práve sa deje; redakcia]
Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zriadil Fakultu aplikovaných jazykov.
Informovala Kamila Kaššová z univerzitného Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
Zriadenie v poradí siedmej fakulty univerzity podľa jej slov odsúhlasil Akademický senát 31. marca 2010.
Fakulta aplikovaných jazykov by mala zabezpečovať výučbu v študijnom programe cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia, doplnila Kaššová.
Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, získa základné teoretické vedomosti z jazykovedy,
bude disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách tlmočenia, nadobudne
všeobecnú kulturologickú kompetentnosť, bude poznať rôzne kultúrne dimenzie a bude disponovať
potrebnými poznatkami z ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín.
ZDROJ - TASR
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77. Prezidentom rektorskej konferencie sa stal Vozár
[Téma: Rektor EU; Rádio FM, 17:00; 04/06/2010; Správy; z domova; Lucia Farkašová]
Lucia Farkašová, redaktorka Rádia FM: "Za nového prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie dnes
v Žiline zvolili rektora nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libora Vozára. Jeho zástupcami sa stali

rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák."
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78. Slovenská rektorská konferencia má nové prezídium
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 04/06/2010; SITA]
Na dnešnom zasadnutí v Žiline sa na tom zhodli rektori 33 vysokých škôl. Konferencia zvolila aj dvoch
viceprezidentov - rektora Technickej univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka.

BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) - Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie bude
rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Na dnešnom zasadnutí v Žiline sa na tom
zhodli rektori 33 vysokých škôl. Konferencia zvolila aj dvoch viceprezidentov - rektora Technickej
univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa
Siváka.
Zatiaľ čo Vozára zvolili rektori v prvom kole, viceprezidenti vzišli po tesnom dvojkolovom hlasovaní,
uviedol pre agentúru SITA stále úradujúci viceprezident SRK Ján Bujňák. Ten opätovne kandidovať
nemohol, keďže 1. júla sa mu skončí už druhé funkčné obdobie. Nové vedenie sa ujme funkcie od 3.
júla. "Sú english speaking, čo je dobré, budú reprezentovať aj na medzinárodnej úrovni a sú ochotní
cestovať, pretože dnes je všetko o spoločnom vzdelávacom priestore," víta nové prezídium Bujňák.
SITA
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79. Slovenská rektorská konferencia má nové vedenie
[Téma: Rektor EU; Pravda; 05/06/2010; s.: 4; Správy; SITA]
Rektori 33 vysokých škôl si včera zvolili nové prezídium. Prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie
bude rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Konferencia zvolila aj dvoch
viceprezidentov - rektora Technickej univerzity v Košiciach Antona Čižmára a rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Nové vedenie sa ujme funkcie od 3. júla.
(SITA)
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80. Prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa stal Vozár
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 04/06/2010; Z domova; ČTK]
ŽILINA. Za nového prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie dnes v Žiline zvolili rektora nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libora Vozára. Jeho zástupcami sa stali rektor Technickej univerzity v
Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Novinárom to
potvrdil Vozár, ktorý bol podobne ako viceprezidenti zvolený do funkcie na dva roky.
"Chceli by sme oveľa aktívnejšie ako rektorská konferencia vstupovať do života vysokých škôl. A to tak,
že by sme chceli podstatne väčšou mierou iniciovať tvorbu strategických materiálov týkajúcich sa
vysokých škôl a pomôcť tým lepšie reprezentovať vysoké školy na Slovensku," poznamenal Vozár.
Zatiaľ nechcel spresniť, ktoré problémy vysoké školy na Slovensku najviac trápia. Podľa neho by to v
období krátko pred júnovými parlamentnými voľbami nebolo najvhodnejšie. "Rektorská konferencia sa
hneď od začiatku bude snažiť o spoluprácu s ministerstvom školstva na definovaní problémov, a ako ich
riešiť," dodal prezident.
Mimovládna Akademická rankingová a ratingová agentúra vlani upozornila, že slovenské vysoké školy
naďalej zaostávajú za univerzitami z okolitých krajín. Slovenským školám sa napríklad nepodarilo dostať
do najlepšej päťstovky svetových univerzít.
Slovenská rektorská konferencia, ktorá sa napríklad vyjadruje k návrhu ministra školstva na

vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, bola bez
prezidenta približne rok. "Sú rôzne záujmy, rôzne prúdy, takže sme nakoniec radi, že boli nové správne
orgány zvolené," uviedol doterajší viceprezident Ján Bujňák, ktorý zastával funkciu aj po vypršaní
mandátu na základe dočasného poverenia.
ČTK

Späť na obsah

81. Slovenská rektorská konferencia si zvolila nové prezídium
[Téma: Rektor EU; Rádio Regina, 17:00; 04/06/2010; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Dagmar
Úradníková]
Eva Kopaničáková, moderátorka: "Slovenská rektorská konferencia má po dnešku svojho nového
prezidenta. Stal sa ním rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár. Rektori sa pokúšali
zvoliť si nové vedenie naposledy v marci v Košiciach. Nahrávala Dagmar Úradníková."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Pri poslednej voľbe prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
v Košiciach neuspel rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér, ani dnešný víťaz."
Libor Vozár, novozvolený prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Každopádne by sme chceli oveľa
aktívnejšie ako rektorská konferencia vstupovať do života vysokých škôl a to tak, že by sme chceli
podstatne väčšou mierou iniciovať tvorbu strategických materiálov, týkajúcich sa vysokých škôl.
Podstatné je, aby sa zavŕšili voľby a rektorská konferencia určite bude sa snažiť hneď od začiatku čo
najužšie spolupracovať s ministerstvom školstva na definovaní problémov a na cestách ako ich riešiť."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Predošlému prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie skončilo
funkčné obdobie už vlani júni. Aby si rektori dokázali zvoliť nové vedenie, na dnešnom zasadnutí
v Žiline menili aj volebný poriadok."
Ján Bujňák, rektor Žilinskej univerzity: "Voľby viceprezidenta a správnych orgánov sú dosť
komplikované. Rektorská konferencia niekedy sa skladala z ôsmich členov, teraz je ich 20 verejných
vysokých škôl, 3 štátne a možno 10-11 súkromných, takže orgán je veľký, sú rôzne záujmy, rôzne prúdy.
Sme nakoniec radi, že budú nové správne orgány zvolené."
Dagmar Úradníková, redaktorka: "Za viceprezidentov Slovenskej rektorskej konferencie boli zvolení
rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák."
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82. Novým "šéfom rektorov" je Libor Vozár
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 04/06/2010; Tomáš Nejedlý]
Slovenská rektorská konferencia si dnes zvolila nové vedenie - rektorov z Nitry, Košíc a Bratislavy
Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa stal Libor Vozár, rektor nitrianskej Univerzity
Konštantína Filozofa. Rozhodla o tom dnes nadpolovičná väčšina rektorov vysokých škôl na zasadnutí
v Žiline. Funkčné obdobie prezidenta sú dva roky. Profesor Libor Vozár je medzinárodne uznávaný
odborník na termofyziku, pred dvomi mesiacmi obhájil post rektora Univerzity Konštantína Filozofa, v
minulosti pôsobil ako predseda Agentúry pre výskum a vývoj a Rady vysokých škôl. Vo funkcii vystrieda
rektora Žilinskej univerzity v Žiline Jána Bujňáka. Viceprezidentmi konferencie sú od dnešného dňa
Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach a Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity
v Bratislave.
Slovenská rektorská konferencia bola dlhšie bez prezidenta, na novom vedení sa rektori dohodli až rok
po skončení funkčného obdobia pôvodného prezidenta, rektora Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave Vladimíra Báleša. Konferenciu medzitým viedol jej viceprezident Ján Bujňák. Dôvodmi
"bezvládia" boli okrem iného aj nezhody medzi predstaviteľmi verejných a súkromných vysokých škôl,
pre ktoré časť rektorov navrhovala rozdelenie konferencie. "Zdá sa mi, že sa Slovenská rektorská
konferencia vrátila do režimu, ktorý bol pre konferenciu obvyklý. Verím, že k žiadnemu štiepeniu
nedôjde, ale že nájdeme spoločnú reč. Prvý signál urobila konferencia v podstate dnešnými voľbami,"
vyhlásil nový prezident konferencie Vozár pre HN.
Nemali by sme zakladať ďalšie vysoké školy
Nový prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár v minirozhovore pre HN:
Aké budú vaše prvé kroky, aké kľúčové úlohy pred sebou vidíte?

Okrem bežnej agendy, ktorú teba zvládnuť, považujem za najdôležitejšiu komunikáciu Slovenskej
rektorskej konferencie s novou vládou a novým ministrom, ktorý vyjde z volieb 12. júna, to je nosná
myšlienka.
Budete tradične žiadať viac peňazí pre vysoké školy?
Jedna vec je otázka finančného navýšenia, to je samozrejme dôležité, ale rovnako dôležitá je pozícia
vysokých škôl voči vláde a tiež voči spoločnosti. Máme ambíciu hrať aktívnejšiu politiku vo vzťahu k
spoločnosti.
V akej konkrétnej forme?
V uplynulom období sme skôr reagovali na iniciatívy ministerstva školstva a ďalších rozhodovacích
orgánov. Radi by sme aktívne vstupovali do toho, čo sa má robiť s vysokými školami. Je zatiaľ
predčasné hovoriť o konkrétnych veciach, to si najprv ujasníme vnútri konferencie.
Na Slovensku vzniká ďalšia súkromná vysoká škola s fakultou cestovného ruchu v Piešťanoch. Napriek
tomu, že ešte nemá súhlas vlády, avizovala už začiatok pôsobenia. Ako to vnímate?
Vysoká škola môže fungovať až po udelení súhlasu vládou. Ak by fungovala bez neho, nebolo by to v
súlade s platnou legislatívou.
Mala by vláda ten súhlas dať?
K tomu by som sa teraz nerád vyjadroval. Myslím, že máme dostatočnú štruktúru vysokých škôl. Ak je
vládna politika taká, že by sme nemali zvyšovať počet vysokých škôl, respektíve sa hovorí o istej
redukcii ich počtu, rozhodne by sa nemali zakladať ďalšie vysoké školy.
Tomáš Nejedlý
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83. Nové zdroje z manažmentu
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:00; 16/06/2010; Správy TA3; Z domova; Katarína Gazdíková]
MODERÁTOR: Andrea Šuvadová
Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: "Študentom marketingu či manažmentu je od dnešného dňa
k dispozícii 9 nových publikácií, ktoré napísali uznávaní odborníci. Dostupné sú takmer na všetkých
vysokých školách a univerzitách ekonomického zamerania."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Stratégia odvážnych, Firmy, ktoré víťazia, Kód lídrov či Plán B. To
je len niekoľko nových kníh, ktoré študentom i pedagógom vo výučbe výrazne pomôžu. Na slovenský trh
prichádza až 18 tisíc kusov a slávnostne boli odovzdané na Ekonomickej univerzite v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "To sú rozhodujúce oblasti, ktoré študenti Ekonomickej
univerzity študujú. A tým sa im otvára veľká možnosť čerpať nové informácie a potom ich aj adekvátne
v praxi využívať."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Všetky sú prekladom kníh z Harvard Business Press a ich autormi
sú takí odborníci ako Kotler, Swetman, Schmidt a ďalší."
Igor Vida, predseda Nadácia Tatra banky: "Vyberala ich edičná rada, ktorá bola zložená z pedagógov
a akademikov, čiže z profesionálov, ktorí vedia, ktoré oblasti a ktoré tituly sú potrebné pre doplnenie, pre
skvalitnenie výučby."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "Bez kvalitných autorov nemôžu byť kvalitní absolventi a každá
jedna táto kniha obohatí možnosť získavať poznatky pre študentov a je vítaná."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Knižné novinky z oblasti manažmentu i marketingu vítajú
predovšetkým študenti. Kvalitná literatúra je totiž pre mnohých základom dobrého vzdelania."
Michal Brčák, prezident ŠP EÚ v Bratislave: "Veľa kníh v slovenskom jazyku, ktoré boli napísané na
Slovensku, sú veľmi dobré. Akurát tieto sú také prestížnejšie na čítanie."
Igor Vida, predseda Nadácia Tatra banky: "Môžu veľmi obohatiť knižnice a skvalitniť knižnice vysokých
škôl."
Katarína Gazdíková, redaktorka TA3: "Katarína Gazdíková, TA3."
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84. Nové zdroje z manažmentu
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:30; 16/06/2010; Správy; Z domova; Katarína Gazdíková]

Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: "Študentom v marketingu či manažmentu je od dnešného dňa k
dispozícii deväť nových publikácií, ktoré napísali uznávaní odborníci. Dostupné sú takmer na všetkých
vysokých školách a Univerzitách ekonomického zamerania."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Stratégia odvážnych, firmy, ktoré víťazia, kód lídrov či plán B, to je
len niekoľko nových kníh, ktoré študentom i pedagógom vo výučbe výrazne pomôžu. Na slovenský trh
prichádza až 18 tisíc kusov a slávnostne boli odovzdané na Ekonomickej univerzite v Bratislave."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "To sú rozhodujúce oblasti, ktoré študenti Ekonomickej
univerzity študujú a tým sa im otvára veľká možnosť čerpať nové informácie a potom ich aj adekvátne v
praxi využívať."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Všetky sú prekladom kníh z Harvard Business Press a autormi sú
takí odborníci ako Kotler, Schmidt a ďalší."
Igor Vida, predseda Nadácie Tatra banky: "Vyberala ich Edičná rada, ktorá bola zložená z pedagógov,
akademikov čiže z profesionálov, ktorí vedia ktoré oblasti a ktoré tituly teda sú potrebné pre doplnenie,
pre skvalitnenie výučby."
Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave: "Bez kvalitných autorov nemôžu byť kvalitní absolventi a každá
jedna táto kniha obohatí možnosť získať poznatky pre študentov a je vítaná."
Katarína Gazdíková, reportérka TA3: "Knižné novinky z oblasti manažmentu i marketingu vítajú
predovšetkým študenti. Kvalitná literatúra je totiž pre mnohých základom dobrého vzdelania."
Michal Brčák, prezident ŠP EÚ v Bratislave: "Veľa kníh, … ktoré sú napísané na Slovensku, sú veľmi
dobré, akurát tieto sú také prestížnejšie na čítanie."
Igor Vida, predseda Nadácie Tatra banky: "Môžu obohatiť knižnice a skvalitniť knižnice vysokých škôl."
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85. Vozár šéfuje rektorom. Je prvým z nitrianskych univerzít
[Téma: Rektor EU; Nitrianske noviny; 14/06/2010; 23/2010; s.: 2; Spravodajstvo; TH]
Slovenských rektorov povedie šéf UKF Libor Vozár. Je prvým nitrianskym rektorom, ktorému sa to
podarilo.
NITRA. Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa v Žiline stal rektor nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár. Vo funkcii je od štvrtého júla, kedy ho zvolili. Šéfovať
rektorom by mal dva roky.
Jeho viceprezidentmi budú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák.
Rektorská konferencia sa pokúsila zvoliť nové vedenie už v marci, vtedy ale hlasovaním pléna neprešiel
ani jeden z kandidátov. Voľba sa tak musela opakovať.
Slovenská rektorská konferencia je najvyšší orgán reprezentujúci slovenské vysoké školy. Jej členom sa
automaticky stáva každý rektor slovenskej vysokej školy.
Nitra má dve univerzity, doteraz sa ale ešte nikdy nestalo, aby šéf niektorej z nich viedol zároveň
konferenciu rektorov.
Funkciu viceprezidenta rektorskej konferencie mal svojho času len bývalý rektor UKF Daniel Kluvanec.
Pre Vozára je zvolenie za prezidenta rektorov novou situáciou. "Rád by som prispel k tomu, aby sa
zmenil pohľad spoločnosti na slovenské vysoké školy a aby vysoké školy dokázali svoj kredit a
užitočnosť pre budúcnosť Slovenska," povedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár.
Jeho prvými krokmi vo funkcii majú byť "vnútorná administratíva", a potom naviazanie kontaktov s novou
vládou a novým ministrom školstva.
(TH)
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86. Nadácia Tatra banky oficiálne odovzdala knihy Harvard Business Press
univerzitám
[Téma: Rektor EU; investujeme.sk; 17/06/2010; Redakcia]

Počas tohto roka postupne vychádza deväť nových prekladov kníh z Harvard Business Press a Nadácia
Tatra banky daruje tieto knihy v počte 18 000 kusov na vysoké školy po celom Slovensku.
Počas zasadania rektora Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky, a
zároveň predseda správnej rady Nadácie Tatra banky oficiálne venoval knihy z Edície Nadácie Tatra
banky Ekonomickej univerzite v Bratislave. Týmto krokom boli symbolicky venované knihy aj do
ďalších univerzitných knižníc po celom Slovensku.
"Zabezpečenie dostatku aktuálnej a kvalitnej literatúry považujeme za elementárnu pomoc, ktorou
môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu a úroveň výučby. To nám potvrdili i návštevy na vysokých školách a
diskusie s pedagógmi a študentmi," vyjadril sa Igor Vida.
Nadácia Tatra banky sa týmto krokom rozhodla pomôcť riešeniu problému nedostatku odbornej literatúry
v knižniciach vysokých škôl. Podľa rozhovorov s pedagógmi je problém dostať sa ku kvalitnej literatúre a
následne ju zabezpečiť v dostatočnom množstve pre celý ročník študentov. Harvard Business Press je
lídrom v oblasti vzdelávania v celosvetovom meradle, ktoré reflektuje svetové trendy vzdelávania a
výskumu, práve preto sa Nadácia Tatra banky rozhodla zabezpečiť aktuálne tituly z tohto vydavateľstva.
Výber kníh starostlivo zabezpečila edičná rada, ktorú tvorili pedagógovia vysokých škôl s dlhodobou
zahraničnou praxou. Odporúčanie dalo aj vydavateľstvo Eastone Books, ktoré vychádzalo z čerstvých
noviniek na svetovom knižnom trhu. Kritériom bolo, aby išlo o publikáciu nie staršiu ako 3 - 4 roky a
zároveň aby bola akceptovateľná a potrebná pre vyučovacie zámery vysokých škôl. Učitelia dostali
informáciu o vybraných tituloch vopred, aby ich mohli zaradiť do svojich vyučovacích osnov na rok 2010.
Knihy z vydavateľstva najstaršej americkej univerzity, Harvard Business School Press, priniesla Nadácia
Tatra banky so svojimi partnermi – vydavateľstvom Eastone Book a mediálnymi partnermi týždenníkom
Trend a televíziou TA3.
V roku 2010 do knižníc pribudnú tieto tituly:
Philip Kotler: Chaotics. Manažment a marketing firiem v turbulentných časoch
John P. Kotter: Pocit naliehavosti
Dave Ulrich, Norm Smallwood, Kate Sweetman: Kód Lídrov. Päť zásad úspešného vedenia ľudí
Bernd H. Schmitt: Stratégia odvážnych. Ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych
nápadov
Lawrence Susskind, Hallam Movius: Firmy, ktoré víťazia. Ako vytvoriť prvotriednu vyjednávaciu
organizáciu
John Mullins, Randy Komisar: Plán B. Ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo zmeniť dobrý
model na skvelý
Michael J. Mauboussin: Dvakrát meraj... Umenie robiť správne manažérske rozhodnutia a vyvarovať sa
drahých chýb
Ron Ashkenas: Sila jednoduchosti. Ako zjednodušiť chod firmy a zefektívniť jej činnosť
Charlene Li, Josh Bernoff: Spodná vlna. Ako podnikať a víťaziť vo svete, ktorý zmenili sociálne médiá
V tradícií vydávania knižných noviniek z vydavateľstva Harvard Business School Press plánuje Nadácia
Tatra banky pokračovať aj v ďalších rokoch.
UPOZORNENIE
Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v
dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.
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87. Fico je z Topoľčian. No a čo?
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 11/06/2010; František Kvarda]
Navštívili sme obec a mesto, kde premiér trávil mladosť a dral školské lavice. Ľudia sú naňho hrdí, no
bezdôvodne ho nevelebia.
Pre obyvateľov Topoľčian a neďalekej obce Hrušovany by mal byť volebný deň výnimočným. Sú totiž
miestami, kde sa narodil a vyrastal Robert Fico. Obe sídla však to, že ich celé Slovensko spája s
premiérom, berú s nadhľadom a bez pátosu.
Žiadne fotky
"Do školy nemienim ťahať politiku. Áno, Fico bol naším žiakom, ale nie je ikonou," hovorí riaditeľka
Základnej školy na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch Gabriela Herodeková. Prechádzka po chodbách školy
to, zdá sa, potvrdzuje.
Nevidíme portrét ani nástenku venovanú predsedovi vlády. "My to s deťmi neriešime. Nezaujíma ich to a
ani ich k politike ťahať nemienim," trvá na svojom riaditeľka. Fica akurát pozvala na oslavu 40. narodenín
školy. "To, že prišiel, oceňujem." O tom, koho volila, sa baviť odmieta.
Len pár blokov od Tríbečskej je Ulica 17. novembra a gymnázium. Na ňom premiér maturoval.
Direktorka Viera Dzurejová sa po tom, ako sme vyslovili premiérovo meno, pousmiala. "Bože. Veď
niekam do školy musel chodiť," zalomí rukami. Fica "zažila" iba necelé dva mesiace.
"Bol to veľmi dobrý žiak, to sa všeobecne vie." Svoje politické preferencie takisto prezradiť nechce. "Mňa
zaujímajú nízke normatívne platby na žiakov, nie Fico," rázne odvetí. Predseda vlády svoje gymnázium

navštívil, no podobne ako na základnej škole, chodby a nástenky - predsa len trochu nečakane nezdobí žiadna zmienka o ňom.
Na škole dodnes učí jeden z Ficových pedagógov. Telocvikár Pavel Petrina naňho spomína v dobrom a
od politiky takisto abstrahuje. "Nemal nijaký problém. Bol chytrý a rád športoval. A aj preto, že to robí
dodnes, ho mám rád," vysvetľuje.
Domov chodieva
Pre topoľčianske gymnázium nie je predseda Smeru ani zďaleka jediným "prominentným" absolventom.
Riaditeľka Dzurejová chrlí, nechávajúc nás v šoku, samé známe mená. "Rektor Ekonomickej
univerzity Sivák, bývalý šéf Volkswagenu Uhrík, poslanci Galbavý či Cabaj, hokejista Miro Šatan - tí
všetci drali tieto lavice," vymenúva. "A aby som nezabudla - arcibiskup Sokol," hrdo dodá.
Nuž, premiér veru má konkurenciu. A súčasní študenti riadnu motiváciu. "Jasné, viem, že Fico je od nás.
Som na to hrdý, ale je mi to aj jedno," rozpačito hovorí mladík korzujúci rozhorúčeným námestím. Či
rodáka volil, nepovie, lebo "je to jeho vec".
Nedlhou cestou lemovanou hojným počtom volebných bilbordov sa presúvame do Hrušovian. Tu Fico
strávil prvých šesť rokov života. Obec už 20 rokov vedie starosta Bernard Fraňo. Politická príslušnosť?
KDH. Koho volí, sa teda nepýtame.
"Predvolebný míting tu Smer nemal," čiastočne nás vyvádza z miery. Neprišla ani žiadna iná strana.
Opravujú totiž dom kultúry. To, že voľby a politika nie sú v Hrušovanoch momentálne prioritou číslo
jeden, potvrdzujú stopy po povodniach a bager odpratávajúci nahromadené bahno. Stará sa
prominentný exobyvateľ o tú "svoju" obec viac, ako o ostatné?
"Pomohol nám s výmenou okien na škôlke aj s ihriskom, či to je nadštanard, neviem posúdiť," krčí
plecami starosta. Fico má, dodáva, dodnes v obci príbuzných a navštevuje ich.
František Kvarda
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88. Vozár šéfuje rektorom. Je prvým z nitrianskych univerzít
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 23/06/2010; Nitra - Spravodajstvo; Tomáš Holúbek]
Slovenských rektorov povedie šéf UKF Libor Vozár. Je prvým nitrianskym rektorom, ktorému sa to
podarilo.
NITRA. Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie sa v Žiline stal rektor nitrianskej
Univerzity Konštantína Filozofa Libor Vozár.
Jeho viceprezidentmi budú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár a rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák.
Rektorská konferencia sa pokúsila zvoliť nové vedenie už v marci, vtedy ale hlasovaním pléna neprešiel
ani jeden z kandidátov. Voľba sa tak musela opakovať.
Slovenská rektorská konferencia je najvyšší orgán reprezentujúci slovenské vysoké školy. Jej členom sa
automaticky stáva každý rektor slovenskej vysokej školy.
Nitra má dve univerzity, doteraz sa ešte nikdy ale nestalo, aby šéf niektorej z nich viedol zároveň
konferenciu rektorov. Funkciu viceprezidenta rektorskej konferencie mal svojho času len bývalý rektor
UKF Daniel Kluvanec.
Pre Vozára je zvolenie za prezidenta rektorov novou situáciou. "Rád by som prispel k tomu, aby sa
zmenil pohľad spoločnosti na slovenské vysoké školy a aby vysoké školy dokázali svoj kredit
a užitočnosť pre budúcnosť Slovenska," povedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor
Vozár.
Jeho prvými krokmi vo funkcii majú byť "vnútorná administratíva", a potom naviazanie kontaktov s novou
vládou a novým ministrom školstva.
Tomáš Holúbek
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89. Ernst & Young vyhlasuje piaty ročník súťaže Podnikateľ roka 2010
[Téma: Rektor EU; Strategie.sk; 30/06/2010; Redakcia]

Spoločnosť Ernst & Young dnes vyhlasuje piaty ročník prestížnej súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka
2010 Slovenskej republiky.
Do súťaže môže byť nominovaný každý tuzemský podnikateľ s minimálne 20 % vlastníckym podielom
spoločnosti, ktorá existuje na trhu aspoň dva roky. Súťaží sa v hlavnej kategórii Ernst & Young
Podnikateľ roka Slovenskej republiky a v kategóriách Podnikateľ roka v oblasti inovácií a Začínajúci
podnikateľ roka. Víťaz hlavnej kategórie národného kola súťaže bude reprezentovať Slovenskú republiku
na svetovom finále World Entrepreneur of the Year v Monte Carle. Minuloročným víťazom súťaže
Podnikateľ roka 2009 sa stal Michal Štencl, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Sygic,
a.s.
Súťaž Ernst & Young Podnikateľ roka je celosvetová a jej cieľom je vyzdvihnúť a ukázať verejnosti
výnimočné podnikateľské osobnosti a príbehy, ktoré sú inšpiráciou pre mladých začínajúcich
podnikateľov. Ernst & Young vyhlasuje tento rok na Slovensku už piaty ročník súťaže Podnikateľ roka.
Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ sám alebo tak môže urobiť jeho kolega, zákazník, zamestnanec
alebo rodinný príslušník. Podmienkou nominácie do súťaže je odoslanie kompletne a správne
vyplneného formulára, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke www.podnikatelroka.sk. Nominácie
sa prijímajú do 30. novembra 2010.
"Verím, že aj Slovenská republika má mnoho výnimočných podnikateľských talentov – ľudí, ktorí vďaka
svojim schopnostiam a vlastnostiam vybudovali stabilné, silné, novátorské a dynamické spoločnosti.
Výnimočné osobnosti, ktoré sa neboja ísť za svojím cieľom a vďaka svojej vízii a odhodlaniu každý deň
prispievajú k rozvoju podnikania na Slovensku. Za ich úspechom sa skrýva neúnavná práca, ktorá si
zaslúži byť ocenená," povedal Stan Jakubek, vedúci partner Ernst & Young Slovenskej republiky.
Členovia poroty
O víťazovi piateho ročníka prestížnej súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka bude rozhodovať
osemčlenná porota, ktorá sa riadi medzinárodnými pravidlami. Zložená je z nezávislých a nestranných
odborníkov z akademickej a podnikateľskej oblasti:
Ing. Michal Štencl – predseda poroty, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Sygic, a.s.,
Podnikateľ roka 2009 Slovenskej republiky
PhDr. Oliver Brunovský – konateľ vydavateľstva Trend Holding, spol. s r.o.
prof. Ing. Ján Košturiak, Phd. – riaditeľ, Fraunhofer IPA Slovakia
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Róbert Šimončič, Phd. – generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO)
Ing. Miroslav Trnka – generálny riaditeľ spoločnosti ESET, spol. s r.o., Podnikateľ roka 2006 Slovenskej
republiky
Ing. Miroslav Trnovský – zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti SkyBau, s.r.o., Podnikateľ roka 2007
Slovenskej republiky
Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva spoločnosti NAY a.s., Podnikateľ roka 2008 Slovenskej
republiky
Meno víťaza piateho kola tejto prestížnej súťaže sa vyhlási na slávnostnej recepcii vo februári 2011.
Víťaz piateho ročníka súťaže sa zúčastní na svetovom finále, ktoré sa uskutoční v júni 2011 v Monte
Carle.
Aj tento rok okrem hlavnej kategórie môžu podnikatelia, ktorí podnikajú menej ako päť rokov, bojovať o
titul Začínajúci podnikateľ roka. Do súťaže v kategórii Podnikateľ roka v oblasti inovácií môže byť
zaradený každý účastník súťaže, ktorého spoločnosť vytvára technológie alebo ich inovatívnym
spôsobom využíva.

Späť na obsah

90. Medzinárodne uznávaný manažérsky titul MBA je prestížnejší
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:15; 28/06/2010; Slovensko dnes; Z domova; Andrea Dragošeková]
Janette Štefánková, moderátorka STV: "Medzinárodne uznávaný manažérsky titul MBA dnes na
Slovensku slávi štrnásť rokov. Ako prvá ho v spolupráci s americkou univerzitou udelila Univerzita
Komenského v Bratislave. MBA je ekvivalentom titulu magister či inžinier, ibaže dvojročné štúdium
absolvuje študent v cudzom jazyku a je prestížnejší."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Titul MBA ročne získa na Slovensku okolo šesťdesiat ľudí. Ešte
stále ho však u nás v zozname oficiálnych titulov nenájdete."
Ján Rudy, riaditeľ MBA programu na UK v BA: "V prvom rade sa musí v parlamente pochopiť, čo to je."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Napriek tomu personalisti v nadnárodných spoločnostiach na
slovenskom trhu vidia medzinárodný titul radi."
Lucia Burianová, odborníčka na trh práce: "Určite to slúži ako konkurenčná výhoda pri hľadaní si práce."

Študenti manažmentu v Bratislave:
Opýtaný 1: Nevidím v tom nejakú výhodu."
Opýtaný 2: "Stretol som sa s tým, že ľudia, ktorí majú MBA, by dostali podstatne vyššie platy."
Ivan Košaľko, držiteľ titulu MBA: "Mám možnosť podstatne širšieho medzinárodného záberu."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Za prestížny titul dáte v zahraničí desaťtisíce dolárov, či eur.
Naše univerzity tvrdia: štúdium u nás je výhodnejšie."
Rudolf Sivák, rektor EU v BA: "Tá čiastka, ktorá je za dvojročné štúdium, desaťtisíc eur, je primeraná."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Ekonomická univerzita mala doteraz len nemecký typ MBA
štúdia. Pre vysoký záujem ide rozšíriť ponuku aj o anglickú verziu. Okrem Univerzity Komenského
a Ekonomickej univerzity môžete získať titul MBA na ďalších dvoch slovenských vysokých školách."
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