Ekonomická Univerzita
Dátum exportu: 14.07.2015 12:07

1. Chceme byť najlepší, ale nie sme majstri sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 02/06/2015; 125/2015; s.: 36; VOLEJBAL; LUCIA ANTOLOVÁ]

2. Nadácia VÚB ocenila mladých ekonómov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/06/2015; Školský servis; TASR]

3. Opatrne s kúpou elektrární, radia štátu niektorí analytici
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 02/06/2015; Spravodajstvo; SITA]

4. Štát by podľa niektorých analytikov nemal kupovať SE
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 02/06/2015; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

5. Slovensko by podľa niektorých analytikov nemalo kupovať elektrárne
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 02/06/2015; topky.sk; SITA]

6. Analytici kritizujú Ficove kroky, štát elektrárne nemá kúpiť
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 02/06/2015; Ekonomika; SITA]

7. Blahoželáme SLOVENKÁM ROKA
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 02/06/2015; 22/2015; s.: 14,15,16,17,18,19; Nezaradene;
ALENA HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ]

8. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

9. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]

10. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/06/2015; Iné športy; tasr]

11. Peter Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 02/06/2015; Aktuality.sk; TASR]

12. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

13. Kúpiť či nekúpiť elektrárne? Analytici sú opatrní.
[Téma: Ekonomická univerzita; venergetike.sk; 02/06/2015; Martin Dargaj]

14. Klobučník je už bakalár
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 04/06/2015; 127/2015; s.: 27; ŠPORT; sita]

15. Matica pridáva k aféram aj dlhy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 04/06/2015; 127/2015; s.: 3; Téma; lu]

16. Historik Dušan Kováč: Zákon o Matici je paškvil
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 03/06/2015; Lucia Krbatová]

17. Ako ďalej na Východe?
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 04/06/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

18. Martina Lubyová: "Až v treťom svete si uvedomíte, akí sme tu v Európe malí a
zraniteľní"
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 08/06/2015; Adriana Banásová]

19. Čína vybuduje najväčšiu a najsilnejšiu armádu sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 05/06/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]

20. Len spoločná snaha dokáže vytvoriť Slovensko pre všetkých
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/06/2015; Spravodajstvo; CVEK]

21. LUBYOVÁ: Až v 3. svete si uvedomíte, akí sme v Európe malí, zraniteľní
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 07/06/2015; TASR]

22. LUBYOVÁ: Až v 3. svete si uvedomíte, akí sme v Európe malí, zraniteľní
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 07/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

23. AKO ĎALEJ HA VÝCHODE?
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 03/06/2015; 21/2015,22/2015; s.: 4; KOMENTÁRE,
ZAHRANIČIE, DOMOV; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

24. 2. pilier bude otvorený ešte týždeň

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 08/06/2015; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]

25. Vyhľadávaní sú najmä absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 09/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

26. Vyberáte si, kam ísť študovať? Tieto fakulty sú u firiem najžiadanejšie
(rebríček)
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 09/06/2015; Veronika Folentová]

27. Firmy majú obľúbené fakulty
[Téma: Ekonomická univerzita; Denník N; 10/06/2015; 90/2015; s.: 6; Ekonomika; VERONIKA
FOLENTOVÁ]

28. Najlepšie šance na prácu majú absolventi informatiky
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; TASR]

29. Nie je životopis ako životopis. Pozrite sa, koľko zamestnávateľov si pozrelo tie
z vašej školy
[Téma: Ekonomická univerzita; hnporadna.hnonline.sk; 09/06/2015; Servisné prílohy, Články; tasr, mac]

30. Vyhľadávaní sú najmä absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; TASR]

31. Získa sexy Kežmarčanka korunku najkrajšej Spišiačky? Denisu (18) čaká veľký
večer!
[Téma: Ekonomická univerzita; poprad.dnes24.sk; 09/06/2015; Poprad; Monika Vengrínová]

32. Najžiadanejší vysokoškoláci
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 10/06/2015; 132/2015; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]

33. Najžiadanejší sú absolventi informatiky a ekonómovia
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Expres, 17:00; 09/06/2015; Infoexpres]

34. Najžiadanejší sú absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; Školský servis; TASR]

35. Zamestnávatelia majú záujem o absolventov informatiky či ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/06/2015; Z domova; Redakcia]

36. Akých absolventov hľadajú firmy? Najlepšie šance majú absolventi fakúlt
informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; revuca.dnes24.sk; 09/06/2015; Revúca; Redakcia]

37. Najlepšie šance majú na Slovensku absolventi fakúlt informatiky a Ekonomickej
univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; touchit.sk; 09/06/2015; Ondrej Macko]

38. Akých absolventov firmy chcú? Najžiadanejší sú informatici a ekonómovia
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 10/06/2015; Aktuality.sk; Profesia.sk]

39. Pozrite si, ktorí absolventi vysokých škôl sú najžiadanejší
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 10/06/2015; Slovensko; SITA]

40. Chcete sa zamestnať? Tieto školy zvyšujú šance na získanie práce
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 09/06/2015; SITA]

41. Rebríček fakúlt vysokých škôl: O ktorých absolventov majú firmy najväčší
záujem?
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 09/06/2015; Kornel Kubík]

42. Školstvo: Najžiadanejší sú absolventi informatiky či ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 10/06/2015; informatizácia; Redakcia]

43. Bojíte sa, či sa po štúdiu zamestnáte? S týmito slovenskými školami máte
najlepšie šance!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 09/06/2015; Čas.sk; TASR]

44. Rebríček fakúlt, z ktorých máte najlepšiu šancu na prácu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2015; TVnoviny; BRATISLAVA/TASR]

45. Študenti pozor: tieto školy zvyšujú šancu na získanie práce
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 09/06/2015; redakcia]

46. Zmena zákona kvôli separatistom
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:00; 10/06/2015; Správy a komentáre; z domova; Pavol
Kalinský, Marta Jančkárová]

47. Pozrite si, ktorí absolventi vysokých škôl sú najžiadanejší

[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 10/06/2015; Redakcia]

48. Rebríček fakúlt, z ktorých máte najlepšiu šancu na prácu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2015; TVnoviny; BRATISLAVA/TASR]

49. Máte šťastie? Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov informatiky
a ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 11/06/2015; Slovensko; SITA]

50. Máte šťastie? Zamestnávatelia poľujú po absolventoch informatiky a
ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 11/06/2015; Slovensko; SITA]

51. Atraktívni absolventi
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 13/06/2015; Televízne noviny; z domova; Martin Petro]

52. Lévaiov zázračný bronzový obrat!
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 15/06/2015; 136/2015; s.: 28; EURÓPSKE HRY; gb ŠTEFANA
BUGANA]

53. HODNOTENIE slovenských vysokých škôl: Ako sa v rebríčku umiestnila tá
bystrická a jej fakulty?
[Téma: Ekonomická univerzita; bystrica.dnes24.sk; 13/06/2015; Bystrica; Jakub Forgács]

54. Guvernér NBS nominoval do rozpočtovej rady Anettu Čaplánovú
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 15/06/2015; eTREND; Michal Lehuta]

55. Guvernér NBS Jozef Makúch
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 18/06/2015; 24/2015; s.: 8; Slovensko; Redakcia]

56. Program Economicus odhalil cenové stratégie predajcov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 20/06/2015; 141/2015; s.: 7b; Slovensko; Redakcia]

57. Program Economicus odhalil cenové stratégie predajcov
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 19/06/2015; PR Článok]

58. Neschopní na slovenských univerzitách sú schopní všetkého
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 21/06/2015; Filip Struhárik]

59. Nadácia VÚB ocenila výskumníkov z oblasti experimentálnej ekonómie
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 24/06/2015; 13/2015; s.: 40; INZERCIA; redakcia Profit]

60. Laboratórium na skúmanie cenových stratégií
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 24/06/2015; 13/2015; s.: 41; INZERCIA; Redakcia]

61. Športový program
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/06/2015; 147/2015; s.: 47; šport; Redakcia]

62. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite sa zmenili na lezeckú stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/06/2015; Bratislava; tasr]

63. Účastníci medzinárodnej Letnej akadémie navštívia aj Žitný ostrov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/06/2015; Spravodajstvo; tasr]

64. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite sa zmenili na lezecku stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 28/06/2015; Školský servis; TASR]

65. Slnečné hodiny sa premenili na lezeckú stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 27/06/2015; Alexandra Húsková]

66. Tento víkend bude problém si vybrať. Bratislava je doslova nabitá programom!
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 26/06/2015; Alexandra Húsková]

67. Súkromný internát v Inchebe po roku: Pribúda zahraničných študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 29/06/2015; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]

68. Súkromný internát v Inchebe po roku: Pribúda zahraničných študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 29/06/2015; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]

69. EU Bratislava udelila titul doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]

70. Novozámockí bakalári sa podieľajú na medzinárodných výskumných úlohách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/06/2015; Spravodajstvo; Miroslav Antoni]

71. Novozámockí bakalári sa podieľajú na medzinárodných výskumných úlohách
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 30/06/2015; 25/2015; s.: 4; REGIÓN; MIROSLAV
ANTONI]

72. Bude medzinárodná Letná akadémia
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; 29/06/2015; 25/2015; s.: 3;
spravodajstvo/inzercia; TASR]

73. Súťaž diplomových prác chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; TASR]

74. Súťaž diplomových prác v Trnave chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 30/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

75. Súťaž diplomových prác chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/06/2015; Zaujímavosti; tasr]

76. Súťaž diplomových prác v Trnave chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; TASR]

77. VÚB podporuje ekonomický výskum a mladých vedcov
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 30/06/2015; 03/2015; s.: 11; FINANCIE; VN]

78. ČO SA SKRÝVA ZA ZRAZOM GLOBSEC 2015?
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 29/06/2015; 25/2015,26/2015; s.: 4; Komentáre
Domov Zahraničie; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]

79. Peter Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 02/06/2015; Aktuality.sk; TASR]

80. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]

81. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]

82. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 02/06/2015; Iné športy; tasr]

83. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]

84. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]

85. EU Bratislava udelila titul doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
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Prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava VLADIMÍR HANČÍK
Absolútny triumf vo všetkých vekových kategóriách – znie dych vyrážajúce zhodnotenie aktuálne
ukončenej sezóny volejbalového klubu bratislavskej Slávie. Prezident Vladimír Hančík sa môže pochváliť
až štyrmi kolekciami zlatých medailí – pre extraligistky, juniorky, kadetky, žiačky. "Piatimi, netreba
zabudnúť na triumf žien v Slovenskom pohári," usmeje sa hrdý "otec" najúspešnejšieho ženského
volejbalového klubu na Slovensku.
"Je to obrovský pocit uspokojenia, zadosťučinenia za prácu, ktorú predovšetkým tréneri a hráčky
odvádzajú," vyznal sa prezident bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita Bratislava Vladimír Hančík
po ovládnutí ženskej volejbalovej sezóny 2014/15 na Slovensku. Podobný kúsok sa v ére samostatného
slovenského volejbalu podaril len raz – mužskému tímu VK PU Prešov v sezóne 2004/05. Východniari
vtedy pridali k extraligovému, juniorskému, kadetskému a žiackemu titulu ešte aj triumf v rámci súťaže
stredných škôl. Slávistky mali k absolútnemu vrcholu neraz blízko. "Väčšinou nám však chýbal žiacky
titul. Škoda len, že ani takýto úspech vám nezaručí financie. Stále som však optimista. Som
presvedčený, že raz nastane čas, že svedomitá práca a výsledky prinesú lepšie podmienky. Komu, keď
nie práve najúspešnejším? Keby sa zhodnocovala história a úspechy, boli by sme zákonite niekde
celkom inde," povedal 71-ročný rodák z Ružomberka. Logicky sa natíska otázka, z čoho pramení
slávistická dominancia. "Máme pyramidálny systém výchovy hráčok, od prípraviek až po ženy. Kľúčová
je však práca trénerov, ktorí robia svoju prácu poctivo, cieľavedome, odborne a moderne. Viem, lebo
pravidelne navštevujem tréningy žien a často aj mládeže. Ďalší faktor je riadenie. Celý klub s 220 členmi
vedieme dvaja – ja mám na starosti najmä extraligové družstvo a marketing, Eva Podhorná zasa
komplet mládežnícku a ekonomickú agendu. Vo vedení ani medzi družstvami nemáme spory. Všetci
ťaháme spoločne za jeden koniec povrazu. Hráčky vedieme k disciplíne, pracovitosti. Vzorom pre
všetkých je práca áčka. Dlhodobo nám funguje spolupráca trénerov medzi jednotlivými kategóriami a
tiež pendlovanie hráčok medzi nimi. Sme jedna veľká rodina," analyzoval Hančík. Extra motiváciu v
Slávii hľadať nemusia. "Ambície byť lepší ako druhý vychádzajú aj odo mňa. Mám víťaznú mentalitu,
vždy som chcel a chcem byť najlepší. A to sa prenáša nielen na trénerov, ale aj na hráčky. Povedať si to
však nestačí. Treba tvrdo a najmä s pokorou dennodenne makať. Necítime sa ako majstri sveta!"

Jednoznačne za najťažšie vybojovaný titul považuje Vladimír Hančík pätnásty extraligový. "Už dlhé roky
v strese sledujem dôležité zápasy našich žien, keď hrajú na palubovkách súperov, doma. Pred finálovou
sériou so Spišskou Novou Vsou som bol mimoriadne vypätý. Veď sme nastúpili s družstvom s vekovým
priemerom 20 rokov proti štyrom legionárkam v základnej zostave, skúsenej nahrávačke Smákovej či
útočníčkam Jakábovej s Povrazníkovou. Navyše proti ambicióznemu družstvu, pred jeho zanietenými
divákmi. Titul je o to cennejší, lebo sme zvládli zvíťaziť v Spišskej. Dvakrát, nielen v lige, ale aj v pohári."
Ostatné vekové kategórie prechádzali slávistky svojimi súťažami pomerne jednoznačne a ako každý rok
si vybojovali právo účasti na záverečnom turnaji o majstra SR. Juniorky napodobnili ženy, vo finále
zvíťazili nad COP Nitra v tajbrejku, pričom prehrávali už 0:2. Obhájili zlato z minulej sezóny a vybojovali
si už ôsmy majstrovský titul. Kadetky nestratili na finálovom turnaji ani set. Podobne ako juniorky - titul
obhájili a získali ôsme prvenstvo. Žiačky triumfovali druhý raz v slávistickej histórii. Kým pre trénerov sa
sezóna už takmer skončila, prezidentovi sa fuška len rozbieha. "Do konca júna by sme chceli uzavrieť
káder na nadchádzajúcu sezónu. S najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme môcť rátať s triom
najskúsenejších hráčok – Kuciaková, Rákošová, Mitrengová. Všetkým trom patrí obrovská vďaka za
výkony a prácu v družstve. Veľakrát nastupovali so zdravotnými problémami, cez bolesť a aj napriek
tomu boli líderky družstva. Výborne sa zohrali s nahrávačkou Kosekovou, čo bol základ úspechu."
Hovoriť o nových tvárach v drese majsteriek je zatiaľ skoro. Prezident zatiaľ potvrdil záujem o blokárku
Adamovičovú zo Senice, ako aj posun vekom kadetky Karolíny Fričovej z juniorky do áčka. Je však rád,
že môže naďalej počítať s podporou Ekonomickej univerzity. Veď za pomoci vedenia na čele s
profesorom Rudolfom Sivákom si slávistky za posledné štyri roky vybojovali tri majstrovské tituly. Duo
Martin Hančík – Michal Matušov sa pričinilo o dva z nich. "Výborne trénujú a dopĺňajú sa. Spôsob, akým
modelovali družstvo v play-off na Pezinok či neskôr Spišskú Novú Ves, klobúk dolu. Dievčatá si napriek
študentským povinnostiam zladili tréningy, odovzdávali maximum a preto náročnú sezónu zvládli a
dosiahli úplné maximum. To je niečo, čo aj mňa motivuje počas sezóny im pripravovať v rámci našich
možností čo najlepšie podmienky," uzavrel Vladimír Hančík. LUCIA ANTOLOVÁ
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2. Nadácia VÚB ocenila mladých ekonómov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/06/2015; Školský servis; TASR]
Economicus je súťaž ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných
odborných časopisoch.
Bratislava 2. júna (TASR) - Súťaž Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má svojho
víťaza, a to kolektív autorov Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Cenu vo výške 10.000 eur, ktorú získali za prácu "Experimentovanie s cenovou
diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní", im dnes v Bratislave odovzdala
zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.
"Povzbudzujeme mladých vedcov, aby robili výskum a publikovali. Zvýši sa tým úroveň ekonomickej
vedy a skvalitní sa štúdium. Aj v ďalšom ročníku súťaže čakáme, že sa zapoja talenty z radov
pedagógov, doktorandov a vedeckých pracovníkov a budú prezentovať výsledky svojej výskumnej
činnosti v medzinárodnom kontexte," zdôraznila Kohútiková.
Economicus je súťaž ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných
odborných časopisoch. Vznikla na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. V
šiestom ročníku sa o víťazstvo uchádzali práce, ktoré hodnotila medzinárodná porota zložená z
profesorov zahraničných univerzít.
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3. Opatrne s kúpou elektrární, radia štátu niektorí analytici
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 02/06/2015; Spravodajstvo; SITA]
V súčasnosti je podľa niektorých analytikov otázne, či pre štát je výhodne kúpiť akcie v Slovenských
elektrárňach (SE), ktoré predáva ich vlastník, talianska spoločnosť Enel.
Podľa analytika z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť Petra Marčana, všetko bude záležať na
vyrokovaných podmienkach. "Tým kľúčovým faktorom je dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej
elektrárne Mochovce. Či vôbec sa podarí dostavať a spustiť tieto jadrové bloky, kedy to bude, a najmä
koľko to nakoniec bude stáť. Od toho sa odvíja cena, ako jeden z kľúčových faktorov "výhodnosti"
odkúpenia podielu," povedal pre portál vEnergetike.sk Marčan.

Čítajte viac
Štát pri privatizácii elektrární podľa Fica prišiel o 800 mil. eur
Slovenské elektrárne mali vlani čistý zisk 170 miliónov eur
Fico pôjde do sídla Enelu debatovať o elektrárňach
Slovenská vláda v súčasnosti uvažuje, že by od talianskeho Enelu kúpila aspoň 17-percentný z 66percentného predávaného podielu. Štát by sa tak stal majoritným 51-percentným akcionárom v
slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny. Marčan však upozorňuje, že po navýšení štátneho
podielu v elektrárňach sa môžu veľmi rýchlo deformovať ceny elektriny na trhu. "Videli sme, že premiér
avizoval na volebný rok 2016 dvojmiestne znižovanie cien plynu a vratky v čase, kedy regulátor ani
nezačal s cenovými konaniami. Je vysoko pravdepodobné, že to isté bude chcieť aj pri elektrine," dodal
Marčan.
Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že taliansky Enel nebude chcieť štátu
predať len 17-percentný podiel elektrární. "Enel nemôže predať 17-percentný podiel, lebo nový majiteľ
zostatku by stratil nad firmou manažérsku kontrolu a hodnota zostatku by prudko klesla," myslí si Baláž.
Ten štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by mal predať svoj 34-percentný
podiel novému investorovi, tak aby mali elektrárne iba jedného pána. "Štát by mal ovplyvňovať činnosť
cez regulátora a napríklad cez "zlatú akciu"," konštatoval Baláž.
To, že štát je zlým vlastníkom, si myslí analytik Martin Vlachynský z INESS. "Zadlžený štát, ktorý na
krytie deficitov musel zaťažovať občanov čoraz vyššími daňami, chce za peniaze daňovníkov investovať
do firmy v sektore, ktorý čakajú náročné roky vzhľadom na nízke ceny a prebytky elektriny. Prirátajme si
k tomu chronické problémy s predraženými a netransparentnými verejnými obstarávaniami v štátnych
podnikoch a dostaneme sa k odpovedi, že daňovníkovi sa to neoplatí," konštatoval pre portál
vEnergetike.sk Vlachynský.
Analytici si myslia, že vstup Enelu do Slovenských elektrární podniku priniesol aj pozitíva. "Taliansky
investor napríklad uviedol Slovenské elektrárne do medzinárodného prostredia, zaviedol do riadenia
progresívne metódy, odstránil politický balast a minimalizoval korupčné správanie v dodávateľskoodberateľských vzťahoch," uviedol Baláž. Po príchode zahraničného investora do Slovenských elektrární
pred deviatimi rokmi, začal podnik vykazovať zisky a preinvestovalo sa niekoľko miliárd. Od roku 2006
do konca minulého roka preinvestoval podnik na Slovensku takmer štyri miliardy eur. Čistý
konsolidovaný zisk Slovenských elektrární sa pohyboval po príchode talianskeho investora od 48 do 457
miliónov eur.
V júni by mal ísť do Talianska rokovať s najvyššími predstaviteľmi o možnej kúpe akcií Slovenských
elektrární premiér Robert Fico. Aký bude postoj vlády pri predaji spomínaného podielu SE, zatiaľ nie je
jasné. Premiér Robert Fico po aprílovom stretnutí so šéfom talianskeho Enelu Francescom Staracem
uviedol, že štát sa bude zaujímať minimálne o odkúpenie 17-percentného podielu tak, aby získal v
elektrárňach majoritu spolu s manažérskou kontrolou. V hre však môže byť aj kúpa celého 66percentného podielu štátom. Úrad vlády túto možnosť ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Okrem štátu sa oficiálne o predávaný podiel Slovenských elektrární zaujímajú dvaja investori. Ide o
spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorého vlastníkmi sú český podnikateľ Daniel
Křetinský, slovenský Patrik Tkáč a finančná skupina J&T, a firmu Slovnaft, ktorá podala ponuku spolu s
maďarskou skupinou MVM Group. Nezáväzne prejavili záujem o majoritný podiel Slovenských elektrární
štyri spoločnosti. Enel po prijatí záväzných ponúk nechcel počet ponúk ani detaily týchto ponúk
konkretizovať.
Spoločnosť Slovenské elektrárne je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej
hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66-percentným podielom. Zvyšných 34 % akcií vlastní
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na kúpu slovenského výrobcu elektriny vynaložil Enel
pred deviatimi rokmi necelých 840 miliónov eur. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje vyše päť
tisíc megawattmi inštalovaného výkonu.
Zdielať článok na Facebook
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4. Štát by podľa niektorých analytikov nemal kupovať SE
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 02/06/2015; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

V súčasnosti je otázne, či je pre štát výhodne kúpiť akcie v Slovenských elektrárňach (SE), ktoré
predáva ich vlastník, talianska spoločnosť Enel. Podľa analytika z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť
Petra Marčana, všetko bude záležať na vyrokovaných podmienkach. "Tým kľúčovým faktorom je
dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Či vôbec sa podarí dostavať a spustiť
tieto jadrové bloky, kedy to bude, a najmä koľko to nakoniec bude stáť. Od toho sa odvíja cena, ako
jeden z kľúčových faktorov "výhodnosti" odkúpenia podielu," povedal pre portál vEnergetike.sk Marčan.
Slovenská vláda v súčasnosti uvažuje, že by od talianskeho Enelu kúpila aspoň 17-percentný z 66percentného predávaného podielu. Štát by sa tak stal majoritným 51-percentným akcionárom v
slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny. Marčan však upozorňuje, že po navýšení štátneho
podielu v elektrárňach sa môžu veľmi rýchlo deformovať ceny elektriny na trhu. "Videli sme, že premiér
avizoval na volebný rok 2016 dvojmiestne znižovanie cien plynu a vratky v čase, kedy regulátor ani
nezačal s cenovými konaniami. Je vysoko pravdepodobné, že to isté bude chcieť aj pri elektrine," dodal
Marčan.
Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že taliansky Enel nebude chcieť štátu
predať len 17-percentný podiel elektrární. "Enel nemôže predať 17-percentný podiel, lebo nový majiteľ
zostatku by stratil nad firmou manažérsku kontrolu a hodnota zostatku by prudko klesla," myslí si Baláž.
Ten štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by mal predať svoj 34-percentný
podiel novému investorovi, tak aby mali elektrárne iba jedného pána. "Štát by mal ovplyvňovať činnosť
cez regulátora a napríklad cez "zlatú akciu"," konštatoval Baláž.
To, že štát je zlým vlastníkom, si myslí analytik Martin Vlachynský z INESS. "Zadlžený štát, ktorý na
krytie deficitov musel zaťažovať občanov čoraz vyššími daňami, chce za peniaze daňovníkov investovať
do firmy v sektore, ktorý čakajú náročné roky vzhľadom na nízke ceny a prebytky elektriny. Prirátajme si
k tomu chronické problémy s predraženými a netransparentnými verejnými obstarávaniami v štátnych
podnikoch a dostaneme sa k odpovedi, že daňovníkovi sa to neoplatí," konštatoval pre portál
vEnergetike.sk Vlachynský.
Analytici si myslia, že vstup Enelu do Slovenských elektrární podniku priniesol aj pozitíva. "Taliansky
investor napríklad uviedol Slovenské elektrárne do medzinárodného prostredia, zaviedol do riadenia
progresívne metódy, odstránil politický balast a minimalizoval korupčné správanie v dodávateľskoodberateľských vzťahoch," uviedol Baláž. Po príchode zahraničného investora do Slovenských elektrární
pred deviatimi rokmi, začal podnik vykazovať zisky a preinvestovalo sa niekoľko miliárd. Od roku 2006
do konca minulého roka preinvestoval podnik na Slovensku takmer štyri miliardy eur. Čistý
konsolidovaný zisk Slovenských elektrární sa pohyboval po príchode talianskeho investora od 48 do 457
miliónov eur.
V júni by mal ísť do Talianska rokovať s najvyššími predstaviteľmi o možnej kúpe akcií Slovenských
elektrární premiér Robert Fico. Aký bude postoj vlády pri predaji spomínaného podielu SE, zatiaľ nie je
jasné. Premiér Robert Fico po aprílovom stretnutí so šéfom talianskeho Enelu Francescom Staracem
uviedol, že štát sa bude zaujímať minimálne o odkúpenie 17-percentného podielu tak, aby získal v
elektrárňach majoritu spolu s manažérskou kontrolou. V hre však môže byť aj kúpa celého 66percentného podielu štátom. Úrad vlády túto možnosť ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Okrem štátu sa oficiálne o predávaný podiel Slovenských elektrární zaujímajú dvaja investori. Ide o
spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorého vlastníkmi sú český podnikateľ Daniel
Křetinský, slovenský Patrik Tkáč a finančná skupina J&T, a firmu Slovnaft, ktorá podala ponuku spolu s
maďarskou skupinou MVM Group. Nezáväzne prejavili záujem o majoritný podiel Slovenských elektrární
štyri spoločnosti. Enel po prijatí záväzných ponúk nechcel počet ponúk ani detaily týchto ponúk
konkretizovať.
Spoločnosť Slovenské elektrárne je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej
hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66-percentným podielom. Zvyšných 34 % akcií vlastní
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na kúpu slovenského výrobcu elektriny vynaložil Enel
pred deviatimi rokmi necelých 840 miliónov eur. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje vyše päť
tisíc megawattmi inštalovaného výkonu.
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5. Slovensko by podľa niektorých analytikov nemalo kupovať elektrárne
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 02/06/2015; topky.sk; SITA]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - V súčasnosti je otázne, či je pre štát výhodne kúpiť akcie v Slovenských
elektrárňach (SE), ktoré predáva ich vlastník, talianska spoločnosť Enel. Podľa analytika z Inštitútu pre
energetickú bezpečnosť Petra Marčana, všetko bude záležať na vyrokovaných podmienkach.

"Tým kľúčovým faktorom je dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Či vôbec
sa podarí dostavať a spustiť tieto jadrové bloky, kedy to bude, a najmä koľko to nakoniec bude stáť. Od
toho sa odvíja cena, ako jeden z kľúčových faktorov "výhodnosti" odkúpenia podielu," povedal pre portál
vEnergetike.sk Marčan.
Slovenská vláda v súčasnosti uvažuje, že by od talianskeho Enelu kúpila aspoň 17-percentný z 66percentného predávaného podielu. Štát by sa tak stal majoritným 51-percentným akcionárom v
slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny. Marčan však upozorňuje, že po navýšení štátneho
podielu v elektrárňach sa môžu veľmi rýchlo deformovať ceny elektriny na trhu. "Videli sme, že premiér
avizoval na volebný rok 2016 dvojmiestne znižovanie cien plynu a vratky v čase, kedy regulátor ani
nezačal s cenovými konaniami. Je vysoko pravdepodobné, že to isté bude chcieť aj pri elektrine," dodal
Marčan.
Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že taliansky Enel nebude chcieť štátu
predať len 17-percentný podiel elektrární. "Enel nemôže predať 17-percentný podiel, lebo nový majiteľ
zostatku by stratil nad firmou manažérsku kontrolu a hodnota zostatku by prudko klesla," myslí si Baláž.
Ten štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by mal predať svoj 34-percentný
podiel novému investorovi, tak aby mali elektrárne iba jedného pána. "Štát by mal ovplyvňovať činnosť
cez regulátora a napríklad cez "zlatú akciu"," konštatoval Baláž.
To, že štát je zlým vlastníkom, si myslí analytik Martin Vlachynský z INESS. "Zadlžený štát, ktorý na
krytie deficitov musel zaťažovať občanov čoraz vyššími daňami, chce za peniaze daňovníkov investovať
do firmy v sektore, ktorý čakajú náročné roky vzhľadom na nízke ceny a prebytky elektriny. Prirátajme si
k tomu chronické problémy s predraženými a netransparentnými verejnými obstarávaniami v štátnych
podnikoch a dostaneme sa k odpovedi, že daňovníkovi sa to neoplatí," konštatoval pre portál
vEnergetike.sk Vlachynský.
Analytici si myslia, že vstup Enelu do Slovenských elektrární podniku priniesol aj pozitíva. "Taliansky
investor napríklad uviedol Slovenské elektrárne do medzinárodného prostredia, zaviedol do riadenia
progresívne metódy, odstránil politický balast a minimalizoval korupčné správanie v dodávateľskoodberateľských vzťahoch," uviedol Baláž. Po príchode zahraničného investora do Slovenských elektrární
pred deviatimi rokmi, začal podnik vykazovať zisky a preinvestovalo sa niekoľko miliárd. Od roku 2006
do konca minulého roka preinvestoval podnik na Slovensku takmer štyri miliardy eur. Čistý
konsolidovaný zisk Slovenských elektrární sa pohyboval po príchode talianskeho investora od 48 do 457
miliónov eur.
V júni by mal ísť do Talianska rokovať s najvyššími predstaviteľmi o možnej kúpe akcií Slovenských
elektrární premiér Robert Fico. Aký bude postoj vlády pri predaji spomínaného podielu SE, zatiaľ nie je
jasné. Premiér Robert Fico po aprílovom stretnutí so šéfom talianskeho Enelu Francescom Staracem
uviedol, že štát sa bude zaujímať minimálne o odkúpenie 17-percentného podielu tak, aby získal v
elektrárňach majoritu spolu s manažérskou kontrolou. V hre však môže byť aj kúpa celého 66percentného podielu štátom. Úrad vlády túto možnosť ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Okrem štátu sa oficiálne o predávaný podiel Slovenských elektrární zaujímajú dvaja investori. Ide o
spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorého vlastníkmi sú český podnikateľ Daniel
Křetinský, slovenský Patrik Tkáč a finančná skupina J&T, a firmu Slovnaft, ktorá podala ponuku spolu s
maďarskou skupinou MVM Group. Nezáväzne prejavili záujem o majoritný podiel Slovenských elektrární
štyri spoločnosti. Enel po prijatí záväzných ponúk nechcel počet ponúk ani detaily týchto ponúk
konkretizovať.
Spoločnosť Slovenské elektrárne je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej
hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66-percentným podielom. Zvyšných 34 % akcií vlastní
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na kúpu slovenského výrobcu elektriny vynaložil Enel
pred deviatimi rokmi necelých 840 miliónov eur. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje vyše päť
tisíc megawattmi inštalovaného výkonu.
Zdielať článok na Facebooku
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6. Analytici kritizujú Ficove kroky, štát elektrárne nemá kúpiť
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 02/06/2015; Ekonomika; SITA]
Enel štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by sa mal vzdať svojho svojho 34percentného podielu a predať ho novému investorovi, a Slovenské elektrárne by tak mali len jedného

pána.
Marčan však upozorňuje, že po navýšení štátneho podielu v elektrárňach sa môžu veľmi rýchlo
deformovať ceny elektriny na trhu. Foto: ilustračné, SITA/Ján Slovák
BRATISLAVA 2. júna (WEBNOVINY) - V súčasnosti je otázne, či je pre štát výhodne kúpiť akcie v
Slovenských elektrárňach (SE), ktoré predáva ich vlastník, talianska spoločnosť Enel. Podľa analytika z
Inštitútu pre energetickú bezpečnosť Petra Marčana, všetko bude záležať na vyrokovaných
podmienkach.
"Tým kľúčovým faktorom je dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Či vôbec
sa podarí dostavať a spustiť tieto jadrové bloky, kedy to bude, a najmä koľko to nakoniec bude stáť. Od
toho sa odvíja cena, ako jeden z kľúčových faktorov 'výhodnosti' odkúpenia podielu," povedal pre portál
vEnergetike.sk Marčan.
Ceny elektriny sa podľa Marčana môžu deformovať
Slovenská vláda v súčasnosti uvažuje, že by od talianskeho Enelu kúpila aspoň 17-percentný z 66percentného predávaného podielu. Štát by sa tak stal majoritným 51-percentným akcionárom v
slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny. Marčan však upozorňuje, že po navýšení štátneho
podielu v elektrárňach sa môžu veľmi rýchlo deformovať ceny elektriny na trhu.
"Videli sme, že premiér avizoval na volebný rok 2016 dvojmiestne znižovanie cien plynu a vratky v čase,
kedy regulátor ani nezačal s cenovými konaniami. Je vysoko pravdepodobné, že to isté bude chcieť aj
pri elektrine," dodal Marčan.
Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že taliansky Enel nebude chcieť štátu
predať len 17-percentný podiel elektrární. "Enel nemôže predať 17-percentný podiel, lebo nový majiteľ
zostatku by stratil nad firmou manažérsku kontrolu a hodnota zostatku by prudko klesla," myslí si Baláž.
Ten štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by mal predať svoj 34-percentný
podiel novému investorovi, tak aby mali elektrárne iba jedného pána. "Štát by mal ovplyvňovať činnosť
cez regulátora a napríklad cez zlatú akciu," konštatoval Baláž.
Enel mal elektrárňam prospieť
To, že štát je zlým vlastníkom, si myslí analytik Martin Vlachynský z INESS. "Zadlžený štát, ktorý na
krytie deficitov musel zaťažovať občanov čoraz vyššími daňami, chce za peniaze daňovníkov investovať
do firmy v sektore, ktorý čakajú náročné roky vzhľadom na nízke ceny a prebytky elektriny. Prirátajme si
k tomu chronické problémy s predraženými a netransparentnými verejnými obstarávaniami v štátnych
podnikoch a dostaneme sa k odpovedi, že daňovníkovi sa to neoplatí," konštatoval pre portál
vEnergetike.sk Vlachynský.
Analytici si myslia, že vstup Enelu do Slovenských elektrární podniku priniesol aj pozitíva. "Taliansky
investor napríklad uviedol Slovenské elektrárne do medzinárodného prostredia, zaviedol do riadenia
progresívne metódy, odstránil politický balast a minimalizoval korupčné správanie v dodávateľskoodberateľských vzťahoch," uviedol Baláž.
Po príchode zahraničného investora do Slovenských elektrární pred deviatimi rokmi, začal podnik
vykazovať zisky a preinvestovalo sa niekoľko miliárd. Od roku 2006 do konca minulého roka
preinvestoval podnik na Slovensku takmer štyri miliardy eur. Čistý konsolidovaný zisk Slovenských
elektrární sa pohyboval po príchode talianskeho investora od 48 do 457 miliónov eur.
O elektrárne majú záujem dvaja investori
V júni by mal ísť do Talianska rokovať s najvyššími predstaviteľmi o možnej kúpe akcií Slovenských
elektrární premiér Robert Fico. Aký bude postoj vlády pri predaji spomínaného podielu SE, zatiaľ nie je
jasné.
Premiér Robert Fico po aprílovom stretnutí so šéfom talianskeho Enelu Francescom Staracem uviedol,
že štát sa bude zaujímať minimálne o odkúpenie 17-percentného podielu tak, aby získal v elektrárňach
majoritu spolu s manažérskou kontrolou. V hre však môže byť aj kúpa celého 66-percentného podielu
štátom. Úrad vlády túto možnosť ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Okrem štátu sa oficiálne o predávaný podiel Slovenských elektrární zaujímajú dvaja investori. Ide o
spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorého vlastníkmi sú český podnikateľ Daniel
Křetinský, slovenský Patrik Tkáč a finančná skupina J&T, a firmu Slovnaft, ktorá podala ponuku spolu s

maďarskou skupinou MVM Group.
Nezáväzne prejavili záujem o majoritný podiel Slovenských elektrární štyri spoločnosti. Enel po prijatí
záväzných ponúk nechcel počet ponúk ani detaily týchto ponúk konkretizovať.
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7. Blahoželáme SLOVENKÁM ROKA
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 02/06/2015; 22/2015; s.: 14,15,16,17,18,19; Nezaradene;
ALENA HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ]
,,Som šťastná, že som mohla spoznať toľko výnimočných žien Slovenska. I keď výsledky v jednotlivých
kategóriách poznáme, pre mňa ste víťazkami všetky," povedala Mária Reháková, riaditeľka
vydavateľstva STAR production a autorka myšlienky ankety Slovenka roka, na záverečnom galavečere.
Jeho 7. ročník bol nielen slávnostný, ale aj mimoriadne emotívny
Galavečer 7. ročníka prestížnej ankety Slovenka roka 2015 v priamom prenose RTVS z historickej
budovy Slovenského národného divadla v Bratislave bol veľkolepý. Odovzdávanie cien výnimočným
ženám bolo súčasťou programu, pod ktorý sa už po niekoľký raz podpísal režisér Tomáš Eibner. Na
mimoriadne efektnej, farbami hýriacej a neustále sa meniacej scéne 3D sa vystriedali mnohí význační
umelci. Mladý talentovaný Filip Jančík, česká kapela Chinaski, operná speváčka Irena Parlov, Mária
Čírová, Vašo Patejdl, Katka Knechtová, folklórny súbor Lúčnica, Bratislavský chlapčenský zbor, rapper
Rakby a tanečníčky Ladylicious, záverečnú bodku dalo vokálne trio La Gioia. Exkluzívnym hosťom
večera, ktorý moderovali Filip Tůma a Soňa Müllerová, bola Marika Gombitová. V premiére zaspievala
pieseň s názvom Ten príbeh za náš sen stál z filmu Sedem zhavranelých bratov. Jej autorom je Vašo
Patejdl a na tvári Marikinho dvorného textára Kamila Peteraja, ktorý sedel v hľadisku, bolo vidno dojatie.
A dojatí boli všetci diváci, veď Marika po dvanástich rokoch prvý raz zaspievala novú pesničku. Naša
spevácka jednotka získala na galavečere súčasne aj Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.
Emotívnym zážitkom bola aj gratulácia našej prvej dáme herectva - Márii Kráľovičovej, ktorá na scéne
Slovenského národného divadla pôsobí dlhých 70 rokov.
SILNÉ PRÍBEHY ŽIEN
Anketu Slovenka roka vyhlasuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným
divadlom. Adeptky na titul vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry SR Mareka
Maďariča a o víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci a poslucháči RTVS, ako aj čitatelia
týždenníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a internetového hlasovania. Tento rok hlasovali
za 25 nominovaných dám, no len osem z nich si odnieslo sošku určenú víťazkám od Jany Brisudovej. O
tom, kto získa titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre
Slovensko, rozhodla odborná porota. ,,Slovenka roka predstavuje ženy, ktoré nie sú každý deň v
televízii, no ich príbehy sú inšpirujúce. Ako sa ukazuje, oplatí sa svedomito pracovať, výsledky sa
dostavia a nezostanú zabudnuté. Preto je táto anketa ojedinelá a má čo povedať najmä mladým
začínajúcim ženám, ktoré by sa nemali báť ísť za svojím cieľom," povedala absolútna Slovenka roka
2015 Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, ktorá patrí k
najväčším odborníkom na problematiku eura. ,,Je mi ľúto, že som doteraz nepoznal príbehy ocenených
dám," vyznal sa úprimne prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý prevzal záštitu nad týmto
ročníkom ankety. Zdôraznil, že si váži ich výnimočnú prácu a postoje a vyslovil obdiv nominantkám
ankety i mnohým slovenským ženám. K ich slovám Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva STAR
production a organizátorka ankety Slovenka roka, dodala: ,,Keď oslovíme ženy s tým, že ich chceme
nominovať do ankety Slovenka roka, zvyčajne sa pýtajú: ,A prečo práve ja?' Chýba nám akási hrdosť a
schopnosť prezentovať svoju prácu. Aj to je myšlienkou ankety Slovenka roka, povzbudiť ženy, aby
dokázali verejne prezentovať svoje výsledky a úspechy. Som šťastná, že žijem v krajine, ktorá má takýto
silný potenciál žien." Ocenené dámy a pozvaní hostia sa po galavečere v historickej budove SND
zúčastnili na recepcii v priestoroch hotela Devín, kam prišlo víťazkám ankety Slovenka roka zagratulovať
veľa známych osobností.
ALENA HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ, foto: Ramon Leško a Martin Rinčo
Ďakujeme všetkým partnerom 7. ROČNÍKA ČITATEĽSKEJ ANKETY
VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ
BIZNIS A MANAŽMENT Elena Kohútiková
UMENIE A KULTÚRA Jana Oľhová

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA Barbora Demešová
VEDA A VÝSKUM Andrea Čalkovská
VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV Eva Grey
ŠPORT - Petra Vlhová
CHARITA - Andrea Cocherová
ZDRAVOTNÍCTVO Elena Loumová
ABSOLÚTNA SLOVENKA Elena Kohútiková
MIMORIADNE OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS Marika Gombitová
Foto:
Titul Absolútna Slovenka roka 2015 a zároveň aj víťazstvo v kategórii Biznis a manažment získala Elena
Kohútiková
Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ako generálneho partnera ankety
Slovenka roka, v spoločnosti predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky Kooperativa
poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group Reginy OvesnyStraka a Márie Rehákovej, organizátorky
podujatia a generálnej riaditeľky STAR production
Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska
Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal Mimoriadne ocenenie legende slovenskej populárnej hudby
Marike Gombitovej
O príjemnú atmosféru priameho prenosu sa postarala moderátorská dvojica Soňa Müllerová a Filip
Tůma
Všetky nominované dámy v ankete Slovenka roka tesne po priamom prenose
Cenu Andrei Cocherovej odovzdali Regina Ovesny-Straka a Vladimír Grežo, riaditeľ Mestského divadla
a BKIS
Petre Vlhovej odovzdávali cenu Andrej Hronský, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské pramene a
žriedla, a filantrop Marián Gajdoš
Jana Oľhová si sošku prevzala z rúk Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
Mariána Chudovského, generálneho riaditeľa SND, a Maríny Kráľovičovej, ktorá je už 70 rokov na scéne
SND
Barbore Demešovej odovzdal cenu Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS
Absolútnej Slovenke roka 2015 Elene Kohútikovej cenu odovzdali okrem Imricha Béreša aj Mária
Reháková, Eliška Kubíková, absolútna Slovenka roka 2013, Helena Krasňanská, majiteľka klenotníctva
Sheron, a Dušan Petránek, zástupca spoločnosti Danubiaservice
Andrea Čalkovská si cenu prevzala od Igora Nagya, generálneho riaditeľa spoločnosti ČEZ Slovensko, a
Jaromíra Pastoreka, splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie
Pre režiséra priameho prenosu Tomáša Eibnera, ako aj pre celý jeho tím z Eibner Production bolo
stretnutie s Marikou Gombitovou veľkým zážitkom. Jednou z mnohých cien pre Mariku bol aj pobyt v
hoteli na Zochovej chate, ktorý jej symbolicky odovzdala jeho riaditeľka Zuzana Zadňančinová
Elvíra Chadimová, prezidentka Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek, a Tomáš Ondrčka,
generálny riaditeľ hotela Devín, ocenili Elenu Kohútikovú
Víťazky okrem sošiek od Jany Brisudovej získali množstvo hodnotných cien, šperky od klenotníctva
Sheron a poukaz na kliniku Yes Visage. Zľava: Jana Oľhová, Eva Grey, Elena Loumová, Petra Vlhová,
Mária Miková, Andrea Čalkovská, Elena Kohútiková, Andrea Cocherová, Barbora Demešová
Eve Grey odovzdali cenu Rudolf Sivák, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Jozef Kiss zo

Slovenskej pošty
Elene Loumovej ocenenie odovzdali Tomislav Jurik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a Miroslav Mikolášik, poslanec
Európskeho parlamentu
Excelentný záver prenosu patril skvelému triu La Gioia v sprievode famózneho Bratislavského
chlapčenského zboru
Predseda dozornej rady CK Hydrotour Dušan Pastucha odovzdal symbolický poukaz na zájazd na Krétu
víťazke Anne Číkovej
Vynikajúcej Márii Čírovej sekundoval Bratislavský chlapčenský zbor i vokalistky
Vystúpenie Lúčnice bolo jedným z vrcholov večera
Manželia Feldekovci sa zabávali na recepcii po prenose s opernou speváčkou Irenou Parlov a
profesorkou Evou Blahovou
Skvelý zahraničný hosť - kapela Chinaski
Juraj Kukura počas večera diskutoval aj s ministrom kultúry Marekom Maďaričom
Minuloročná víťazka kategórie Šport Dominika Cibulková s partnerom Michalom
Jana Brisudová, autorka sošky pre ocenené dámy v ankete Slovenka roka
Akademický maliar Daniel Bidelnica s krásnymi ženami - manželkou Máriou a Júliou Vajdovou
Fotografka Petra Ficová s projektovou manažérkou nášho vydavateľstva Zuzanou Czakovou
Manželia Lelkesovci prišli ako vždy s úsmevom a dokonale zladení
Na prenose nechýbali ani manželia Heribanovci
Svetovo uznávaný huslista Filip Jančík sa predstavil v úvode programu
Skvelé Ladylicious sprevádzali rapera Rakbyho. Ten si na slávnostný večer zvolil trendy oblek od značky
Otto Berg
Hviezdy programu - Katka Knechtová a Vašo Patejdl
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8. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Peter Pellegrini, archívne foto
Peter Pellegrini, archívne foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil dnešné prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky
vzťah k športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR
SR. Je pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval
Pellegrinimu Hančík.

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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9. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]
Povedal to v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku.
Peter Pellegrini Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky vzťah k
športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR. Je
pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval Pellegrinimu
Hančík.
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10. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/06/2015; Iné športy; tasr]
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prijal na pôde parlamentu volejbalistky družstva Slávia
Ekonomická univerzita.
Peter Pellegrini by chcel navýšiť rozpočet na šport.
Foto: SITA/AP
BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť
rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická univerzita,
ktoré prijal.
Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov, prezident
volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor Ferdinand Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku.
Pellegrini hovoril nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý
presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky k športu,
ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR," adresoval
Pellegrinimu Hančík.
"Je pre náš klub veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu."
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11. Peter Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 02/06/2015; Aktuality.sk; TASR]

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport.
Pellegrini o tom hovoril dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická univerzita, ktoré prijal. Na
stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov, prezident volejbalového
klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo či prorektor Rudolf
Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil dnešné prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky
vzťah k športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR
SR. Je pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval
Pellegrinimu Hančík.
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12. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport.
Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická ...
Peter Pellegrini Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky vzťah k
športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR. Je
pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval Pellegrinimu
Hančík.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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13. Kúpiť či nekúpiť elektrárne? Analytici sú opatrní.
[Téma: Ekonomická univerzita; venergetike.sk; 02/06/2015; Martin Dargaj]
Autor - Martin Dargaj
Troch analytikov sme sa opýtali, či má štát kúpiť predávaný podiel Slovenských elektrární, a či priniesol
vstup talianskeho Enelu do podniku pred deviatimi rokmi niečo pozitívne.
Už tento mesiac by mal premiér Robert Fico odletieť do Talianska na stretnutie s najvyššími
predstaviteľmi spoločnoti Enel. Tá chce totiž do konca tohto roka predať aspoň časť svojho 66percentného podielu v Slovenských elektrárňach, a štát nechce zostať mimo hry. Predseda slovenskej
vlády by mal na stretnutí s Talianmi rokovať, za akých podmienok by mohol štát odkúpiť minimálne 17 %
akcií z predávaného podielu spolu s manažérskou kontrolou. Štát by sa tak potom stal 51-percentný
akcionárom slovenského dominantného výrobcu elektriny. Či je rozumné vrátiť kontrolu Slovenských
elektrární do rúk štátnych manažérov, sme sa opýtali analytikov. Tí sú v otázke kúpy predávaných akcií
Slovenských elektrární štátom opatrní, upozorňujú na možné hrozby štátneho vlastníctva.
Bude záležať od podmienok

Analytik Inštitútu pre energetickú bezpečnosť (ESI) Peter Marčan hovorí, že za istých podmienok by
mohla byť kúpa 17-percentného alebo dokonca 66-percentného podielu elektrární pre štát výhodná.
"Tým kľúčovým faktorom je dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Či vôbec
sa podarí dostavať a spustiť tieto jadrové bloky, kedy to bude, a najmä koľko to nakoniec bude stáť. Od
toho sa odvíja cena, ako jeden z kľúčových faktorov "výhodnosti" odkúpenia podielu," povedal pre portál
vEnergetike.sk Marčan. Na druhej strane však upozornil, že po navýšenie štátneho podielu v
elektrárňach (v súčasnosti vlastní štát 34 % akcií) môže veľmi rýchlo dôjsť k deformácii cien elektriny na
trhu. "Videli sme, že premiér avizoval na volebný rok 2016 dvojmiestne znižovanie cien plynu a vratky v
čase, kedy regulátor ani nezačal s cenovými konaniami. Je vysoko pravdepodobné, že to isté bude
chcieť aj pri elektrine," dodal Marčan.
Predaj len 17 % akcií je nereálny
Štát bude podľa Petra Baláža z bratislavskej ekonomickej univerzity chcieť kúpiť od Enelu iba 17percentný podiel Slovenských elektrární. "Štátu by sa to pri rozumnej cene oplatilo. Na celý balík nemá
zdroje a navyše by sa do firmy vrátili staré maniere. Ich negatívne konzekvencie nevyrovná ani získanie
takejto strategickej kontroly," povedal Baláž s tým, že je však veľmi málo pravdepodobné, aby Enel
predal len 17-percentný podiel elektrární. "Enel nemôže predať 17-percentný podiel, lebo nový majiteľ
zostatku by stratil nad firmou manažerskú kontrolu a hodnota zostatku by prudko klesla," myslí si Baláž.
Ten štátu navrhuje, že po dostavaní jadrových blokov v Mochovciach by mal predať svoj 34-percentný
podiel novému investorovi, tak aby mali elektrárne iba jedného pána. "Štát by mal ovplyvňovať jej
činnosť cez regulátora a napríklad cez "zlatú akciu"," konštatoval Baláž.
Radšej nekupovať
Vôbec nekupovať Slovenské elektrárne radí štátu analytik Martin Vlachynský z INESS. "Zadĺžený štát,
ktorý na krytie deficitov musel zaťažovať občanov čoraz vyššími daňami, chce za peniaze daňovníkov
investovať do firmy v sektore, ktorý čakajú náročné roky vzhľadom na nízke ceny a prebytky elektriny.
Prirátajme si k tomu chronické problémy s predraženými a netransparentnými verejnými obstarávaniami
v štátnych podnikoch a dostaneme sa k odpovedi, že daňovníkovi sa to neoplatí," uviedol Vlachynský,
ktorý je presvedčený, že štát je zlý vlastník. "Už dnes vláda na energetický sektor prenáša náklady svojej
politiky, napríklad cez reguláciu cien. Takýto netransparentný postup umožňuje politikom platiť svoje
služby mimo rozpočtu, čo sa v hospodárstve môže prejaviť až roky po politikovom odchode. Zvýšenie
podielu štátu v elektrárňach by tento trend len posilnilo," dodal Vlachynský.
Zahraničný investor = dobrý krok?
Predaj 66-percentného podielu Slovenských elektrární zahraničnému investorovi mal podľa Marčana z
ESI zmysel. "Po vstupe investora do Slovenských elektrární sa zlepšilo hospodárenie spoločnosti,"
doplnil Marčan. K nemu sa pridal aj Vlachynský. "Samotný akt predaja považujem za správny. Štát a
politicky nominovaní manažéri sú zlí podnikatelia, najmä ak sú im otvorené také obrovské príležitosti na
"prilepšenie", ako ponúka energetika. Investor prináša know-how a kapitál, ktoré sú pri štátnom
vlastníctve značne nedostatkové," dodal Vlachynský z INESSu.
Chýbali skúsenosti s jadrom
Baláž z ekonomickej univerzity však upozorňuje, že predaj Slovenských elektrární bol od začiatku zle
riadený a politicky manipulovaný. "Zlý bol výber nielen partnera, ale aj celý priebeh a príprava tohto
procesu. Cena nezodpovedala a Enel nemal skúsenosti s jadrom, čo nikto nechcel počuť," uviedol
Baláž. S Mochovcami mu dáva za pravdu aj analytik z ESI. "Dnes je zrejmé, že dostavba elektrárne v
Mochovciach bola vzhľadom na neskúsenosť talianskeho Enelu s jadrovou energetikou nad jeho sily. Či
sa to dalo očakávať ťažko hodnotiť, takéto projekty sú však komplikované aj pre skúsených
prevádzkovateľov jadrových elektrární," skonštatoval Marčan, ktorý v cene za predávaný podiel vo výške
zhruba 840 miliónov eur nevidí až taký problém. "Cena od Enelu bola vyhodnotená ako najlepšia z
viacerých ponúk, druhý ČEZ ponúkol o 150 miliónov eur menej, tretí InterRAO dokonca o takmer 300
miliónov eur menej. Hodnota elektrární v stave, v akom sa predávali, bola vtedy zjavne taká," doplnil
Marčan.
Priniesli pozitíva
Talianska spoločnosť Enel však podľa Baláža priniesla do slovenského výrobcu elektriny aj pozitíva.
"Taliansky investor napríklad uviedol Slovenské elektrárne do medzinárodného prostredia, zaviedol do
jej riadenia progresívne metódy, odstránil politický balast a minimalizoval korupčné správanie v
dodávateľsko-odberateľských vzťahoch," uviedol Baláž. "Bez súkromného kapitálu by sotva bola
mysliteľná dostavba Mochoviec, či rozsiahle modernizácie ostatných elektrární," uzavrel Vlachynský.
Miliardové investície

Je neodškriepiteľné, že po príchode zahraničného investora do Slovenských elektrární pred deviatimi
rokmi, začal podnik vykazovať zisky a preinvestovalo sa niekoľko miliárd. Od roku 2006 do konca
minulého roka preinvestoval podnik na Slovensku takmer štyri miliardy eur. Najviac prostriedkov
smerovalo samozrejme na dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Investície
taktiež smerovali na rekonštrukciu tepelných elektrární vo Vojanoch a v Novákoch. Časť prostriedkov sa
preinvestovala aj na zvýšenie výkonu dvoch jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach. Na svoje si
prišli aj vodné elektrárne. Čistý konsolidovaný zisk Slovenských elektrární sa pohyboval po príchode
talianskeho investora od 48 do 457 miliónov eur.
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14. Klobučník je už bakalár
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 04/06/2015; 127/2015; s.: 27; ŠPORT; sita]
Plavec Tomáš Klobučník to dokázal. "Podarilo sa mi úspešne zvládnuť bakalárske štátnice na
Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave," podelil sa o radosť plavec, ktorý cez víkend v
nórskom Bergene splnil limit na OH do brazílskeho Ria de Janeiro 2016. (sita)
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15. Matica pridáva k aféram aj dlhy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 04/06/2015; 127/2015; s.: 3; Téma; lu]
Maticu slovenskú viedli od 90. rokov dvaja predsedovia. Obaja sa objavili v zoznamoch agentov ŠtB.
BRATISLAVA. Matica čelila viacerým kauzám ešte za bývalého predsedu Jozefa Markuša, ktorý ju
viedol v rokoch 1990 až 2010. Najväčšou bolo zmiznutie Národného pokladu. Matica vyhlásila
celonárodnú zbierku na Národný poklad v roku 1992. Nadšení Slováci naň prispievali menšími či väčšími
sumami a veľké podniky darovali státisíce slovenských korún.
Stratený poklad
Na poklad sa skladali aj Slováci v zahraničí, jeho súčasťou boli dokonca diela od známych maliarov.
Matica ukončila zbierku v roku 1996. Keď o dva roky neskôr matičiari zbierku zdokumentovali, zistili, že
ju tvorí vyše 500 zlatých a dvetisíc strieborných predmetov, viac ako 8 kg zlata a 31 kg striebra či 25
gramov platiny. Plus vyše 23 miliónov korún v hotovosti. Matica pod Markušovým vedením v roku 2009
vybrala zo zbierky vyše 900-tisíc eur a vložila ich do Podielového družstva Slovenské investície.
Družstvo onedlho skrachovalo a peniaze už nedokázali vymôcť späť. Kritike čelila aj kniha ľudáckeho
politika vojnového slovenského štátu Konštantína Čulena, ktorú Matica vydala v roku 2008. Autor v nej
ostro útočí na evanjelikov a Čechov, spochybňuje Slovenské národné povstanie a relativizuje
koncentračné tábory. Generálny biskup evanjelickej cirkvi Miloš Klátik reagoval, že to považuje za
očierňovanie evanjelikov. Prosperujúca tlačiareň Neografia, ktorej 99 percent podaroval Matici v 90.
rokoch Mečiar, zasa čelila škandálu okolo tlače pornografie.
Markuš čelí obvineniu
Polícia v októbri 2014 obvinila Markuša z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Obvinenie sa týka dlhu Matičného investičného fondu z prvej vlny kupónovej privatizácie. Markušovo
meno s rovnakým dátumom narodenia, ako má expredseda Matice, figuruje aj na webe Ústavu pamäti
národa v zoznamoch agentov Štátnej bezpečnosti pod krycím menom Ekonóm.
Výmena a nulový reštart
Tkáča zvolili členovia Matice za predsedu v novembri 2010. Netajil plány, ako chce očistiť meno
národnej inštitúcie a prilákať do nej mladých. Matica však začala zápasiť s dlhmi a rozkol nastal aj vnútri
inštitúcie. Členovia výboru mu vyčítali zlé hospodárenie. Objavili sa aj viaceré snahy na jeho odvolanie.
Tkáč má za sebou zaujímavú minulosť. Pri písaní skrípt pre študentov Ekonomickej univerzity v
Bratislave vraj kopíroval cudzie texty, ich autorov však uviedol len v zozname použitej literatúry, a nie
pri konkrétnych pasážach. Národnohospodárska fakulta s ním ukončila spoluprácu v roku 2008. Aj
spoluzakladateľ Národnej banky Slovenska Tkáč a člen dozornej rady Neografie v minulosti údajne
spolupracoval s ŠtB. Tkáč sa bránil lustračným osvedčením z roku 1992, no Ústav pamäti národa
uviedol, že tí, ktorí vtedy Tkáča preverovali, nemuseli mať k dispozícii všetky dokumenty. (lu)

Dotácie
Výška dotácií pre Maticu
- Matica slovenská dostáva z ministerstva kultúry dotáciu 1,5 milióna eur ročne,
- dotácia je určená na vydavateľské aktivity, technickú prevádzku, vedeckú a výskumnú činnosť a
kultúrne aktivity.
FOTO:
Šéf Matice Marián Tkáč má autoritu u premiéra. FOTO – ARCHÍV TASR
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16. Historik Dušan Kováč: Zákon o Matici je paškvil
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 03/06/2015; Lucia Krbatová]
O problémoch v Matici a o jej budúcnosti sme hovorili s historikom DUŠANOM KOVÁČOM.
Môžete porovnať pôsobenie Matice slovenskej v minulosti a dnes?
"Súčasná Matica sa s pôvodnou nedá porovnávať. V 19. storočí, keď v Uhorsku nemali nemaďarské
kultúry nijakú štátnu podporu, sa Matica usilovala rozvíjať slovenskú národnú kultúru a vedu. Ľudia okolo
Matice z nej vtedy nemali nijaké materiálne zisky. Dnes má Slovensko celú kultúrnu a vedeckú
infraštruktúru takú, ako majú všetky vyspelé európske národy. SAV, vysoké školy a všetky kultúrne
inštitúcie pôsobia v oblasti, v ktorej sa usilovala pôsobiť historická Matica."
Má Matica nejaké opodstatnenie v súčasnosti?
"V tejto podobe a tak, ako funguje v súčasnosti, nemá táto inštitúcia nijaké opodstatnenie. Jej
predstavitelia sa oháňajú históriou, ale s tou nemá súčasná Matica nič spoločné. Vzhľadom na viaceré
aktivity a viaceré publikácie zo štátnych peňazí robí v dnešnom demokratickom svete Slovensku vlastne
skôr hanbu."
Nie je problém aj v znení zákona?
"Zákon o Matici slovenskej je podľa môjho názoru právnický paškvil. Definuje Maticu ako verejnoprávnu
inštitúciu, ale všetky ďalšie paragrafy sú paragrafmi spolku. Vedenie Matice vrátane predsedu si volí
členská základňa sama, rovnako aj správne a kontrolné orgány. Iba tak sa mohlo stať, že tam tiekli a
pretiekli financie zo štátneho rozpočtu a dlho sa o tom ani nevedelo."
Na čo by mohla Matica slúžiť dnes?
"Mohla by sa stať osvetovou a vedecko-popularizačnou inštitúciou. Matica by mala byť modernou
demokratickou inštitúciou, ktorá by nepestovala nacionalizmus, neoslavovala by totalitný slovenský štát,
ale pomáhala by slovenskej spoločnosti vyrovnať sa so svojou nie vždy skvelou minulosťou a orientovala
by sa na šírenie a podporu demokratickej kultúry a tolerancie k iným národom a iným kultúram."
Matica pridáva k aféram aj dlhy
Maticu slovenskú viedli od 90. rokov dvaja predsedovia. Obaja sa objavili v zoznamoch agentov ŠtB.
BRATISLAVA. Matica čelila viacerým kauzám ešte za bývalého predsedu Jozefa Markuša, ktorý ju
viedol v rokoch 1990 až 2010. Najväčšou bolo zmiznutie Národného pokladu.
Matica vyhlásila celonárodnú zbierku na Národný poklad v roku 1992. Nadšení Slováci naň prispievali
menšími či väčšími sumami a veľké podniky darovali státisíce slovenských korún.
Stratený poklad
Matica ukončila zbierku v roku 1996. Keď o dva roky neskôr matičiari zbierku zdokumentovali, zistili, že
ju tvorí vyše 500 zlatých a dvetisíc strieborných predmetov, viac ako 8 kg zlata a 31 kg striebra či 25
gramov platiny. Plus vyše 23 miliónov korún v hotovosti.Na poklad sa skladali aj Slováci v zahraničí, jeho
súčasťou boli dokonca diela od známych maliarov.
Matica pod Markušovým vedením v roku 2009 vybrala zo zbierky vyše 900-tisíc eur a vložila ich do
Podielového družstva Slovenské investície. Družstvo onedlho skrachovalo a peniaze už nedokázali

vymôcť späť.
Kritike čelila aj kniha ľudáckeho politika vojnového slovenského štátu Konštantína Čulena, ktorú Matica
vydala v roku 2008. Autor v nej ostro útočí na evanjelikov a Čechov, spochybňuje Slovenské národné
povstanie a relativizuje koncentračné tábory. Generálny biskup evanjelickej cirkvi Miloš Klátik reagoval,
že to považuje za očierňovanie evanjelikov.
Prosperujúca tlačiareň Neografia, ktorej 99 percent podaroval Matici v 90. rokoch Mečiar, zasa čelila
škandálu okolo tlače pornografie.
Markuš čelí obvineniu
Polícia v októbri 2014 obvinila Markuša z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Obvinenie sa týka dlhu Matičného investičného fondu z prvej vlny kupónovej privatizácie.
Markušovo meno s rovnakým dátumom narodenia, ako má expredseda Matice, figuruje aj na webe
Ústavu pamäti národa v zoznamoch agentov Štátnej bezpečnosti pod krycím menom Ekonóm.
Výmena a nulový reštart
Tkáča zvolili členovia Matice za predsedu v novembri 2010. Netajil plány, ako chce očistiť meno
národnej inštitúcie a prilákať do nej mladých. Matica však začala zápasiť s dlhmi a rozkol nastal aj vnútri
inštitúcie. Členovia výboru mu vyčítali zlé hospodárenie. Objavili sa aj viaceré snahy na jeho odvolanie.
Tkáč má za sebou zaujímavú minulosť. Pri písaní skrípt pre študentov Ekonomickej univerzity v
Bratislave vraj kopíroval cudzie texty, ich autorov však uviedol len v zozname použitej literatúry, a nie
pri konkrétnych pasážach. Národnohospodárska fakulta s ním ukončila spoluprácu v roku 2008.
Aj spoluzakladateľ Národnej banky Slovenska Tkáč a člen dozornej rady Neografie v minulosti údajne
spolupracoval s ŠtB. Tkáč sa bránil lustračným osvedčením z roku 1992, no Ústav pamäti národa
uviedol, že tí, ktorí vtedy Tkáča preverovali, nemuseli mať k dispozícii všetky dokumenty.
(lu)
streda 3. 6. 2015 20:34 | Lucia Krbatová
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17. Ako ďalej na Východe?
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 04/06/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Dominancia Západu vo svete má čoraz väčšie trhliny. Presadzuje sa multipolárne usporiadanie
medzinárodných vzťahov, v ktorom narastá vplyv Východu. Prezieravé politické sily so strategickým
uvažovaním už dlhšie venujú Východu zvýšenú pozornosť. Svoj Východ má aj Európa. Výsledkom
záujmu EÚ o východnú Európu sa stalo Východné partnerstvo. Jeho cieľom je rozvoj politických a
ekonomických vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a
Ukrajinou (teda štátmi, ktoré boli v minulosti na území ZSSR). Ide o súčasť politiky susedstva, ktorá však
kladie aj požiadavky.
Iniciátorom projektu bol poľský minister zahraničných vecí R. Sikorski, ktorý s ním vystúpil v roku 2008 a
rýchlo získal aj podporu. Prvý summit Východného partnerstva sa uskutočnil v máji 2009 v Prahe, druhý
v máji 2010 vo Varšave, tretí vo Vilniuse na konci novembra 2013 však už zapadol do série udalostí, po
ktorých sa začali nepokoje na Ukrajine vyúsťujúce do najväčšej bezpečnostnej krízy v Európe v 21.
storočí. Summit, ktorý sa uskutočnil 21. a 22. mája v Rige, bol už štvrtým v poradí.
Vo vzťahu k partnerstvu sa zdôrazňujú dva momenty: projekt žiadnemu zo štátov nesľubuje prijatie do
EÚ, po druhé, projekt nie je v nijakom prípade namierený proti Ruskej federácii. Predovšetkým sa v ňom
však neskrýva záujem pokračovať vo "farebných revolúciách". Zažili ich už Gruzínsko (revolúcia ruží –
2003 – 2004), Ukrajina (oranžová revolúcia – 2004) a Moldavsko (2009 – niekedy označovaná za
twitterovú revolúciu).
Ide o štáty, ktoré majú bližšie k EÚ a zároveň napätejšie vzťahy s Moskvou, pravda, s výnimkou dvoch
štátov – Bieloruska a Kazachstanu, ktorým Európska únia vytýka rozličné politické a ekonomické
nedostatky. Ich vzťah k partnerstvu podmieňuje príslušnosť k Euroázijskému zväzu, ktorý funguje od
začiatku roku. Bielorusko je spolu s Ruskom a Kazachstanom zakladajúci člen zväzu a Arménsko k
nemu pristúpilo krátko po podpísaní zakladajúcej zmluvy. Samostatnú "kapitolu" predstavuje

Azerbajdžan, jediný štát partnerstva, kde tvorí väčšinové náboženstvo islam, no pritom si zachováva
svetský charakter. Vo vzťahoch s Moskvou nemá ani Baku vážne problémy, súčasne posilňuje
spoluprácu s Tureckom a európsky vektor v jeho politike nie je taký silný ako na Ukrajine, v Gruzínsku či
Moldavsku.
Realizácia projektu sa skomplikovala vo chvíli, keď sa EÚ čoraz viac pridávala k washingtonskej politike
nepriateľstva voči Rusku. Vývoj medzinárodných vzťahov v regióne partnerstva, ale aj medzi EÚ a RF v
posledných mesiacoch najmä pod vplyvom kritickej situácie na Ukrajine smeruje do slepej uličky, kde sa
nič nedá vyriešiť.
Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko očakávali od summitu akýsi prelom pri ich približovaní k EÚ. Výsledky
summitu EÚ (ale aj iné kroky v únii) ukazujú, že k rozširovaniu na východ v najbližších rokoch nedôjde a
že vo vzťahu k Ukrajine musí nastať "zreálnenie".
Na program dňa sa však dostáva hlbšie zamyslenie EÚ nad jej pozíciou a rolou vo vytvárajúcom sa
multipolárnom svete, a to až v troch smeroch. Európska únia musí ráznejšie vystupovať ako veľký
samostatný hráč svetovej politiky, s vlastnou víziou riešenia problémov. EÚ bezpečnostne ani
ekonomicky neprospieva, keď zotrváva vo vleku USA (a ním vedeného NATO). Navyše nemôže naivne
privierať oči pred rastúcou ekonomickou silou a politickým vplyvom Východu – najmä Číny a v spojení s
ňou aj Ruskej federácie. Ak sledujeme aktivity štátov združených v BRICS-e, zistíme, že to nie je ruská
či čínska propagandistická rétorika, lež faktor medzinárodných vzťahov, ktorého ekonomický i politický
vplyv bude narastať; výhodné bude spolupracovať s nimi na zásadách rovnosti a ústretovosti.
Pre časť európskych politických elít sa Ukrajina stala bolehlavom, na ktorý sa hľadá liek. Nájde sa
odvážlivec, ktorý sa pokúsi preraziť pancier zotrvávania na nič neriešiacich sankciách proti Ruskej
federácii? Jednoduché to nebude a dá sa predpokladať, že v atmosfére, ktorá vládne na Západe, sa
bude spočiatku na "odvážlivca" slovne útočiť. Po čase príde uľahčenie, že sa k tomuto kroku ktosi
odhodlal a zmenil iracionálny stav. Nakoniec ho budú chváliť za strategické uvažovanie, za štátnické
rozhodnutie, ktorým prelomil nezmyslené bariéry. A týmto odvážlivcom sa môže stať aj premiér malého
štátu v strede Európy...
Na situáciu v Európe však stále negatívne vplýva tlak NATO zameraný proti Ruskej federácii. Treba
pripomenúť, že bývalá ministerka zahraničných vecí USA H. Clintonová označila pripravovanú zmluvu o
transatlantickom obchode a investíciách za "ekonomické NATO". Varovala však pred "obnovením
ZSSR" v Euroázijskom zväze. Ukázala tým aj na hlavný dôvod záujmu politických a hospodárskych elít
USA o uzavretie zmluvy a jej hlavný účel. Pozíciu EÚ ako veľkého hráča svetovej politiky a ekonomiky
však tento krok neupevní a neprispeje k nemu ani ignorovanie BRICS-u či Euroázijského zväzu z
akéhokoľvek dôvodu.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 21 –22/2015
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18. Martina Lubyová: "Až v treťom svete si uvedomíte, akí sme tu v Európe malí a
zraniteľní"
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 08/06/2015; Adriana Banásová]
"Slováci si postupne uvedomili, že práca nie je samozrejmosť a treba si ju vážiť. Ešte stále však úplne
nedokážu oceniť to, ako lepšie sa máme v porovnaní s ľuďmi z tretieho sveta," povedala riaditeľka
Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová - biofyzička, právnička, ekonómka i novinárka.
8. jún 2015 Adriana Banásová
V spolupráci s TASR sa naša redakcia rozhodla uverejniť rozhovor s Martinou Lubyovou je súčasťou
multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň
rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického,
spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.
Lubyová hovorila o svojich skúsenostiach z regiónov Ázie i východnej Európy, kde sa venovala
vývojovým trendom trhu práce. Dotkla sa aj budúcnosti pracovného trhu na Slovensku v súvislosti s
demografickým vývojom a možnosťou využitia kvalifikovaných migrantov. A ako riaditeľka vedeckej
inštitúcie neobišla ani tému súčasného zápasu slovenskej vedy o prežitie.
Keď sa spomenie vaše priezvisko, okamžite sa objaví otázka, či máte niečo spoločné "s tým profesorom

Štefanom Lubym". Čím sa môže myslieť váš otec, uznávaný fyzik a bývalý predseda SAV, ale aj váš
starý otec, ktorý bol vlastne zakladateľom právnej vedy na Slovensku. Pýtali sa už tak aj vtedy, keď ste
boli malá a keď ste študovali? Museli ste donekonečna vysvetľovať, či nie ste príbuzná ľudí, ktorých
mená sa vyslovovali s úctou?
Nie, nemôžem povedať, žeby moje detstvo bolo týmto poznačené a ani neskôr som nevnímala, že by
som bola v tieni svojho otca a starého otca. Jednak preto, že u nás sa vedci nepokladajú za celebrity a
tiež aj preto, že ja som sa venovala predsa len iným odborom vedy. Navyše, prakticky hneď po škole
som sa dostala do zahraničia, kde moje rodinné zázemie nikto nepoznal. V tieni otca ani starého otca
som nevyrastala.
Ani deti vás nebrali ako dievča z vedeckej rodiny, ktorá žije v inom svete ako väčšina smrteľníkov?
Nie, nie. Na škole sme takéto témy vôbec neriešili. Totiž aj Slovenská akadémia vied bola vtedy braná
ako bežné pracovisko. V tom čase vzbudzovali obdiv iní. Skôr ako vedci boli zaujímaví pumpári, alebo
kamionisti, ktorí z Nemecka mohli priniesť časopis BRAVO.
Vy ste ale išli v stopách svojich rodičov a tiež ste sa vydali na vedeckú dráhu…
Pôvodne som však chcela robiť medicínu, a to s motiváciou pomáhať druhým, bez nejakých vedeckých
ambícií v tejto sfére. No napriek tomu, že som mala vždy samé jednotky a urobila som aj prijímacie
skúšky, ma nevzali. Pre nedostatok miesta. Možno bolo treba urobiť čosi "naviac", tak ako sa to v tom
období bežne robilo… Na takéto veci sme však v rodine neboli. A tak sme sa snažili presunúť moju
prihlášku na školu, ktorá by medicíne bola čo najbližšie a kde by som mohla ísť bez prijímacích
pohovorov. A tak som sa dostala na biofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave, kde vtedy študenti so samými jednotkami nemuseli robiť prijímačky.
Ako ste brali túto zmenu?
Dramaticky. V celej rodine sme to dosť prežívali, ja som okolnosti neprijatia brala ako podraz. Ako to
však už v živote býva, to, čo vyzerá najskôr ako nepriazeň, sa napokon stane šťastným určením osudu.
Dnes už som rada, že sa mi tak stalo.
To, z čoho ste napokon mohli profitovať, sa však nespája ani tak s biofyzikou, ale skôr s tým, že štúdium
na "matfyze" vám dalo základy pre vašu ekonomickú kariéru…
Určite áno. Ale rozhodla o tom situácia, ktorá nastala po roku 1989, kedy prišlo vo vede k veľkej neistote.
Rozpadali sa vedecké tímy, nikto nevedel, ako to bude fungovať a aká je perspektíva v oblasti biofyziky.
Napokon, z nás desiatich, ktorí sme v mojom ročníku biofyziku a chemickú fyziku skončili, sa jej aj
neskôr po štúdiu venovala len jedna spolužiačka. Aj to preto, lebo v pravý čas odišla do zahraničia.
Všetci ostatní sme sa uplatnili v iných oblastiach. V mojom prípade to bola ekonomika.
A bránou bolo štúdium na CERGE-EI – Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium…
A hlavne šťastná zhoda okolností… Ja som si totiž chcela urobiť jazykovú skúšku TOEFL, ktorú
poskytovala americká ambasáda. A keďže tu v Bratislave nebol termín, pretože tu vlastne vtedy nebola
ani ambasáda, musela som ísť do Prahy. To som už vedela o tom, že je akási CERGE-EI, americká
ekonomická škola, ktorá poskytuje TOEFL zadarmo a zároveň oslovuje študentov matematickofyzikálnych a elektrotechnických fakúlt s ponukou pokračovať v postgraduálnom štúdiu na novej škole.
Zrejme to brali tak, že americká vysoká škola ekonomická je veľmi vysoko matematická a chceli sa
vyhnúť ľuďom, ktorí boli zaťažení nejakými ideologickými teóriami a vzdelaním v oblasti spoločenských
vied. Bola som teda jedna z tých, ktorí sa rozhodli urobiť test TOEFL tam a keďže som ho urobila dobre,
dostala som ponuku, aby som sa zúčastnila letného výberového semestra, aj so štipendiom od CERGEEI. Išla som do toho a začala som študovať ekonómiu v angličtine, pričom mi naozaj výrazne pomohla aj
matematika zo školy. V záverečných skúškach tohto letného seminára som obstála a napokon aj
reflektovala na ponuku pokračovať v riadnom PhD programe.
CERGE-EI, to bolo aj stretnutie s osobnosťami, ktoré sa už v tom čase, alebo neskôr, dostali aj do
vysokej českej politiky – na škole napokon prednášal aj neskorší prezident Václav Klaus, minister
zahraničných vecí Josef Zieleniec, guvernér Českej národnej banky Zdeněk Tůma, ale aj neskorší
kandidát na prezidenta Jan Švejnar.
Jan bol nestor, zakladateľ tejto školy. Využil možnosť po páde železnej opony vrátiť sa do rodnej krajiny
a otvoril v Prahe školu, ktorá prijímala študentov z celej strednej a východnej Európy. Jan napokon
získaval pre CERGE aj akreditácie od amerických univerzít. A keďže škola fungovala podľa amerického
systému, platilo, že tí najlepší dostali možnosť byť asistentmi tých najlepších profesorov. Mne sa

podarilo byť na tých najvyšších priečkach a spolu s Michaelou Erbenovou sme sa stali asistentkami
práve Jana Švejnara. Tým bola aj predurčená moja cesta v oblasti trhu práce, lebo tejto oblasti sa Jan
veľmi venoval. Jeho manželka Kathy Terrell sa zasa venovala otázke chudoby a sociálnej nerovnosti a
tým, že som sa stala Švejnarovou výskumnou asistentkou, do týchto oblastí som celkom logicky začala
vnikať a aj sa profilovať v rámci svojho profesionálneho osudu.
Verili by ste vtedy, že sa Švejnar stane kandidátom na českého prezidenta?
Vôbec sme to netušili, že by sa to raz mohlo stať. Už v samotnej voľbe som ale verila, že by to na
prezidentský post mohol dotiahnuť.
Absolventi CERGE-EI mali možnosť postúpiť do prestížnych medzinárodných inštitúcií. Vo vašom
prípade to boli práve organizácie, ktoré sa venovali trhu práce.
Je pravda, že my sme boli tí prví, ktorí boli vyštudovaní podľa západných štandardov, a tak sme boli
veľmi žiadaní. Mnohým spolužiakom sa otvorili dvere do lukratívnej oblasti bankovníctva a takých
inštitúcií ako Svetová banka či Medzinárodný menový fond. Ja som ale rada, že som sa vydala iným
smerom, pretože skúsenosti, ktoré som nadobudla v oblasti trhu práce, ma veľmi obohatili,
profesionálne, ale aj spoločensky a ľudsky. Moje prvé pôsobenie v európskych štruktúrach sa spája s
OECD. Od roku 1995 som tam takmer rok pomáhala vytvárať štúdiu o trhu práce a sociálnom
zabezpečení na Slovensku.
Vaše meno sa ale spája najmä s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) …
Tam som sa dostala až v roku 2000, a to za okolností, ktoré ma aj dnes celkom pobavia. Keď som sa z
OECD vrátila na Slovensko, pracovala som na Prognostickom ústave SAV, učila som na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Vtedy sa objavila možnosť dostať sa do MOP, keďže Slovensko tam nemalo v
tom čase zastúpenie. Prostredníctvom ministerstva práce som teda poslala životopis do Ženevy. Viem,
že som sa hlásila na pozíciu, ktorá súvisela s oblasťou rodovej rovnosti. To vôbec nezafungovalo, nikto
sa mi neozval a ja som na to časom aj zabudla. A vtom prišiel telefonát zo Ženevy. Priamo sem, na
Prognostický ústav mi volali a ponúkali mi miesto rozvojového ekonóma v Indii. Bola som v šoku. Na nič
také som neašpirovala, ani ministerstvo s takouto pozíciou pre uchádzačov nerátalo. No ponuka bola na
stole a ja som sa musela rozhodnúť. Nebolo to ľahké, napokon som sa rozhodla to vyskúšať. A tak som
cestovala najskôr na konkurz do Ženevy a potom do Indie a spoznala som tretí svet.
Kultúrny a spoločenský šok?
Aj profesionálny. Bola to veľká škola, musela som si zvykať na iné pomery, iný spôsob práce, iný spôsob
vedeckej činnosti. Tu sme sa napríklad zaoberali tým, aký bude mať dopad zvýšenie sociálneho odvodu
na nezamestnanosť. V Indii, tak ako v krajinách tretieho sveta, kde je 90 percent ekonomiky v tieňovom
sektore, bola téma sociálneho odvodu úplne bezpredmetná. Takže som sa musela preorientovať skôr na
metódy development economics. Bývali sme v New Dillí, ale cestovali sme po celej južnej Ázii,
Bangladéš, Srí Lanka, Pakistan, Nepál, dokonca Irán. To bolo veľmi zaujímavé a náročné zároveň.
Vy ste tam zotrvali približne dva roky a po tom, čo ste skončili materskú dovolenku, ste už pokračovali v
inej misii, keď ste mali na starosti subregión Strednej Ázie a východnej Európy. To bola nová výzva,
ktorú ste dostali?
Okolnosti a život tak rozhodol. A začalo sa to dramatickým odchodom z Indie. V krajine, ktorá je v
permanentnom vojnovom stave s Pakistanom, sa situácia tak vyhrotila, že indický premiér pohrozil
jadrovým útokom. Pakistan, takisto disponujúci jadrovým arzenálom, samozrejme odpovedal v duchu, že
bude rovnakým spôsobom útok opätovať. MOP v tej kritickej situácii nariadil evakuáciu s tým, že rodinní
príslušníci mali odísť a samotní zamestnanci MOP mali ešte ostať a počkať, ako sa situácia vyvinie. Ja
som bola vtedy vo vysokom štádiu tehotenstva, a tak vznikla naozaj paradoxná situácia, že manžel mal
odísť a ja v druhom stave ostať.
Obrátili sme sa aj na našu ambasádu a viem, že tú situáciu aj oni vnímali dosť dramaticky. Vtedy som
využila to, že som mala ešte pár dní dovolenky a aj to, že som mala naozaj chápavého šéfa. Povedala
som mu, že si beriem dovolenku, že idem domov na Slovensko, ale že nech neráta s tým, že sa vrátim.
To on samozrejme všetko chápal. Tak som, našťastie, bez nejakých problémov prišla na Slovensko, i
keď musím povedať, že v priebehu pár dní som musela v Indii predať auto, rozpredať nábytok, zbaliť sa
a navyše si ešte vybaviť potvrdenie o tom, že aj v tom štádiu tehotenstva, v ktorom som bola, môžem
cestovať lietadlom.
Keď som si ho vybehala, tak napokon ho nikto odo mňa nežiadal… No a keď som sa dostala na
Slovensko, začala som komunikovať s MOP, kde som vysvetlila, že je to takto a takto a že nech sa
rozhodnú, či mi môžu povoliť prácu z domu, alebo ma prepustia, keďže ja som sa samozrejme v

deviatom mesiaci a sama nemohla vrátiť do krajiny, v ktorej hrozil ničivý vojenský konflikt. Presne viem,
že bol piatok 5. júla, kedy som dostala mail, v ktorom mi písali, že môžem pracovať z domu a poslali mi
zoznam úloh. A večer ten istý deň som už bola v pôrodnici. Takže som len faxom oznámila, že na tých
zadaniach nemôžem pracovať, lebo som nastúpila na materskú dovolenku. A po nej sme už s rodinou
cestovali do Moskvy, kde som na podobnej pozícii ako v Indii začala pracovať pre subregión Strednej
Ázie a východnej Európy.
Keď porovnáte tie dve misie, ktorá z nich bola ťažšia?
Myslím si, že táto druhá, aj tým, že som operovala na naozaj obrovskom území, z Moskvy som lietala do
Kirgizska, Tadžikistanu… Bolo to ťažké už aj preto, že som mala malé dieťa. Kým bol syn ešte
nemluvňa, aj s veľkou manželovou pomocou sa to dalo zvládať, horšie to už bolo vtedy, keď malý začal
vnímať, že jeho mama odchádza. A tak, keď už mal malý rok a pol, sme sa rozhodli, že budeme na
služobnú cestu cestovať všetci. Bolo to finančné náročné, ale aspoň sme boli všetci spolu. Samko tak
častejšie lietal lietadlom, ako chodil električkou či autom. A vždy sa na to tešil, každé ráno sa pýtal, či
pôjdeme lietadlom. Prelietal s nami celú Strednú Áziu a chodil s nami až dovtedy, kým nedosiahol
školský vek. Vtedy sme sa vlastne už začali aj zamýšľať nad návratom domov.
Pre syna je ruština zrejme druhý jazyk.
Je úplne bilingválny. Napriek tomu, že sme doma hovorili po slovensky, už ako malý nádherne hovoril po
rusky, v škôlke i v škole nikto netušil, že jeho rodičia sú Slováci. Dokonca, keď sme chodili na Slovensko
na dovolenku, hovorili mi, že má ruský prízvuk a niektoré ruské slová vkladal medzi tie slovenské.
Dodnes hovorí vynikajúco po rusky. ** Známy psychológ Anton Heretik raz povedal, že Slováci sa radi
sťažujú, aj keď im je dobre. Že máme jednoducho tendenciu sa skôr zaoberať jednou nevýhodou ako
tromi výhodami, ktoré nám jedna a tá istá vec prináša. Vidíte tak nejako aj vzťah Slovákov k práci, práve
po tých dlhoročných skúsenostiach v krajinách tretieho sveta a štátoch s nižšou úrovňou života?**
Ešte stále si neuvedomujeme to, čo napríklad na rozdiel od nás nemajú práve ľudia v krajinách tretieho
sveta, ktorí môžu iba snívať o sociálnom zabezpečení, o nejakých garanciách. Toto si u nás ľudia ešte
nedokážu plne uvedomiť, aj preto, že nemajú reálnu skúsenosť s tým, ako horšie je to niekde inde. Ale
treba povedať, že Slováci prekonali veľký vývoj, začali si viac vážiť prácu, uvedomujúc si, že to nie
samozrejmosť.
Trhu práce sa naďalej venujete v rámci výskumnej i riadiacej činnosti v Prognostickom ústave SAV, ktorý
vediete ako riaditeľka. A keďže ten vývoj na trhu práce úzko súvisí s demografiou, štúdie, ktoré v
poslednom období vydávate, nie sú vôbec pozitívne. Nie je to tak trochu na psychiku, prognózovať veci,
ktoré hovoria o zhoršení, niekedy v celkom dramatickom kontexte?
Keďže robíme prognózy v horizonte dvadsiatich, tridsiatich až päťdesiatich rokov, nie sú to zasa veci,
ktoré nás na Slovensku trápia dnes alebo zajtra. Ale je pravdou, že demograficky Slovensko ide dole
vodou, starne tak ako celá Európa a my si to ešte úplne nepripúšťame. Keď človek žije v Európe, tak si
myslí, že je pupok sveta, ale keď príde do toho tretieho sveta, tak si uvedomí, že sme takí maličkí a
zraniteľní, a taký naozaj nadštandardný kúsok zeme, ako je Európa, bude zrejme časom prevalcovaný
ostatnými národmi a kultúrami. To je naozaj trochu deprimujúce.
Tie prognózy o menšej pracovnej sile a výraznom starnutí obyvateľstva sú o tom, že sa treba pripraviť
na zlé časy, alebo je to stále v rovine výstrahy, že sa musia zmobilizovať všetky možné sily a
prostriedky, aby sa negatívny vývoj odvrátil?
No, sú dve tendencie. Jedna hovorí o tom, že demografia prudko klesá, bude menej ľudí a pokiaľ
budeme chcieť udržať zamestnanosť, budeme musieť mobilizovať viac ľudí k účasti na trhu práce.
Pokles populácie bude znamenať aj menej pracovných príležitostí, takže ekonomika bude strácať svoj
potenciál. Na druhej strane si treba uvedomiť, že my ani dnes nevieme poskytnúť dostatok práce pre
všetkých.
Keď porovnáme to, koľko u nás pracuje cudzincov a koľko Slovákov pracuje v zahraničí, pasívna
bilancia vychádza minimálne na 100.000 ľudí. Tieto dva faktory – pokles počtu ľudí na pracovnom trhu
na jednej strane a pomalší pokles pracovných príležitostí na strane druhej by časom mohli viesť k
saturovaniu trhu práce a menšej nezamestnanosti. Na druhej strane, celá Európa a aj Slovensko sú
posadnuté rastom. Chceme expandovať a na to potrebujeme viac pracovných príležitostí a viac ľudí.
Preto sa mnohé krajiny snažia pritiahnuť kvalifikovaných ľudí zo zahraničia, čo sa Slovensku veľmi
nedarí.
Má ale Slovensko potenciál pritiahnuť kvalifikovaných migrantov? Má kvalifikovaný človek z tretích krajín
vôbec motiváciu prísť na Slovensko?

Nie, zatiaľ motivovaný nie je. Pretože, ak sa niekto rozhodne opustiť domov, všetko zanechať a ísť do
zahraničia, tak sa snaží ísť do prostredia, v ktorom nájde jednak svoje komunity, ktoré mu uľahčia
adaptáciu a samozrejme chce ísť tam, kde nájde čo najlepšie ekonomické podmienky. Takže keď sa
majú migranti rozhodovať medzi Bratislavou a Viedňou, v oboch prípadoch je pre nich lepším
rozhodnutím Viedeň. Tam nájdu aj svoje komunity a samozrejme aj oveľa lepšie finančné ohodnotenie.
Verím ale, že postupne bude aj u nás počet vysokokvalifikovaných migrantov rásť.
Čo by preto malo Slovensko urobiť?
Keďže sa musíme riadiť jednotnou európskou legislatívou v tejto oblasti, napríklad v prípade udeľovania
tzv. modrých kariet, a keďže ani ekonomické podmienky zatiaľ nemôžeme ponúknuť také, aké sú na
západe, mali by sme sa minimálne snažiť o to, aby spoločnosť zmenila prístup k migrantom. Aby sme
ich nevnímali ako obavu, či dokonca až hrozbu. Migrantov bude od príchodu na Slovensko odradzovať,
ak budeme stále uzavretí, ak sa ich budeme báť a za každým migrantom budeme vidieť potenciálneho
teroristu.
Obavy z prílivu terorizmu však v súvislosti so súčasnou masovou vlnou utečencov do Európy rozvíjajú aj
politické špičky tejto krajiny…
Podľa mňa by bolo dobré viac myslieť na to, že tí humanitárni utečenci, ktorí utekajú napríklad zo Sýrie
alebo z niektorých oblastí Ukrajiny, musia opustiť svoj domov, aby si zachránili holý život. A takisto si je
potrebné uvedomiť, že pri súčasnej otvorenosti sa tým, že zabránime príchodu humanitárnych
utečencov, terorizmu neubránime. Ten sa infiltruje iným spôsobom ako prostredníctvom rodín,
utekajúcich z krajiny, kde im hrozí smrť. Je to spájanie dvoch vecí, ktoré spolu priamo nesúvisia. Okrem
toho, dnes sa už nedá proste krajinu uzavrieť. Migranti prídu tak či onak a treba s nimi vedieť aktívne
pracovať.
Prejdime ešte opäť na chvíľu k vede. Bude syn pokračovať v rodinnej tradícii?
Chystá sa, hovorí, že bude lekárom, rozmýšľa aj nad právom. Myslím si, že ho to zvedie na vedeckú
dráhu.
Neodhovárate ho od tej vedeckej dráhy, keďže situácia s financovaním slovenskej vedy je taká, aká je?
Medicína alebo právo sú oblasti, kde možno kombinovať vedu s určitou službou. Takže tam by som sa
neobávala. Určite by som nechcela, aby robil napríklad teoretickú fyziku alebo matematiku, lebo vidíme,
že na Slovensku to majú abstraktné disciplíny ťažké. Stále musia vedci presviedčať, že majú
opodstatnenie, že sú prínosom a každý rok je to boj o holú existenciu… Stále sú predstavy, že ráno
vedec príde do práce a večer musí odovzdať hmatateľný výstup, ktorý sa najlepšie hneď na druhý deň
musí predať do priemyslu. A ak nie – tak je to darebný vedec. Takto ale výskum nefunguje nikde vo
svete a hlavne – základný výskum vždy a všade do veľkej miery dotujú verejné zdroje.
Už dnes sa u nás drvivá väčšina zdrojov do vedy prideľuje na báze súťaže. Mzdové ohodnotenie vedcov
vo verejnom sektore je stále veľmi slabé. Pritom zo základného výskumu vzniká aplikovaný výskum,
teda tie aplikácie, ktoré sa dajú v praxi využiť a do istej miery speňažiť. V súčasnosti majú výskumné
organizácie pri podnikaní s výsledkami svojej činnosti zviazané ruky a transformácia na novú právnu
formu sa vraj odkladá na neurčito a niektoré organizácie sa vraj majú dokonca rušiť… Vedci sú tak stále
držaní v neistote, ale pritom sú neustále kritizovaní. Za takýchto okolností robiť špičkovú vedu je naozaj
veľmi ťažké a ľudia nám odchádzajú do zahraničia alebo sa snažia nájsť uplatnenie v iných oblastiach.
** Nie je to paradox, keď sa hovorí, že aká bude úroveň vedy, taká bude aj úroveň ekonomiky krajiny a
že práve podpora vedy je nevyhnutným nástrojom, aby Slovensko ostalo konkurencieschopné?**
To je síce pravda, len o tom musíte tých ľudí presvedčiť. Dnes sa ťažko zarába na chlieb a názor je taký,
že ja tu ťažko zarábam vo fabrike 350 eur a vedec si tam sedí v kancelárii a kávičkuje. Takto to mnohí
ľudia vidia a je ťažké to prelomiť. Pritom domáca veda je napríklad aj o tom, že aké diagnostické metódy
bude mať k dispozícii lekár, ku ktorému idete s dieťaťom. Či vám aj on môže urobiť špičkové vyšetrenie,
alebo preto budete musieť ísť do Viedne, resp. ho vôbec nedostanete.
Potenciál úspechu slovenskej vedy by som prirovnala k situácii v športe. Ani tam nemôžete očakávať v
silnej konkurencii špičkové umiestnenie v každej súťaži, ale ak chcete niečo dosiahnuť, potrebujete
širokú základňu, talent a trochu šťastia. Naopak, nemôžete sústavne tých ľudí demoralizovať a
degradovať. Žiaľ, zatiaľ naša spoločnosť vede veľmi nefandí.
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19. Čína vybuduje najväčšiu a najsilnejšiu armádu sveta

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 05/06/2015; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Čína vybuduje najväčšiu a najsilnejšiu armádu sveta. Aj ňou chce brániť
svoje záujmy v Juhočínskom mori, ktoré je bohaté na nerastné suroviny. Stavia v ňom umelé ostrovy, za
čo ju ostro kritizujú Spojené štáty, ako aj je susedia."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Dva milióny 300-tisíc vojakov má mať v budúcnosti čínska armáda.
Ekonomická sila krajiny sa logicky premieta do vojenskej sily, tvrdia analytici a svoju silu chce Čína
ukázať aj v Juhočínskom mori. Táto oblasť je lákavá nielen pre nerastné bohatstvo, konštatuje politický
geograf Daniel Gurňák z Univerzity Komenského."
Daniel Gurňák, politický geograf z Univerzity Komenského: "Tak isto je to významná komunikačná
oblasť, jednoducho vedú tadiaľ hlavné obchodné trasy, takže jednoducho Čína aj v tejto oblasti stále
tvrdšie presadzuje svoje záujmy. Tá doktrína je vlastne len vyjadrením toho, že je odhodlaná svoje
záujmy presadiť proti komukoľvek."
Tamara Lištiaková: "Nároky na oblasť majú aj iné krajiny, Japonsko, Vietnam, Malajzia, Filipíny a Brunei.
Ťahajú však za kratší koniec. Peking ukazuje svaly aj tým, že tam stavia umelé ostrovy, kde môže mať
vojenské základne a chce vybudovať obranný letecký identifikačný systém. Všetky lietadlá, ktoré by
oblasťou prelietavali, aby sa museli hlásiť čínskym úradom. Podľa USA by to mohlo obmedziť navigáciu
a zhoršiť bezpečnostnú situáciu v regióne. Čo by znamenal identifikačný systém vysvetľuje Daniel
Gurňák."
Daniel Gurňák: "Čína mieni presadiť svoju autoritu aj vo vzduchu. Vzdušný priestor nad Juhočínskym
morom bude vlastne čínskym priestorom so všetkými dôsledkami, čo samozrejme Spojeným štátom
nemôže vyhovovať, pretože tým pádom v prípade akýchkoľvek komplikácií, Čína bude môcť tento
priestor uzavrieť a vlastne bude si vyhradzovať kontrolu, samozrejme bude blokovať prelety vojenských
lietadiel."
Tamara Lištiaková: "Podľa Petra Baláža z Ekonomickej univerzity, sú umelé ostrovy akýmsi
opevnením, ochranou pred možným útokom, ale aj signálom do sveta, že Čína považuje Juhočínske
more za svoje vlastníctvo, čo USA odmietajú."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita: "To, že sa to nepáči Spojeným štátom americkým je logické,
pretože vlastne Spojené štáty americké boli v Ázii dlhé roky hegemónom politickým, prakticky od druhej
svetovej vojny a do dneska majú na Okinawe obrovskú základňu, majú veľký vplyv na Južnú Kóreu
a samozrejme toto všetko je vlastne proti ekonomickým záujmom USA a v konečnom dôsledku aj
Severoatlantického paktu."
Tamara Lištiaková: "Peking ale tvrdí, že jeho aktivity sú mierové a legitímne."
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20. Len spoločná snaha dokáže vytvoriť Slovensko pre všetkých
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 05/06/2015; Spravodajstvo; CVEK]
Centrum pre výskum etnicity úspešne spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti pri uplatňovaní
dočasných vyrovnávacích opatrení.
Na snímke študenti Slovenskej technickej univerzity prinášajú experimentálne vozidlo, ktoré vyvinuli.
Váži iba 50 kilogramov a prejde na liter benzínu 460 kilometrov.
Foto: Ilustračné TASR
BRATISLAVA. Centrum pre výskum etnicity a kultúry spoločne s Ministerstvom spravodlivosti SR vyslali
odkaz v súvislosti s prijímaním tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení: Len spoločná snaha dokáže zo
Slovenska vytvoriť krajinu pre všetkých.
Ide o programy, ktoré doslova vyrovnávajú šance. Rôzne skupiny ľudí totiž majú v živote veľmi rozličné
štartovacie pozície.
Na štúdium náročných odborov sa Rómovia boja prihlásiť
"Stretávame sa s tým, že aj šikovní rómski stredoškoláci z obchodných akadémií sú presvedčení, že

štúdium, kde je potrebná , nie je pre nich," povedala Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a
kultúry, CVEK.
Podobné dilemy riešia aj dievčatá, ktoré by rady študovali technické smery. Ich okolie a rodičia ich od
takýchto odborov často odrádzajú.
Obávajú sa, že by nezvládli štúdium napríklad informačných technológií, ktoré je podľa nich najmä
mužskou záležitosťou.
Všeobecne rozšíreným predpokladom totiž je, že dievčatá budú študovať skôr humanitné smery.
Skúsenosti však ukazujú pravý opak.
Dve univerzity spustili motivačné programy
Ekonomická univerzita aj Slovenská technická univerzita preto nedávno spustili programy, ktoré
povzbudia a pripravia na štúdium takéto skupiny uchádzačov a uchádzačiek.
"Sú to programy, ktoré sú vo svete štandardom a u nás zatiaľ skôr ojedinelým príkladom tzv. dočasných
vyrovnávacích opatrení," hovorí ďalej Lajčáková.
Marián Filčík z Ministerstva spravodlivosti SR dodal, že od 1. apríla 2013 aj náš antidiskriminačný zákon
umožňuje prijímanie takýchto opatrení.
"Zákon bol novelizovaný, pretože vieme, že nie všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru. Dievča narodené
v rómskej osade má výrazne nižšiu šancu dobre vyštudovať, než jeho nerómska rovesníčka. Takéto
opatrenia nie sú zakázanou diskrimináciou. Naopak vyrovnávajú šance uspieť či prekonať bariéry,"
uviedol Filčík.
Ukazuje sa, že napríklad pri začleňovaní Rómov sú najúspešnejšie práve programy, ktoré pozitívne
motivujú, vytvárajú príležitosť a netrestajú ľudí za osud, ktorí sami nevedia ovplyvniť.
Pripravili príručku o praxi pri vyrovnávacích opatreniach
Práve na týchto princípoch fungujú aj dočasné vyrovnávacie opatrenia. Dobrým príkladom je program
Zdravé komunity, ktorý spočíva v práci asistentov zdravotnej osvety. Tí sú akýmsi mostom medzi
obyvateľmi osád a zdravotným systémom a dbajú napríklad o to, aby matky so svojimi deťmi pravidelne
absolvovali lekárske prehliadky a očkovania.
Pre tých, ktorí by dočasné vyrovnávacie opatrenia mohli uplatňovať v praxi, je však tento pojem ešte
stále pomerne neznámy. CVEK v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravilo jednoduchú
príručku, ktorá objasňuje podmienky a poskytuje návody pre ich prijímanie.
Na príprave príručky sa podieľali odborníci a odborníčky z viacerých sektorov. Konečnú podobu príručky
pripravila Jarmila Lajčáková.
Vieme, že jedine spoločné iniciatívy nás všetkých dokážu vytvoriť zo Slovenska krajinu pre všetkých, kde
sa každý môže cítiť rovnocenne," uviedla riaditeľka CVEK Elena Gallová Kriglerová.
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21. LUBYOVÁ: Až v 3. svete si uvedomíte, akí sme v Európe malí, zraniteľní
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 07/06/2015; TASR]
Vyštudovaná biofyzička, právnička, ekonómka i novinárka hovorila o svojich skúsenostiach z regiónov
Ázie i východnej Európy, kde sa venovala vývojovým trendom trhu práce.
Martina Lubyová Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 7. júna (TASR) - Slováci si postupne uvedomili, že práca nie je samozrejmosť a treba si ju
vážiť. Ešte stále však úplne nedokážu oceniť to, ako lepšie sa máme v porovnaní s ľuďmi z tretieho
sveta. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová.
Vyštudovaná biofyzička, právnička, ekonómka i novinárka hovorila o svojich skúsenostiach z regiónov
Ázie i východnej Európy, kde sa venovala vývojovým trendom trhu práce. Dotkla sa aj budúcnosti
pracovného trhu na Slovensku v súvislosti s demografickým vývojom a možnosťou využitia
kvalifikovaných migrantov. A ako riaditeľka vedeckej inštitúcie neobišla ani tému súčasného zápasu
slovenskej vedy o prežitie. Rozhovor s Martinou Lubyovou je súčasťou multimediálneho projektu TASR

Osobnosti: tváre, myšlienky.
Keď sa spomenie vaše priezvisko, okamžite sa objaví otázka, či máte niečo spoločné "s tým profesorom
Štefanom Lubym". Čím sa môže myslieť váš otec, uznávaný fyzik a bývalý predseda SAV, ale aj váš
starý otec, ktorý bol vlastne zakladateľom právnej vedy na Slovensku. Pýtali sa už tak aj vtedy, keď ste
boli malá a keď ste študovali? Museli ste donekonečna vysvetľovať, či nie ste príbuzná ľudí, ktorých
mená sa vyslovovali s úctou?
Nie, nemôžem povedať, žeby moje detstvo bolo týmto poznačené a ani neskôr som nevnímala, že by
som bola v tieni svojho otca a starého otca. Jednak preto, že u nás sa vedci nepokladajú za celebrity a
tiež aj preto, že ja som sa venovala predsa len iným odborom vedy. Navyše, prakticky hneď po škole
som sa dostala do zahraničia, kde moje rodinné zázemie nikto nepoznal. V tieni otca ani starého otca
som nevyrastala.
Ani deti vás nebrali ako dievča z vedeckej rodiny, ktorá žije v inom svete ako väčšina smrteľníkov?
Nie, nie. Na škole sme takéto témy vôbec neriešili. Totiž aj Slovenská akadémia vied bola vtedy braná
ako bežné pracovisko. V tom čase vzbudzovali obdiv iní. Skôr ako vedci boli zaujímaví pumpári, alebo
kamionisti, ktorí z Nemecka mohli priniesť časopis BRAVO.
Vy ste ale išli v stopách svojich rodičov a tiež ste sa vydali na vedeckú dráhu...
Pôvodne som však chcela robiť medicínu, a to s motiváciou pomáhať druhým, bez nejakých vedeckých
ambícií v tejto sfére. No napriek tomu, že som mala vždy samé jednotky a urobila som aj prijímacie
skúšky, ma nevzali. Pre nedostatok miesta. Možno bolo treba urobiť čosi "naviac", tak ako sa to v tom
období bežne robilo... Na takéto veci sme však v rodine neboli. A tak sme sa snažili presunúť moju
prihlášku na školu, ktorá by medicíne bola čo najbližšie a kde by som mohla ísť bez prijímacích
pohovorov. A tak som sa dostala na biofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave, kde vtedy študenti so samými jednotkami nemuseli robiť prijímačky.
Ako ste brali túto zmenu?
Dramaticky. V celej rodine sme to dosť prežívali, ja som okolnosti neprijatia brala ako podraz. Ako to
však už v živote býva, to, čo vyzerá najskôr ako nepriazeň, sa napokon stane šťastným určením osudu.
Dnes už som rada, že sa mi tak stalo.
To, z čoho ste napokon mohli profitovať, sa však nespája ani tak s biofyzikou, ale skôr s tým, že štúdium
na "matfyze" vám dalo základy pre vašu ekonomickú kariéru...
Určite áno. Ale rozhodla o tom situácia, ktorá nastala po roku 1989, kedy prišlo vo vede k veľkej neistote.
Rozpadali sa vedecké tímy, nikto nevedel, ako to bude fungovať a aká je perspektíva v oblasti biofyziky.
Napokon, z nás desiatich, ktorí sme v mojom ročníku biofyziku a chemickú fyziku skončili, sa jej aj
neskôr po štúdiu venovala len jedna spolužiačka. Aj to preto, lebo v pravý čas odišla do zahraničia.
Všetci ostatní sme sa uplatnili v iných oblastiach. V mojom prípade to bola ekonomika.
A bránou bolo štúdium na CERGE-EI – Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium...
A hlavne šťastná zhoda okolností... Ja som si totiž chcela urobiť jazykovú skúšku TOEFL, ktorú
poskytovala americká ambasáda. A keďže tu v Bratislave nebol termín, pretože tu vlastne vtedy nebola
ani ambasáda, musela som ísť do Prahy. To som už vedela o tom, že je akási CERGE-EI, americká
ekonomická škola, ktorá poskytuje TOEFL zadarmo a zároveň oslovuje študentov matematickofyzikálnych a elektrotechnických fakúlt s ponukou pokračovať v postgraduálnom štúdiu na novej škole.
Zrejme to brali tak, že americká vysoká škola ekonomická je veľmi vysoko matematická a chceli sa
vyhnúť ľuďom, ktorí boli zaťažení nejakými ideologickými teóriami a vzdelaním v oblasti spoločenských
vied. Bola som teda jedna z tých, ktorí sa rozhodli urobiť test TOEFL tam a keďže som ho urobila dobre,
dostala som ponuku, aby som sa zúčastnila letného výberového semestra, aj so štipendiom od CERGEEI. Išla som do toho a začala som študovať ekonómiu v angličtine, pričom mi naozaj výrazne pomohla aj
matematika zo školy. V záverečných skúškach tohto letného seminára som obstála a napokon aj
reflektovala na ponuku pokračovať v riadnom PhD programe.
CERGE-EI, to bolo aj stretnutie s osobnosťami, ktoré sa už v tom čase, alebo neskôr, dostali aj do
vysokej českej politiky – na škole napokon prednášal aj neskorší prezident Václav Klaus, minister
zahraničných vecí Josef Zieleniec, guvernér Českej národnej banky Zdeněk Tůma, ale aj neskorší
kandidát na prezidenta Jan Švejnar.
Jan bol nestor, zakladateľ tejto školy. Využil možnosť po páde železnej opony vrátiť sa do rodnej krajiny
a otvoril v Prahe školu, ktorá prijímala študentov z celej strednej a východnej Európy. Jan napokon

získaval pre CERGE aj akreditácie od amerických univerzít. A keďže škola fungovala podľa amerického
systému, platilo, že tí najlepší dostali možnosť byť asistentmi tých najlepších profesorov. Mne sa
podarilo byť na tých najvyšších priečkach a spolu s Michaelou Erbenovou sme sa stali asistentkami
práve Jana Švejnara. Tým bola aj predurčená moja cesta v oblasti trhu práce, lebo tejto oblasti sa Jan
veľmi venoval. Jeho manželka Kathy Terrell sa zasa venovala otázke chudoby a sociálnej nerovnosti a
tým, že som sa stala Švejnarovou výskumnou asistentkou, do týchto oblastí som celkom logicky začala
vnikať a aj sa profilovať v rámci svojho profesionálneho osudu.
Verili by ste vtedy, že sa Švejnar stane kandidátom na českého prezidenta?
Vôbec sme to netušili, že by sa to raz mohlo stať. Už v samotnej voľbe som ale verila, že by to na
prezidentský post mohol dotiahnuť.
Absolventi CERGE-EI mali možnosť postúpiť do prestížnych medzinárodných inštitúcií. Vo vašom
prípade to boli práve organizácie, ktoré sa venovali trhu práce.
Je pravda, že my sme boli tí prví, ktorí boli vyštudovaní podľa západných štandardov, a tak sme boli
veľmi žiadaní. Mnohým spolužiakom sa otvorili dvere do lukratívnej oblasti bankovníctva a takých
inštitúcií ako Svetová banka či Medzinárodný menový fond. Ja som ale rada, že som sa vydala iným
smerom, pretože skúsenosti, ktoré som nadobudla v oblasti trhu práce, ma veľmi obohatili,
profesionálne, ale aj spoločensky a ľudsky. Moje prvé pôsobenie v európskych štruktúrach sa spája s
OECD. Od roku 1995 som tam takmer rok pomáhala vytvárať štúdiu o trhu práce a sociálnom
zabezpečení na Slovensku.
Vaše meno sa ale spája najmä s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) ...
Tam som sa dostala až v roku 2000, a to za okolností, ktoré ma aj dnes celkom pobavia. Keď som sa z
OECD vrátila na Slovensko, pracovala som na Prognostickom ústave SAV, učila som na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Vtedy sa objavila možnosť dostať sa do MOP, keďže Slovensko tam nemalo v
tom čase zastúpenie. Prostredníctvom ministerstva práce som teda poslala životopis do Ženevy. Viem,
že som sa hlásila na pozíciu, ktorá súvisela s oblasťou rodovej rovnosti. To vôbec nezafungovalo, nikto
sa mi neozval a ja som na to časom aj zabudla. A vtom prišiel telefonát zo Ženevy. Priamo sem, na
Prognostický ústav mi volali a ponúkali mi miesto rozvojového ekonóma v Indii. Bola som v šoku. Na nič
také som neašpirovala, ani ministerstvo s takouto pozíciou pre uchádzačov nerátalo. No ponuka bola na
stole a ja som sa musela rozhodnúť. Nebolo to ľahké, napokon som sa rozhodla to vyskúšať. A tak som
cestovala najskôr na konkurz do Ženevy a potom do Indie a spoznala som tretí svet.
Kultúrny a spoločenský šok?
Aj profesionálny. Bola to veľká škola, musela som si zvykať na iné pomery, iný spôsob práce, iný spôsob
vedeckej činnosti. Tu sme sa napríklad zaoberali tým, aký bude mať dopad zvýšenie sociálneho odvodu
na nezamestnanosť. V Indii, tak ako v krajinách tretieho sveta, kde je 90 percent ekonomiky v tieňovom
sektore, bola téma sociálneho odvodu úplne bezpredmetná. Takže som sa musela preorientovať skôr na
metódy development economics. Bývali sme v New Dillí, ale cestovali sme po celej južnej Ázii,
Bangladéš, Srí Lanka, Pakistan, Nepál, dokonca Irán. To bolo veľmi zaujímavé a náročné zároveň.
Vy ste tam zotrvali približne dva roky a po tom, čo ste skončili materskú dovolenku, ste už pokračovali v
inej misii, keď ste mali na starosti subregión Strednej Ázie a východnej Európy. To bola nová výzva,
ktorú ste dostali?
Okolnosti a život tak rozhodol. A začalo sa to dramatickým odchodom z Indie. V krajine, ktorá je v
permanentnom vojnovom stave s Pakistanom, sa situácia tak vyhrotila, že indický premiér pohrozil
jadrovým útokom. Pakistan, takisto disponujúci jadrovým arzenálom, samozrejme odpovedal v duchu, že
bude rovnakým spôsobom útok opätovať. MOP v tej kritickej situácii nariadil evakuáciu s tým, že rodinní
príslušníci mali odísť a samotní zamestnanci MOP mali ešte ostať a počkať, ako sa situácia vyvinie. Ja
som bola vtedy vo vysokom štádiu tehotenstva, a tak vznikla naozaj paradoxná situácia, že manžel mal
odísť a ja v druhom stave ostať. Obrátili sme sa aj na našu ambasádu a viem, že tú situáciu aj oni
vnímali dosť dramaticky. Vtedy som využila to, že som mala ešte pár dní dovolenky a aj to, že som mala
naozaj chápavého šéfa. Povedala som mu, že si beriem dovolenku, že idem domov na Slovensko, ale
že nech neráta s tým, že sa vrátim. To on samozrejme všetko chápal. Tak som, našťastie, bez nejakých
problémov prišla na Slovensko, i keď musím povedať, že v priebehu pár dní som musela v Indii predať
auto, rozpredať nábytok, zbaliť sa a navyše si ešte vybaviť potvrdenie o tom, že aj v tom štádiu
tehotenstva, v ktorom som bola, môžem cestovať lietadlom. Keď som si ho vybehala, tak napokon ho
nikto odo mňa nežiadal... No a keď som sa dostala na Slovensko, začala som komunikovať s MOP, kde
som vysvetlila, že je to takto a takto a že nech sa rozhodnú, či mi môžu povoliť prácu z domu, alebo ma
prepustia, keďže ja som sa samozrejme v deviatom mesiaci a sama nemohla vrátiť do krajiny, v ktorej
hrozil ničivý vojenský konflikt. Presne viem, že bol piatok 5. júla, kedy som dostala mail, v ktorom mi

písali, že môžem pracovať z domu a poslali mi zoznam úloh. A večer ten istý deň som už bola v
pôrodnici. Takže som len faxom oznámila, že na tých zadaniach nemôžem pracovať, lebo som nastúpila
na materskú dovolenku. A po nej sme už s rodinou cestovali do Moskvy, kde som na podobnej pozícii
ako v Indii začala pracovať pre subregión Strednej Ázie a východnej Európy.
Keď porovnáte tie dve misie, ktorá z nich bola ťažšia?
Myslím si, že táto druhá, aj tým, že som operovala na naozaj obrovskom území, z Moskvy som lietala do
Kirgizska, Tadžikistanu... Bolo to ťažké už aj preto, že som mala malé dieťa. Kým bol syn ešte
nemluvňa, aj s veľkou manželovou pomocou sa to dalo zvládať, horšie to už bolo vtedy, keď malý začal
vnímať, že jeho mama odchádza. A tak, keď už mal malý rok a pol, sme sa rozhodli, že budeme na
služobnú cestu cestovať všetci. Bolo to finančné náročné, ale aspoň sme boli všetci spolu. Samko tak
častejšie lietal lietadlom, ako chodil električkou či autom. A vždy sa na to tešil, každé ráno sa pýtal, či
pôjdeme lietadlom. Prelietal s nami celú Strednú Áziu a chodil s nami až dovtedy, kým nedosiahol
školský vek. Vtedy sme sa vlastne už začali aj zamýšľať nad návratom domov.
Pre syna je ruština zrejme druhý jazyk.
Je úplne bilingválny. Napriek tomu, že sme doma hovorili po slovensky, už ako malý nádherne hovoril po
rusky, v škôlke i v škole nikto netušil, že jeho rodičia sú Slováci. Dokonca, keď sme chodili na Slovensko
na dovolenku, hovorili mi, že má ruský prízvuk a niektoré ruské slová vkladal medzi tie slovenské.
Dodnes hovorí vynikajúco po rusky.
Známy psychológ Anton Heretik raz povedal, že Slováci sa radi sťažujú, aj keď im je dobre. Že máme
jednoducho tendenciu sa skôr zaoberať jednou nevýhodou ako tromi výhodami, ktoré nám jedna a tá
istá vec prináša. Vidíte tak nejako aj vzťah Slovákov k práci, práve po tých dlhoročných skúsenostiach v
krajinách tretieho sveta a štátoch s nižšou úrovňou života?
Ešte stále si neuvedomujeme to, čo napríklad na rozdiel od nás nemajú práve ľudia v krajinách tretieho
sveta, ktorí môžu iba snívať o sociálnom zabezpečení, o nejakých garanciách. Toto si u nás ľudia ešte
nedokážu plne uvedomiť, aj preto, že nemajú reálnu skúsenosť s tým, ako horšie je to niekde inde. Ale
treba povedať, že Slováci prekonali veľký vývoj, začali si viac vážiť prácu, uvedomujúc si, že to nie
samozrejmosť.
Trhu práce sa naďalej venujete v rámci výskumnej i riadiacej činnosti v Prognostickom ústave SAV, ktorý
vediete ako riaditeľka. A keďže ten vývoj na trhu práce úzko súvisí s demografiou, štúdie, ktoré v
poslednom období vydávate, nie sú vôbec pozitívne. Nie je to tak trochu na psychiku, prognózovať veci,
ktoré hovoria o zhoršení, niekedy v celkom dramatickom kontexte?
Keďže robíme prognózy v horizonte dvadsiatich, tridsiatich až päťdesiatich rokov, nie sú to zasa veci,
ktoré nás na Slovensku trápia dnes alebo zajtra. Ale je pravdou, že demograficky Slovensko ide dole
vodou, starne tak ako celá Európa a my si to ešte úplne nepripúšťame. Keď človek žije v Európe, tak si
myslí, že je pupok sveta, ale keď príde do toho tretieho sveta, tak si uvedomí, že sme takí maličkí a
zraniteľní, a taký naozaj nadštandardný kúsok zeme, ako je Európa, bude zrejme časom prevalcovaný
ostatnými národmi a kultúrami. To je naozaj trochu deprimujúce.
Tie prognózy o menšej pracovnej sile a výraznom starnutí obyvateľstva sú o tom, že sa treba pripraviť
na zlé časy, alebo je to stále v rovine výstrahy, že sa musia zmobilizovať všetky možné sily a
prostriedky, aby sa negatívny vývoj odvrátil?
No, sú dve tendencie. Jedna hovorí o tom, že demografia prudko klesá, bude menej ľudí a pokiaľ
budeme chcieť udržať zamestnanosť, budeme musieť mobilizovať viac ľudí k účasti na trhu práce.
Pokles populácie bude znamenať aj menej pracovných príležitostí, takže ekonomika bude strácať svoj
potenciál. Na druhej strane si treba uvedomiť, že my ani dnes nevieme poskytnúť dostatok práce pre
všetkých. Keď porovnáme to, koľko u nás pracuje cudzincov a koľko Slovákov pracuje v zahraničí,
pasívna bilancia vychádza minimálne na 100.000 ľudí. Tieto dva faktory – pokles počtu ľudí na
pracovnom trhu na jednej strane a pomalší pokles pracovných príležitostí na strane druhej by časom
mohli viesť k saturovaniu trhu práce a menšej nezamestnanosti. Na druhej strane, celá Európa a aj
Slovensko sú posadnuté rastom. Chceme expandovať a na to potrebujeme viac pracovných príležitostí a
viac ľudí. Preto sa mnohé krajiny snažia pritiahnuť kvalifikovaných ľudí zo zahraničia, čo sa Slovensku
veľmi nedarí.
Má ale Slovensko potenciál pritiahnuť kvalifikovaných migrantov? Má kvalifikovaný človek z tretích krajín
vôbec motiváciu prísť na Slovensko?
Nie, zatiaľ motivovaný nie je. Pretože, ak sa niekto rozhodne opustiť domov, všetko zanechať a ísť do
zahraničia, tak sa snaží ísť do prostredia, v ktorom nájde jednak svoje komunity, ktoré mu uľahčia

adaptáciu a samozrejme chce ísť tam, kde nájde čo najlepšie ekonomické podmienky. Takže keď sa
majú migranti rozhodovať medzi Bratislavou a Viedňou, v oboch prípadoch je pre nich lepším
rozhodnutím Viedeň. Tam nájdu aj svoje komunity a samozrejme aj oveľa lepšie finančné ohodnotenie.
Verím ale, že postupne bude aj u nás počet vysokokvalifikovaných migrantov rásť.
Čo by preto malo Slovensko urobiť?
Keďže sa musíme riadiť jednotnou európskou legislatívou v tejto oblasti, napríklad v prípade udeľovania
tzv. modrých kariet, a keďže ani ekonomické podmienky zatiaľ nemôžeme ponúknuť také, aké sú na
západe, mali by sme sa minimálne snažiť o to, aby spoločnosť zmenila prístup k migrantom. Aby sme
ich nevnímali ako obavu, či dokonca až hrozbu. Migrantov bude od príchodu na Slovensko odradzovať,
ak budeme stále uzavretí, ak sa ich budeme báť a za každým migrantom budeme vidieť potenciálneho
teroristu.
Obavy z prílivu terorizmu však v súvislosti so súčasnou masovou vlnou utečencov do Európy rozvíjajú aj
politické špičky tejto krajiny...
Podľa mňa by bolo dobré viac myslieť na to, že tí humanitárni utečenci, ktorí utekajú napríklad zo Sýrie
alebo z niektorých oblastí Ukrajiny, musia opustiť svoj domov, aby si zachránili holý život. A takisto si je
potrebné uvedomiť, že pri súčasnej otvorenosti sa tým, že zabránime príchodu humanitárnych
utečencov, terorizmu neubránime. Ten sa infiltruje iným spôsobom ako prostredníctvom rodín,
utekajúcich z krajiny, kde im hrozí smrť. Je to spájanie dvoch vecí, ktoré spolu priamo nesúvisia. Okrem
toho, dnes sa už nedá proste krajinu uzavrieť. Migranti prídu tak či onak a treba s nimi vedieť aktívne
pracovať.
Prejdime ešte opäť na chvíľu k vede. Bude syn pokračovať v rodinnej tradícii?
Chystá sa, hovorí, že bude lekárom, rozmýšľa aj nad právom. Myslím si, že ho to zvedie na vedeckú
dráhu.
Neodhovárate ho od tej vedeckej dráhy, keďže situácia s financovaním slovenskej vedy je taká, aká je?
Medicína alebo právo sú oblasti, kde možno kombinovať vedu s určitou službou. Takže tam by som sa
neobávala. Určite by som nechcela, aby robil napríklad teoretickú fyziku alebo matematiku, lebo vidíme,
že na Slovensku to majú abstraktné disciplíny ťažké. Stále musia vedci presviedčať, že majú
opodstatnenie, že sú prínosom a každý rok je to boj o holú existenciu... Stále sú predstavy, že ráno
vedec príde do práce a večer musí odovzdať hmatateľný výstup, ktorý sa najlepšie hneď na druhý deň
musí predať do priemyslu. A ak nie - tak je to darebný vedec. Takto ale výskum nefunguje nikde vo svete
a hlavne - základný výskum vždy a všade do veľkej miery dotujú verejné zdroje. Už dnes sa u nás drvivá
väčšina zdrojov do vedy prideľuje na báze súťaže. Mzdové ohodnotenie vedcov vo verejnom sektore je
stále veľmi slabé. Pritom zo základného výskumu vzniká aplikovaný výskum, teda tie aplikácie, ktoré sa
dajú v praxi využiť a do istej miery speňažiť. V súčasnosti majú výskumné organizácie pri podnikaní s
výsledkami svojej činnosti zviazané ruky a transformácia na novú právnu formu sa vraj odkladá na
neurčito a niektoré organizácie sa vraj majú dokonca rušiť... Vedci sú tak stále držaní v neistote, ale
pritom sú neustále kritizovaní. Za takýchto okolností robiť špičkovú vedu je naozaj veľmi ťažké a ľudia
nám odchádzajú do zahraničia alebo sa snažia nájsť uplatnenie v iných oblastiach.
Nie je to paradox, keď sa hovorí, že aká bude úroveň vedy, taká bude aj úroveň ekonomiky krajiny a že
práve podpora vedy je nevyhnutným nástrojom, aby Slovensko ostalo konkurencieschopné?
To je síce pravda, len o tom musíte tých ľudí presvedčiť. Dnes sa ťažko zarába na chlieb a názor je taký,
že ja tu ťažko zarábam vo fabrike 350 eur a vedec si tam sedí v kancelárii a kávičkuje. Takto to mnohí
ľudia vidia a je ťažké to prelomiť. Pritom domáca veda je napríklad aj o tom, že aké diagnostické metódy
bude mať k dispozícii lekár, ku ktorému idete s dieťaťom. Či vám aj on môže urobiť špičkové vyšetrenie,
alebo preto budete musieť ísť do Viedne, resp. ho vôbec nedostanete. Potenciál úspechu slovenskej
vedy by som prirovnala k situácii v športe. Ani tam nemôžete očakávať v silnej konkurencii špičkové
umiestnenie v každej súťaži, ale ak chcete niečo dosiahnuť, potrebujete širokú základňu, talent a trochu
šťastia. Naopak, nemôžete sústavne tých ľudí demoralizovať a degradovať. Žiaľ, zatiaľ naša spoločnosť
vede veľmi nefandí.
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22. LUBYOVÁ: Až v 3. svete si uvedomíte, akí sme v Európe malí, zraniteľní
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Slováci si postupne uvedomili, že práca nie je samozrejmosť a treba si ju vážiť. Ešte stále však úplne
nedokážu oceniť to, ako lepšie sa máme v porovnaní ...
Martina Lubyová Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 7. júna (TASR) - Slováci si postupne uvedomili, že práca nie je samozrejmosť a treba si ju
vážiť. Ešte stále však úplne nedokážu oceniť to, ako lepšie sa máme v porovnaní s ľuďmi z tretieho
sveta. V rozhovore pre TASR to povedala riaditeľka Prognostického ústavu SAV Martina Lubyová.
Vyštudovaná biofyzička, právnička, ekonómka i novinárka hovorila o svojich skúsenostiach z regiónov
Ázie i východnej Európy, kde sa venovala vývojovým trendom trhu práce. Dotkla sa aj budúcnosti
pracovného trhu na Slovensku v súvislosti s demografickým vývojom a možnosťou využitia
kvalifikovaných migrantov. A ako riaditeľka vedeckej inštitúcie neobišla ani tému súčasného zápasu
slovenskej vedy o prežitie. Rozhovor s Martinou Lubyovou je súčasťou multimediálneho projektu TASR
Osobnosti: tváre, myšlienky.
Keď sa spomenie vaše priezvisko, okamžite sa objaví otázka, či máte niečo spoločné "s tým profesorom
Štefanom Lubym". Čím sa môže myslieť váš otec, uznávaný fyzik a bývalý predseda SAV, ale aj váš
starý otec, ktorý bol vlastne zakladateľom právnej vedy na Slovensku. Pýtali sa už tak aj vtedy, keď ste
boli malá a keď ste študovali? Museli ste donekonečna vysvetľovať, či nie ste príbuzná ľudí, ktorých
mená sa vyslovovali s úctou?
Nie, nemôžem povedať, žeby moje detstvo bolo týmto poznačené a ani neskôr som nevnímala, že by
som bola v tieni svojho otca a starého otca. Jednak preto, že u nás sa vedci nepokladajú za celebrity a
tiež aj preto, že ja som sa venovala predsa len iným odborom vedy. Navyše, prakticky hneď po škole
som sa dostala do zahraničia, kde moje rodinné zázemie nikto nepoznal. V tieni otca ani starého otca
som nevyrastala.
Ani deti vás nebrali ako dievča z vedeckej rodiny, ktorá žije v inom svete ako väčšina smrteľníkov?
Nie, nie. Na škole sme takéto témy vôbec neriešili. Totiž aj Slovenská akadémia vied bola vtedy braná
ako bežné pracovisko. V tom čase vzbudzovali obdiv iní. Skôr ako vedci boli zaujímaví pumpári, alebo
kamionisti, ktorí z Nemecka mohli priniesť časopis BRAVO.
Vy ste ale išli v stopách svojich rodičov a tiež ste sa vydali na vedeckú dráhu...
Pôvodne som však chcela robiť medicínu, a to s motiváciou pomáhať druhým, bez nejakých vedeckých
ambícií v tejto sfére. No napriek tomu, že som mala vždy samé jednotky a urobila som aj prijímacie
skúšky, ma nevzali. Pre nedostatok miesta. Možno bolo treba urobiť čosi "naviac", tak ako sa to v tom
období bežne robilo... Na takéto veci sme však v rodine neboli. A tak sme sa snažili presunúť moju
prihlášku na školu, ktorá by medicíne bola čo najbližšie a kde by som mohla ísť bez prijímacích
pohovorov. A tak som sa dostala na biofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave, kde vtedy študenti so samými jednotkami nemuseli robiť prijímačky.
Ako ste brali túto zmenu?
Dramaticky. V celej rodine sme to dosť prežívali, ja som okolnosti neprijatia brala ako podraz. Ako to
však už v živote býva, to, čo vyzerá najskôr ako nepriazeň, sa napokon stane šťastným určením osudu.
Dnes už som rada, že sa mi tak stalo.
To, z čoho ste napokon mohli profitovať, sa však nespája ani tak s biofyzikou, ale skôr s tým, že štúdium
na "matfyze" vám dalo základy pre vašu ekonomickú kariéru...
Určite áno. Ale rozhodla o tom situácia, ktorá nastala po roku 1989, kedy prišlo vo vede k veľkej neistote.
Rozpadali sa vedecké tímy, nikto nevedel, ako to bude fungovať a aká je perspektíva v oblasti biofyziky.
Napokon, z nás desiatich, ktorí sme v mojom ročníku biofyziku a chemickú fyziku skončili, sa jej aj
neskôr po štúdiu venovala len jedna spolužiačka. Aj to preto, lebo v pravý čas odišla do zahraničia.
Všetci ostatní sme sa uplatnili v iných oblastiach. V mojom prípade to bola ekonomika.
A bránou bolo štúdium na CERGE-EI – Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium...
A hlavne šťastná zhoda okolností... Ja som si totiž chcela urobiť jazykovú skúšku TOEFL, ktorú
poskytovala americká ambasáda. A keďže tu v Bratislave nebol termín, pretože tu vlastne vtedy nebola
ani ambasáda, musela som ísť do Prahy. To som už vedela o tom, že je akási CERGE-EI, americká
ekonomická škola, ktorá poskytuje TOEFL zadarmo a zároveň oslovuje študentov matematickofyzikálnych a elektrotechnických fakúlt s ponukou pokračovať v postgraduálnom štúdiu na novej škole.
Zrejme to brali tak, že americká vysoká škola ekonomická je veľmi vysoko matematická a chceli sa
vyhnúť ľuďom, ktorí boli zaťažení nejakými ideologickými teóriami a vzdelaním v oblasti spoločenských
vied. Bola som teda jedna z tých, ktorí sa rozhodli urobiť test TOEFL tam a keďže som ho urobila dobre,

dostala som ponuku, aby som sa zúčastnila letného výberového semestra, aj so štipendiom od CERGEEI. Išla som do toho a začala som študovať ekonómiu v angličtine, pričom mi naozaj výrazne pomohla aj
matematika zo školy. V záverečných skúškach tohto letného seminára som obstála a napokon aj
reflektovala na ponuku pokračovať v riadnom PhD programe.
CERGE-EI, to bolo aj stretnutie s osobnosťami, ktoré sa už v tom čase, alebo neskôr, dostali aj do
vysokej českej politiky – na škole napokon prednášal aj neskorší prezident Václav Klaus, minister
zahraničných vecí Josef Zieleniec, guvernér Českej národnej banky Zdeněk Tůma, ale aj neskorší
kandidát na prezidenta Jan Švejnar.
Jan bol nestor, zakladateľ tejto školy. Využil možnosť po páde železnej opony vrátiť sa do rodnej krajiny
a otvoril v Prahe školu, ktorá prijímala študentov z celej strednej a východnej Európy. Jan napokon
získaval pre CERGE aj akreditácie od amerických univerzít. A keďže škola fungovala podľa amerického
systému, platilo, že tí najlepší dostali možnosť byť asistentmi tých najlepších profesorov. Mne sa
podarilo byť na tých najvyšších priečkach a spolu s Michaelou Erbenovou sme sa stali asistentkami
práve Jana Švejnara. Tým bola aj predurčená moja cesta v oblasti trhu práce, lebo tejto oblasti sa Jan
veľmi venoval. Jeho manželka Kathy Terrell sa zasa venovala otázke chudoby a sociálnej nerovnosti a
tým, že som sa stala Švejnarovou výskumnou asistentkou, do týchto oblastí som celkom logicky začala
vnikať a aj sa profilovať v rámci svojho profesionálneho osudu.
Verili by ste vtedy, že sa Švejnar stane kandidátom na českého prezidenta?
Vôbec sme to netušili, že by sa to raz mohlo stať. Už v samotnej voľbe som ale verila, že by to na
prezidentský post mohol dotiahnuť.
Absolventi CERGE-EI mali možnosť postúpiť do prestížnych medzinárodných inštitúcií. Vo vašom
prípade to boli práve organizácie, ktoré sa venovali trhu práce.
Je pravda, že my sme boli tí prví, ktorí boli vyštudovaní podľa západných štandardov, a tak sme boli
veľmi žiadaní. Mnohým spolužiakom sa otvorili dvere do lukratívnej oblasti bankovníctva a takých
inštitúcií ako Svetová banka či Medzinárodný menový fond. Ja som ale rada, že som sa vydala iným
smerom, pretože skúsenosti, ktoré som nadobudla v oblasti trhu práce, ma veľmi obohatili,
profesionálne, ale aj spoločensky a ľudsky. Moje prvé pôsobenie v európskych štruktúrach sa spája s
OECD. Od roku 1995 som tam takmer rok pomáhala vytvárať štúdiu o trhu práce a sociálnom
zabezpečení na Slovensku.
Vaše meno sa ale spája najmä s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) ...
Tam som sa dostala až v roku 2000, a to za okolností, ktoré ma aj dnes celkom pobavia. Keď som sa z
OECD vrátila na Slovensko, pracovala som na Prognostickom ústave SAV, učila som na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Vtedy sa objavila možnosť dostať sa do MOP, keďže Slovensko tam nemalo v
tom čase zastúpenie. Prostredníctvom ministerstva práce som teda poslala životopis do Ženevy. Viem,
že som sa hlásila na pozíciu, ktorá súvisela s oblasťou rodovej rovnosti. To vôbec nezafungovalo, nikto
sa mi neozval a ja som na to časom aj zabudla. A vtom prišiel telefonát zo Ženevy. Priamo sem, na
Prognostický ústav mi volali a ponúkali mi miesto rozvojového ekonóma v Indii. Bola som v šoku. Na nič
také som neašpirovala, ani ministerstvo s takouto pozíciou pre uchádzačov nerátalo. No ponuka bola na
stole a ja som sa musela rozhodnúť. Nebolo to ľahké, napokon som sa rozhodla to vyskúšať. A tak som
cestovala najskôr na konkurz do Ženevy a potom do Indie a spoznala som tretí svet.
Kultúrny a spoločenský šok?
Aj profesionálny. Bola to veľká škola, musela som si zvykať na iné pomery, iný spôsob práce, iný spôsob
vedeckej činnosti. Tu sme sa napríklad zaoberali tým, aký bude mať dopad zvýšenie sociálneho odvodu
na nezamestnanosť. V Indii, tak ako v krajinách tretieho sveta, kde je 90 percent ekonomiky v tieňovom
sektore, bola téma sociálneho odvodu úplne bezpredmetná. Takže som sa musela preorientovať skôr na
metódy development economics. Bývali sme v New Dillí, ale cestovali sme po celej južnej Ázii,
Bangladéš, Srí Lanka, Pakistan, Nepál, dokonca Irán. To bolo veľmi zaujímavé a náročné zároveň.
Vy ste tam zotrvali približne dva roky a po tom, čo ste skončili materskú dovolenku, ste už pokračovali v
inej misii, keď ste mali na starosti subregión Strednej Ázie a východnej Európy. To bola nová výzva,
ktorú ste dostali?
Okolnosti a život tak rozhodol. A začalo sa to dramatickým odchodom z Indie. V krajine, ktorá je v
permanentnom vojnovom stave s Pakistanom, sa situácia tak vyhrotila, že indický premiér pohrozil
jadrovým útokom. Pakistan, takisto disponujúci jadrovým arzenálom, samozrejme odpovedal v duchu, že
bude rovnakým spôsobom útok opätovať. MOP v tej kritickej situácii nariadil evakuáciu s tým, že rodinní
príslušníci mali odísť a samotní zamestnanci MOP mali ešte ostať a počkať, ako sa situácia vyvinie. Ja

som bola vtedy vo vysokom štádiu tehotenstva, a tak vznikla naozaj paradoxná situácia, že manžel mal
odísť a ja v druhom stave ostať. Obrátili sme sa aj na našu ambasádu a viem, že tú situáciu aj oni
vnímali dosť dramaticky. Vtedy som využila to, že som mala ešte pár dní dovolenky a aj to, že som mala
naozaj chápavého šéfa. Povedala som mu, že si beriem dovolenku, že idem domov na Slovensko, ale
že nech neráta s tým, že sa vrátim. To on samozrejme všetko chápal. Tak som, našťastie, bez nejakých
problémov prišla na Slovensko, i keď musím povedať, že v priebehu pár dní som musela v Indii predať
auto, rozpredať nábytok, zbaliť sa a navyše si ešte vybaviť potvrdenie o tom, že aj v tom štádiu
tehotenstva, v ktorom som bola, môžem cestovať lietadlom. Keď som si ho vybehala, tak napokon ho
nikto odo mňa nežiadal... No a keď som sa dostala na Slovensko, začala som komunikovať s MOP, kde
som vysvetlila, že je to takto a takto a že nech sa rozhodnú, či mi môžu povoliť prácu z domu, alebo ma
prepustia, keďže ja som sa samozrejme v deviatom mesiaci a sama nemohla vrátiť do krajiny, v ktorej
hrozil ničivý vojenský konflikt. Presne viem, že bol piatok 5. júla, kedy som dostala mail, v ktorom mi
písali, že môžem pracovať z domu a poslali mi zoznam úloh. A večer ten istý deň som už bola v
pôrodnici. Takže som len faxom oznámila, že na tých zadaniach nemôžem pracovať, lebo som nastúpila
na materskú dovolenku. A po nej sme už s rodinou cestovali do Moskvy, kde som na podobnej pozícii
ako v Indii začala pracovať pre subregión Strednej Ázie a východnej Európy.
Keď porovnáte tie dve misie, ktorá z nich bola ťažšia?
Myslím si, že táto druhá, aj tým, že som operovala na naozaj obrovskom území, z Moskvy som lietala do
Kirgizska, Tadžikistanu... Bolo to ťažké už aj preto, že som mala malé dieťa. Kým bol syn ešte
nemluvňa, aj s veľkou manželovou pomocou sa to dalo zvládať, horšie to už bolo vtedy, keď malý začal
vnímať, že jeho mama odchádza. A tak, keď už mal malý rok a pol, sme sa rozhodli, že budeme na
služobnú cestu cestovať všetci. Bolo to finančné náročné, ale aspoň sme boli všetci spolu. Samko tak
častejšie lietal lietadlom, ako chodil električkou či autom. A vždy sa na to tešil, každé ráno sa pýtal, či
pôjdeme lietadlom. Prelietal s nami celú Strednú Áziu a chodil s nami až dovtedy, kým nedosiahol
školský vek. Vtedy sme sa vlastne už začali aj zamýšľať nad návratom domov.
Pre syna je ruština zrejme druhý jazyk.
Je úplne bilingválny. Napriek tomu, že sme doma hovorili po slovensky, už ako malý nádherne hovoril po
rusky, v škôlke i v škole nikto netušil, že jeho rodičia sú Slováci. Dokonca, keď sme chodili na Slovensko
na dovolenku, hovorili mi, že má ruský prízvuk a niektoré ruské slová vkladal medzi tie slovenské.
Dodnes hovorí vynikajúco po rusky.
Známy psychológ Anton Heretik raz povedal, že Slováci sa radi sťažujú, aj keď im je dobre. Že máme
jednoducho tendenciu sa skôr zaoberať jednou nevýhodou ako tromi výhodami, ktoré nám jedna a tá
istá vec prináša. Vidíte tak nejako aj vzťah Slovákov k práci, práve po tých dlhoročných skúsenostiach v
krajinách tretieho sveta a štátoch s nižšou úrovňou života?
Ešte stále si neuvedomujeme to, čo napríklad na rozdiel od nás nemajú práve ľudia v krajinách tretieho
sveta, ktorí môžu iba snívať o sociálnom zabezpečení, o nejakých garanciách. Toto si u nás ľudia ešte
nedokážu plne uvedomiť, aj preto, že nemajú reálnu skúsenosť s tým, ako horšie je to niekde inde. Ale
treba povedať, že Slováci prekonali veľký vývoj, začali si viac vážiť prácu, uvedomujúc si, že to nie
samozrejmosť.
Trhu práce sa naďalej venujete v rámci výskumnej i riadiacej činnosti v Prognostickom ústave SAV, ktorý
vediete ako riaditeľka. A keďže ten vývoj na trhu práce úzko súvisí s demografiou, štúdie, ktoré v
poslednom období vydávate, nie sú vôbec pozitívne. Nie je to tak trochu na psychiku, prognózovať veci,
ktoré hovoria o zhoršení, niekedy v celkom dramatickom kontexte?
Keďže robíme prognózy v horizonte dvadsiatich, tridsiatich až päťdesiatich rokov, nie sú to zasa veci,
ktoré nás na Slovensku trápia dnes alebo zajtra. Ale je pravdou, že demograficky Slovensko ide dole
vodou, starne tak ako celá Európa a my si to ešte úplne nepripúšťame. Keď človek žije v Európe, tak si
myslí, že je pupok sveta, ale keď príde do toho tretieho sveta, tak si uvedomí, že sme takí maličkí a
zraniteľní, a taký naozaj nadštandardný kúsok zeme, ako je Európa, bude zrejme časom prevalcovaný
ostatnými národmi a kultúrami. To je naozaj trochu deprimujúce.
Tie prognózy o menšej pracovnej sile a výraznom starnutí obyvateľstva sú o tom, že sa treba pripraviť
na zlé časy, alebo je to stále v rovine výstrahy, že sa musia zmobilizovať všetky možné sily a
prostriedky, aby sa negatívny vývoj odvrátil?
No, sú dve tendencie. Jedna hovorí o tom, že demografia prudko klesá, bude menej ľudí a pokiaľ
budeme chcieť udržať zamestnanosť, budeme musieť mobilizovať viac ľudí k účasti na trhu práce.
Pokles populácie bude znamenať aj menej pracovných príležitostí, takže ekonomika bude strácať svoj
potenciál. Na druhej strane si treba uvedomiť, že my ani dnes nevieme poskytnúť dostatok práce pre
všetkých. Keď porovnáme to, koľko u nás pracuje cudzincov a koľko Slovákov pracuje v zahraničí,

pasívna bilancia vychádza minimálne na 100.000 ľudí. Tieto dva faktory – pokles počtu ľudí na
pracovnom trhu na jednej strane a pomalší pokles pracovných príležitostí na strane druhej by časom
mohli viesť k saturovaniu trhu práce a menšej nezamestnanosti. Na druhej strane, celá Európa a aj
Slovensko sú posadnuté rastom. Chceme expandovať a na to potrebujeme viac pracovných príležitostí a
viac ľudí. Preto sa mnohé krajiny snažia pritiahnuť kvalifikovaných ľudí zo zahraničia, čo sa Slovensku
veľmi nedarí.
Má ale Slovensko potenciál pritiahnuť kvalifikovaných migrantov? Má kvalifikovaný človek z tretích krajín
vôbec motiváciu prísť na Slovensko?
Nie, zatiaľ motivovaný nie je. Pretože, ak sa niekto rozhodne opustiť domov, všetko zanechať a ísť do
zahraničia, tak sa snaží ísť do prostredia, v ktorom nájde jednak svoje komunity, ktoré mu uľahčia
adaptáciu a samozrejme chce ísť tam, kde nájde čo najlepšie ekonomické podmienky. Takže keď sa
majú migranti rozhodovať medzi Bratislavou a Viedňou, v oboch prípadoch je pre nich lepším
rozhodnutím Viedeň. Tam nájdu aj svoje komunity a samozrejme aj oveľa lepšie finančné ohodnotenie.
Verím ale, že postupne bude aj u nás počet vysokokvalifikovaných migrantov rásť.
Čo by preto malo Slovensko urobiť?
Keďže sa musíme riadiť jednotnou európskou legislatívou v tejto oblasti, napríklad v prípade udeľovania
tzv. modrých kariet, a keďže ani ekonomické podmienky zatiaľ nemôžeme ponúknuť také, aké sú na
západe, mali by sme sa minimálne snažiť o to, aby spoločnosť zmenila prístup k migrantom. Aby sme
ich nevnímali ako obavu, či dokonca až hrozbu. Migrantov bude od príchodu na Slovensko odradzovať,
ak budeme stále uzavretí, ak sa ich budeme báť a za každým migrantom budeme vidieť potenciálneho
teroristu.
Obavy z prílivu terorizmu však v súvislosti so súčasnou masovou vlnou utečencov do Európy rozvíjajú aj
politické špičky tejto krajiny...
Podľa mňa by bolo dobré viac myslieť na to, že tí humanitárni utečenci, ktorí utekajú napríklad zo Sýrie
alebo z niektorých oblastí Ukrajiny, musia opustiť svoj domov, aby si zachránili holý život. A takisto si je
potrebné uvedomiť, že pri súčasnej otvorenosti sa tým, že zabránime príchodu humanitárnych
utečencov, terorizmu neubránime. Ten sa infiltruje iným spôsobom ako prostredníctvom rodín,
utekajúcich z krajiny, kde im hrozí smrť. Je to spájanie dvoch vecí, ktoré spolu priamo nesúvisia. Okrem
toho, dnes sa už nedá proste krajinu uzavrieť. Migranti prídu tak či onak a treba s nimi vedieť aktívne
pracovať.
Prejdime ešte opäť na chvíľu k vede. Bude syn pokračovať v rodinnej tradícii?
Chystá sa, hovorí, že bude lekárom, rozmýšľa aj nad právom. Myslím si, že ho to zvedie na vedeckú
dráhu.
Neodhovárate ho od tej vedeckej dráhy, keďže situácia s financovaním slovenskej vedy je taká, aká je?
Medicína alebo právo sú oblasti, kde možno kombinovať vedu s určitou službou. Takže tam by som sa
neobávala. Určite by som nechcela, aby robil napríklad teoretickú fyziku alebo matematiku, lebo vidíme,
že na Slovensku to majú abstraktné disciplíny ťažké. Stále musia vedci presviedčať, že majú
opodstatnenie, že sú prínosom a každý rok je to boj o holú existenciu... Stále sú predstavy, že ráno
vedec príde do práce a večer musí odovzdať hmatateľný výstup, ktorý sa najlepšie hneď na druhý deň
musí predať do priemyslu. A ak nie - tak je to darebný vedec. Takto ale výskum nefunguje nikde vo svete
a hlavne - základný výskum vždy a všade do veľkej miery dotujú verejné zdroje. Už dnes sa u nás drvivá
väčšina zdrojov do vedy prideľuje na báze súťaže. Mzdové ohodnotenie vedcov vo verejnom sektore je
stále veľmi slabé. Pritom zo základného výskumu vzniká aplikovaný výskum, teda tie aplikácie, ktoré sa
dajú v praxi využiť a do istej miery speňažiť. V súčasnosti majú výskumné organizácie pri podnikaní s
výsledkami svojej činnosti zviazané ruky a transformácia na novú právnu formu sa vraj odkladá na
neurčito a niektoré organizácie sa vraj majú dokonca rušiť... Vedci sú tak stále držaní v neistote, ale
pritom sú neustále kritizovaní. Za takýchto okolností robiť špičkovú vedu je naozaj veľmi ťažké a ľudia
nám odchádzajú do zahraničia alebo sa snažia nájsť uplatnenie v iných oblastiach.
Nie je to paradox, keď sa hovorí, že aká bude úroveň vedy, taká bude aj úroveň ekonomiky krajiny a že
práve podpora vedy je nevyhnutným nástrojom, aby Slovensko ostalo konkurencieschopné?
To je síce pravda, len o tom musíte tých ľudí presvedčiť. Dnes sa ťažko zarába na chlieb a názor je taký,
že ja tu ťažko zarábam vo fabrike 350 eur a vedec si tam sedí v kancelárii a kávičkuje. Takto to mnohí
ľudia vidia a je ťažké to prelomiť. Pritom domáca veda je napríklad aj o tom, že aké diagnostické metódy
bude mať k dispozícii lekár, ku ktorému idete s dieťaťom. Či vám aj on môže urobiť špičkové vyšetrenie,
alebo preto budete musieť ísť do Viedne, resp. ho vôbec nedostanete. Potenciál úspechu slovenskej

vedy by som prirovnala k situácii v športe. Ani tam nemôžete očakávať v silnej konkurencii špičkové
umiestnenie v každej súťaži, ale ak chcete niečo dosiahnuť, potrebujete širokú základňu, talent a trochu
šťastia. Naopak, nemôžete sústavne tých ľudí demoralizovať a degradovať. Žiaľ, zatiaľ naša spoločnosť
vede veľmi nefandí.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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FRANTIŠEK ŠKVRNDA
Dominancia Západu vo svete má čoraz väčšie trhliny. Presadzuje sa multipolárne usporiadanie
medzinárodných vzťahov, v ktorom narastá vplyv Východu. Prezieravé politické sily so strategickým
uvažovaním už dlhšie venujú Východu zvýšenú pozornosť. Svoj Východ má aj Európa. Výsledkom
záujmu EU o východnú Európu sa stalo Východné partnerstvo. Jeho cieľom je rozvoj politických a
ekonomických vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a
Ukrajinou (teda štátmi, ktoré boli v minulosti na území ZSSR). Ide o súčasť politiky susedstva, ktorá však
kladie aj požiadavky. Iniciátorom projektu bol poľský minister zahraničných vecí R. Sikorski, ktorý s ním
vystúpil v roku 2008 a rýchlo získal aj podporu. Prvý summit Východného partnerstva sa uskutočnil v
máji 2009 v Prahe, druhý v máji 2010 vo Varšave, tretí vo Vilniuse na konci novembra 2013 však už
zapadol do série udalostí, po ktorých sa začali nepokoje na Ukrajine vyúsťujúce do najväčšej
bezpečnostnej krízy v Európe v 21. storočí. Summit, ktorý sa uskutočnil 21. a 22. mája v Rige, bol už
štvrtý v poradí. Vo vzťahu k partnerstvu sa zdôrazňujú dva momenty: projekt žiadnemu zo štátov
nesľubuje prijatie do EU, po druhé, projekt nie je v nijakom prípade namierený proti Ruskej federácii.
Predovšetkým sa v ňom však neskrýva záujem pokračovať vo ,,farebných revolúciách". Zažili ich už
Gruzínsko (revolúcia ruží - 2003 - 2004), Ukrajina (oranžová revolúcia - 2004) a Moldavsko (2009 niekedy označovaná za twitterovú revolúciu). Ide o štáty, ktoré majú bližšie k EU a zároveň napätejšie
vzťahy s Moskvou, pravda, s výnimkou dvoch štátov - Bieloruska a Kazachstanu, ktorým Európska únia
vytýka rozličné politické a ekonomické nedostatky. Ich vzťah k partnerstvu podmieňuje príslušnosť k
Euroázijskému zväzu, ktorý funguje od začiatku roka. Bielorusko je spolu s Ruskom a Kazachstanom
zakladajúci člen zväzu a Arménsko k nemu pristúpilo krátko po podpísaní zakladajúcej zmluvy.
Samostatnú ,,kapitolu" predstavuje Azerbajdžan, jediný štát partnerstva, kde tvorí väčšinové
náboženstvo islam, no pritom si zachováva svetský charakter. Vo vzťahoch s Moskvou nemá ani Baku
vážne problémy, súčasne posilňuje spoluprácu s Tureckom, a európsky vektor v jeho politike nie je taký
silný ako na Ukrajine, v Gruzínsku či Moldavsku. Realizácia projektu sa skomplikovala vo chvíli, keď sa
EÚ čoraz väčšmi pridávala k washingtonskej politike nepriateľstva voči Rusku. Vývoj medzinárodných
vzťahov v regióne partnerstva, ale aj medzi EÚ a RF v posledných mesiacoch najmä pod vplyvom
kritickej situácie na Ukrajine smeruje do slepej uličky, kde sa nič nedá vyriešiť. Ukrajina, Gruzínsko a
Moldavsko očakávali od summitu akýsi prelom pri ich približovaní k EÚ Výsledky summitu (ale aj iné
kroky v Únii) ukazujú, že k rozširovaniu na východ v najbližších rokoch nedôjde a že vo vzťahu k
Ukrajine musí nastať ,,zreálnenie". Na program dňa sa však dostáva hlbšie zamyslenie EU nad jej
pozíciou a rolou vo vytvárajúcom sa multipolárnom svete, a to až v troch smeroch. Európska únia musí
ráznejšie vystupovať ako veľký samostatný hráč svetovej politiky, s vlastnou víziou riešenia problémov.
EÚ bezpečnostne ani ekonomicky neprospieva, keď zotrváva vo vleku USA (a ním vedeného NATO).
Navyše nemôže naivne privierať oči nad rastúcou ekonomickou silou a politickým vplyvom Východu najmä Číny a v spojení s ňou aj Ruskej federácie. Ak sledujeme aktivity štátov združených v BRICS-e,
zistíme, že to nie je ruská či čínska propagandistická rétorika, lež faktor medzinárodných vzťahov,
ktorého ekonomický i politický vplyv bude narastať; výhodné bude spolupracovať s nimi na zásadách
rovnosti a ústretovosti. Pre časť európskych politických elít sa Ukrajina stala bolehlavom, na ktorý sa
hľadá liek. Nájde sa odvážlivec, ktorý sa pokúsi preraziť pancier zotrvávania na nič neriešiacich
sankciách proti Ruskej federácii? Jednoduché to nebude a dá sa predpokladať, že v atmosfére, ktorá
vládne na Západe, sa bude spočiatku na ,,odvážlivca" slovne útočiť. Po čase príde uľahčenie, že sa k
tomuto kroku ktosi odhodlal a zmenil iracionálny stav. Nakoniec ho budú chváliť za strategické
uvažovanie, za štátnické rozhodnutie, ktorým prelomil nezmyslené bariéry. A takým odvážlivcom sa
môže stať aj premiér malého štátu v strede Európy... Na situáciu v Európe však stále negatívne vplýva
tlak NATO zameraný proti Ruskej federácii. Treba pripomenúť, že bývala ministerka zahraničných vecí
USA H. Clintonová označila pripravovanú zmluvu o transatlantickom obchode a investíciách za
,,ekonomické NATO". Varovala však pred ,,obnovením ZSSR" v Euroázijskom zväze. Ukázala tým aj na
hlavný dôvod záujmu politických a hospodárskych elít USA o uzavretie zmluvy a jej hlavný účel. Pozíciu
EÚ ako veľkého hráča svetovej politiky a ekonomiky však tento krok neupevní a neprispeje k nemu ani
ignorovanie BRICS-u či Euroázijského zväzu z akéhokoľvek dôvodu.

Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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24. 2. pilier bude otvorený ešte týždeň
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 08/06/2015; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]
Jana Košíková, moderátorka: "2. pilier bude otvorený ešte týždeň. Možnosť vstúpiť alebo vystúpiť sa
skončí v pondelok pätnásteho júna. Premiér Robert Fico si myslí, že je nevýhodný pre asi milión
sporiteľov."
Viliam Stankay, moderátor: "Možnosť vystúpiť z druhého piliera však zatiaľ využilo necelých
päťdesiattisíc ľudí. Minister práce tvrdí, že dôchodkový systém by sa v najbližších rokoch mal ešte
dopĺňať, no zároveň sa musí stabilizovať."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Z druhého piliera do konca mája vystúpilo viac ako štyridsaťosemtisíc
(48 301) sporiteľov. Naopak, do toho istého dátumu doň vstúpilo vyše sedemnásťtisíc (17 377) ľudí.
Väčšinou sa pre odchod rozhodli tí, ktorým sa neoplatí sporiť. Do Sociálnej poisťovne sa však vrátil
napríklad aj človek s nasporenou sumou dvadsaťtisíc eur."
Daniela: "V Prvom rade mi bolo prekvapením, že som vôbec sporiteľkou v druhom pilieri, pretože som
bola prekvapená, keď mi zo Sociálnej poisťovne prišiel list o tom, že som sporiteľkou v druhom pilieri. Na
základe všetkých informácií, čo som doteraz počula v médiách a čítala, som sa rozhodla, že pre mňa nie
je výhodné sporiť si v tomto druhom pilieri, tak som sa rozhodla z neho vystúpiť."
Rita Fleischmanová: "Časť vystupujúcich sporiteľov ovplyvnil aj práve schvaľovaný zákon o sociálnom
poistení, ktorý zavádza minimálny dôchodok. Ak poslanci na budúci týždeň prelomia prezidentovo veto,
dôchodcovia z druhého piliera nebudú mať garantovaný minimálny dôchodok tristo eur tak, ako penzisti
zo Sociálnej poisťovne."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Ekonomická univerzita: "Ja si myslím, že už ich to aj mnohých ovplyvnilo,
pretože väčšina tých, ktorí do toho sa vrátili späť do košiara Sociálnej poisťovne sú ľudia, ktorí zarábali
oveľa menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve."
Rita Fleischmanová: "Na druhej strane je vyše sedemnásťtisíc ľudí, ktorí doteraz nevstúpili, no otvorenie
druhého piliera ich motivovalo začať si sporiť. Predpokladajú, že účasť v druhom pilieri im po rokoch
sporenia môže zvýšiť dôchodok."
Ľuboš Pavelka: "Výhodné, že by mal vstúpiť do druhého piliera, by mohol byť ten, kto zarába dajme
tomu tisícpäťsto alebo dvetisíc euro mesačne, má štyridsať alebo okolo štyridsiatky. Doteraz v druhom
pilieri nebol, tak pre takéhoto by som prípadne odporučil vstup."
Rita Fleischmanová: "Mnohých pri rozhodovaní ovplyvňujú časté zmeny v druhom pilieri. Parlament
doteraz prijal dvadsaťsedem noviel zákonov, ktoré zmenili dôchodkové sporenie. Minister práce tvrdí, že
dôchodkový systém sa síce ešte musí dopĺňať, no už potrebuje stabilitu. Tá zrejme príde až po voľbách."
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Nový parlament by sa mal
zaoberať stabilizáciou celého dôchodkového systému, možno aj ústavným zákonom. Ja som, ak budem
mať istý vplyv a pozíciu na to, pripravený."
Jozef Mihál, poslanec NR SR (SaS): "Sú to účelové a falošné argumenty zo strany ministra Richtera,
pretože ústavný zákon o dôchodkovom systéme na Slovensku mohol byť už dávno schválený, keby
Smer nevymýšľal, keby si nehľadali falošné výhovorky."
Rita Fleischmanová: "Našetrených šesť a pol miliardy eur."
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25. Vyhľadávaní sú najmä absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 09/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave
Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 9. júna (TASR) - Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014
cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty
informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere
pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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26. Vyberáte si, kam ísť študovať? Tieto fakulty sú u firiem najžiadanejšie
(rebríček)
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 09/06/2015; Veronika Folentová]
Pracovný portál Profesia zverejnil rebríček najžiadanejších fakúlt na vysokých školách z pohľadu
zamestnávateľov.
Veronika Folentová
Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulta
medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulta riadenia a informatiky na
Žilinskej univerzite. Absolventi z týchto fakúlt sú pre firmy najatraktívnejší.
Ich životopisy si totiž vlani firmy pozerali častejšie ako životopisy iných absolventov. Kým na týchto
spomínaných fakultách to bolo vyše šesť pozretí rôznymi zamestnávateľmi, priemer sú len tri pozretia.
Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil pracovný portál Profesia.sk.
"Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej

technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity," píše Profesia.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol podľa portálu vlaňajší nárast počtu pracovných
ponúk v oblastiach, ako sú strojárstvo a výroba, kde firmy hľadali cez pracovný portál výrazne viac
ponúk ako rok predtým.
Ekonomická univerzita vedie
Rozdiely sú aj medzi univerzitami. Najžiadanejší absolventi vyšli z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, druhá skončila Slovenská technická univerzita v Bratislave, tretia Žilinská univerzita v Žiline.
Prvá trojica sa tak oproti vlaňajšku nezmenila.
"Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najväčší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela," píše Profesia.
Už z poradia fakúlt sa dá povedať, aké sú najžiadanejšie zamerania. Najlepšie možnosti nájsť si prácu
tak majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Chýba prax
Ak sa spýtate zamestnávateľov, čo absolventom chýba, väčšinou sa zhodnú, že prax. To vidieť aj zo
životopisov, ktoré uverejňujú na Profesii.
"Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch a vlani si hľadali prácu, uvádza odbornú
prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch iba 6 percent z nich," píše Profesia.
Prax v odbore z najžiadanejšej TOP 20 fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so
zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Počas školy najmenej praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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27. Firmy majú obľúbené fakulty
[Téma: Ekonomická univerzita; Denník N; 10/06/2015; 90/2015; s.: 6; Ekonomika; VERONIKA
FOLENTOVÁ]
Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave,
Fakulta medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulta riadenia a
informatiky na Žilinskej univerzite. Z týchto troch fakúlt vychádzajú absolventi, ktorí sú pre firmy
najatraktívnejší. Ich životopisy si totiž vlani firmy pozerali častejšie ako životopisy iných absolventov.
Kým na týchto spomínaných fakultách to bolo vyše šesť pozretí životopisov zamestnávateľmi, priemer sú
len tri pozretia. Vyplýva to z údajov portálu Profesia. sk. "Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol
záujem o absolventov Strojníckej fakulty STU a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity (SPU) v Nitre," píše Profesia. Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší
nárast počtu pracovných ponúk v oblastiach, ako sú strojárstvo a výroba. Rozdiely sú aj medzi
univerzitami. Najžiadanejší absolventi vyšli z Ekonomickej univerzity v Bratislave, druhá skončila
Slovenská technická univerzita v Bratislave, tretia Žilinská univerzita v Žiline. Prvá trojica sa tak oproti
vlaňajšku nezmenila. "Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov SPU v Nitre, najmä vďaka
vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najväčší pokles záujmu zaznamenali absolventi
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela," píše Profesia. Ak sa spýtate zamestnávateľov, čo absolventom
chýba, väčšinou sa zhodnú, že prax. To vidieť aj zo životopisov uverejnených na Profesii. "Z
absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch a vlani si hľadali prácu, uvádza odbornú prax
či stáž počas školy v životopisoch iba šesť percent z nich," píše Profesia. Prax v odbore z najžiadanejšej
TOP 20 fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty zamerané na medzinárodné vzťahy či
ekonomiku.
VERONIKA FOLENTOVÁ
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28. Najlepšie šance na prácu majú absolventi informatiky
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; TASR]

Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Veľký
záujem je aj o absolventov Ekonomickej univerzity.
Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 9. júna (TASR) - Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014
cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty
informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere
pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.
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29. Nie je životopis ako životopis. Pozrite sa, koľko zamestnávateľov si pozrelo tie
z vašej školy
[Téma: Ekonomická univerzita; hnporadna.hnonline.sk; 09/06/2015; Servisné prílohy, Články; tasr, mac]
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych
zamestnávateľov. Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov
vysokých škôl. Rebríček vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov,
nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké
školy.
Snímka: ilustračná, archív
Vedie Ekonomická univerzita v Bratislave
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica

univerzít je rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej
fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela. Spomedzi
fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky a
informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem
si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Skokan roka?
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku. Z
absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo
stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v hľadaní si
práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
Zdroj - TASR
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30. Vyhľadávaní sú najmä absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; TASR]
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl.
Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 9. júna (TASR) - Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014
cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty
informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere
pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.

Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.
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31. Získa sexy Kežmarčanka korunku najkrajšej Spišiačky? Denisu (18) čaká veľký
večer!
[Téma: Ekonomická univerzita; poprad.dnes24.sk; 09/06/2015; Poprad; Monika Vengrínová]
Finále najprestížnejšej súťaže krásy na východe odštartuje už tento piatok. O titul kráľovnej krásy Spiša
v nej zabojuje aj Kežmarčanka (18) Denisa. Nám prezradila, ako sa do súťaže dostala, aké pocity má
pred finálovým večerom i to, či u nej majú chalani šancu.
Denisa Rožárová má osemnásť rokov a aktuálne navštevuje hotelovú akadémiu v Kežmarku, kde
študuje manažment regionálneho cestovného ruchu. Po maturite by chcela pokračovať v štúdiu na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Momentálne však má hlavu plnú iných vecí. Prebojovala sa totiž
až do finále súťaže Miss Spiša, kde v konkurencii ďalších ôsmich dievčat zabojuje o korunku krásy pre
tento rok.
Ako sa však mladá Kežmarčanka do tejto súťaže vôbec dostala? "Rodičia a známi ma presviedčali, aby
som začala s modelingom alebo sa prihlásila do nejakej súťaže. Tak som sa rozhodla, že vyskúšam
kasting na Miss Spiša, od ktorého som však veľa neočakávala. Nakoniec ale pre mňa dopadol úspešne,"
vysvetlila dôvody prihlásenia sa do prestížnej súťaže krásy Denisa.
Po výhre túži tak, ako všetky ostatné
A keď sa už dostala takto ďaleko, určite chce o titul kráľovnej krásy Spiša poriadne zabojovať. "Každá
finalistka, rovnako, ako ja, túži po výhre," prezradila kráska s tým, že ak by však nevyhrala, i tak získala
neskutočné množstvo zážitkov a skúseností a spoznala veľa úžasných ľudí.
Medzi ne radí aj svoje súperky – ostatné finalistky – s ktorými, podľa vlastných slov vychádza ako s
kamarátkami. "Na sústredení, ktoré sa konalo uplynulý víkend, sme sa zblížili a lepšie spoznali.
Nevládne medzi nami žiadna rivalita," ozrejmila mladá Kežmarčanka a dodala, že každé z dievčat je
krásne a niečim zaujímavé, preto je to v súťaži dosť vyrovnané. Svoje šance vo finále tak odhadnúť
nevie.
Nezadaná Denisa žije najmä fitnessom
A i napriek tomu, že do finálového večera ostáva len niekoľko posledných dní, zatiaľ nepociťuje žiadny
stres. "Viem však, tesne pred finále určite príde," usmieva sa Denisa s tým, že touto súťažou sa v jej
živote zrejme veľa nezmení, a to či už vyhrá alebo nie.
Ako sama tvrdí, s modelingom doposiaľ mala len jednu skúsenosť: "Bola som robiť modelku na jednej
módnej prehliadke v Košiciach. Určite by som si však vedela predstaviť, že by som sa modelingom
mohla živiť," dodala finalistka, ktorá sa našla vo fitnesse. Vo svojom voľnom čase sa mu venuje už rok a
pol. Čo sa ale týka chlapcov, na toho pravého ešte len čaká.
foto: archív Denisa Rožárová
Zdroj - Dnes24.sk
"
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32. Najžiadanejší vysokoškoláci
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 10/06/2015; 132/2015; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]

Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť
Profesia. Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská
Ekonomická univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Stúpol záujem
o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
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33. Najžiadanejší sú absolventi informatiky a ekonómovia
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Expres, 17:00; 09/06/2015; Infoexpres]
Tomáš Škarba, moderátor: "Najžiadanejší sú absolventi informatiky a ekonómovia. Najlepšie šance
zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied. Rebríček šancí
zostavila spoločnosť Profesia. Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl
bratislavská Ekonomická univerzita, nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita.
Absolventom pomáha, ak majú prax. Záujem zamestnávateľov sa tak zvyšuje až o 10 percent."
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34. Najžiadanejší sú absolventi informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 09/06/2015; Školský servis; TASR]
Oproti minulému roku stúpol záujem o strojárov.
Bratislava 9. júna (TASR) - Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014
cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty
informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere
pozrelo sedem rôznych zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.
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35. Zamestnávatelia majú záujem o absolventov informatiky či ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/06/2015; Z domova; Redakcia]
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita.
BRATISLAVA. Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a
spoločenských vied.
Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť
Profesia.
Rebríček pritom vychádza len z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov a nehovorí
o kvalite vysokých škôl.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita.
Prvá trojica univerzít je teda rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej
Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Priemerne traja zamestnávatelia si pozreli životopis
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych
zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Prax zvyšuje záujem zamestnávateľov
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí,
ako sú strojárstvo a výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí.
Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Stáže a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili
fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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36. Akých absolventov hľadajú firmy? Najlepšie šance majú absolventi fakúlt
informatiky a Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; revuca.dnes24.sk; 09/06/2015; Revúca; Redakcia]

Životopis absolventa vysokej školy, ktorí si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli 3 zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulta informatiky a informačných technológií
bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 zamestnávateľov.
Už 8. krát spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl.
Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových
zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské
verejné vysoké školy.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorí si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk a
skončil vysokú školu v posledných troch rokoch, si v priemere pozrú traja zamestnávatelia.
Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Oproti minulému roku stúpol záujem o strojárov
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Absolventom pomáha, ak majú prax. Uvádza ju 6% absolventov
Z absolventov, ktorí skočili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo
stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6% z nich.
Prax pritom absolventom v hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent
oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
Zdroj - Profesia.sk
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
"
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37. Najlepšie šance majú na Slovensku absolventi fakúlt informatiky a Ekonomickej
univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; touchit.sk; 09/06/2015; Ondrej Macko]
Ondrej Macko

Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov slovenských verejných
vysokých škôl, ktorý už tradične sleduje, ako sa menia šance čerstvých absolventov zamestnať sa.
Minulý rok pribudli príležitosti v hľadaní si práce absolventom strojníckych a technických fakúlt.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem
si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Absolventom pomáha, ak majú prax. Uvádza ju 6% absolventov
Z absolventov, ktorí skočili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo
stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6% z nich.
Prax pritom absolventom v hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent
oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
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38. Akých absolventov firmy chcú? Najžiadanejší sú informatici a ekonómovia
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 10/06/2015; Aktuality.sk; Profesia.sk]
Najžiadanejších absolventov má bratislavská Ekonomická univerzita, za ňou nasleduje Slovenská
technická univerzita a Žilinská technická univerzita.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál zaberajúci sa
ponukou práce, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia.
Životopis absolventa Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej
univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.
Už ôsmykrát zostavili rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl.
Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových
zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk.
Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorí si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez pracovný portál a skončil
vysokú školu v posledných troch rokoch, si v priemere pozrú traja zamestnávatelia.
Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Stúpol záujem o strojárov
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita.
Prvá trojica univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky

a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.
(článok pokračuje pod grafom)
Životopis jej absolventa si v priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechnika informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí
ako sú strojárstvo a výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v
predchádzajúcom roku.
Absolventom pomáha prax, uvádza ju 6 percent absolventov
Z absolventov, ktorí skočili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo
stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 percent z nich.
Prax pritom absolventom v hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent
oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku.
Najmenej často počas školy praxujú ľudia s technickým zameraním.
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39. Pozrite si, ktorí absolventi vysokých škôl sú najžiadanejší
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 10/06/2015; Slovensko; SITA]
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Foto: ilustračné/Thinkstock
BRATISLAVA 10. júna (WEBNOVINY) - Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky,
strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied. Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o
absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu
zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov a nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Záujmu zamestnávateľov sa teší Fakulta informatiky a informačných technológií
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis absolventa vysokej
školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja
zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií bratislavskej
Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity.

Absolventom pomáha prax
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí, ako sú strojárstvo a
výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí. Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju
nemajú.
Stáže a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili
fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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40. Chcete sa zamestnať? Tieto školy zvyšujú šance na získanie práce
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 09/06/2015; SITA]
Každý študent si láme hlavu, kde sa po skončení školy zamestná. Aktuálny rebríček vychádzajúci zo
záujmov zamestnávateľov odhaľuje, o ktorých absolventov majú najväčší záujem.
Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť
Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov a
nehovorí o kvalite vysokých škôl.
V kurze sú absolventi týchto škôl
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Veľký záujem o IT-čkárov
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis absolventa vysokej
školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja
zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií bratislavskej
Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych zamestnávateľov. Druhou v
poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a
informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity.
Strojárstvo a výroba
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí, ako sú strojárstvo a
výroba.
Veľká výhoda
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí. Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju
nemajú. Stáže a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú
ľudia s technickým zameraním.
Autor - SITA
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41. Rebríček fakúlt vysokých škôl: O ktorých absolventov majú firmy najväčší
záujem?
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 09/06/2015; Kornel Kubík]
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Ktoré
fakulty si oproti minulému roku najviac prilepšili a ktoré pohoršili?
9. jún 2015 Kornel Kubík
Rebríček vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o
kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejší absolventi
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych
zamestnávateľov.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela. Kompletný rebríček nájdete v našej
fotogalérii.
Na prvých priečkach fakulty informatiky
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí
ako sú strojárstvo a výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
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42. Školstvo: Najžiadanejší sú absolventi informatiky či ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 10/06/2015; informatizácia; Redakcia]
Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.
Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť
Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov a
nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis absolventa vysokej
školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja
zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií bratislavskej

Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí, ako sú strojárstvo a
výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí. Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju
nemajú. Stáže a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú
ľudia s technickým zameraním.
Zdroj - SITA
Tweet
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43. Bojíte sa, či sa po štúdiu zamestnáte? S týmito slovenskými školami máte
najlepšie šance!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 09/06/2015; Čas.sk; TASR]
0 zdieľaní Zdieľaj na Facebooku Zdieľaj
Diskusia (0)
Veľký záujem je o študentov technických odborov (ilustračné foto).
0
Zdieľaj
| Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia.
Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej
univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
ANKETA:
Zamestnali ste sa vo svojom vyštudovanom odbore?
áno

23%
nie
77%
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí
skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním. TASR informovala Marcela Glevická z Profesie.
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44. Rebríček fakúlt, z ktorých máte najlepšiu šancu na prácu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2015; TVnoviny; BRATISLAVA/TASR]
Rebríček zostavila spoločnosť Profesia a sú tam sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych
zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU neohrozene vedie
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Rebríček fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov Foto: Profesia.sk
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí

skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.
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45. Študenti pozor: tieto školy zvyšujú šancu na získanie práce
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 09/06/2015; redakcia]
BRATISLAVA - Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a
spoločenských vied. Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý
zostavila spoločnosť Profesia. Rebríček vychádza z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových
zamestnancov a nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita.
IT-čkári a tí ďalší
Prvá trojica univerzít je teda rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre , najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej
Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity
Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.
New York, Londýn, Berlín. Tieto miesta sú najlepšie pre mladých
PRAHA/BRATISLAVA - Ste vo veku 15 až 29 rokov? A túžite žiť v meste, ktoré ponúka tejto vekovej…
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych
zamestnávateľov.
Skokan roka? Strojárstvo
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity
Vo vyštudovanom odbore nepracovalo 46 percent absolventov
BRATISLAVA - Vyše polovica absolventov dnes ľutuje výber vysokej školy. Pribúdajú takí, ktorí…
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí, ako sú strojárstvo a
výroba.
Prax znamená výhodu
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí.
Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú. Stáže a prax v
odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so
zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
Lepšiu prípravu na prax by malo zabezpečiť aj takzvané duálne vzdelávanie študentov. Pozrite si
reportáž:

Zdroj - TV JOJ
Vyhrajte prácu. V Prievidzi môžu mladí súťažiť o pracovnú zmluvu
PRIEVIDZA - Úrad práce v Prievidzi chce znížiť nezamestnanosť mladých ľudí formou súťaže.
Ponúkané…
Autor redakcia
Zdroj - noviny.sk, SITA
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46. Zmena zákona kvôli separatistom
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:00; 10/06/2015; Správy a komentáre; z domova; Pavol
Kalinský, Marta Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Vláda zmení časť trestného zákona, ktorý sa týka služby v cudzom
vojsku. Podľa odborníkov nie je možné stíhať za tento trestný čin Slovákov, ktorí bojujú na strane
proruských separatistov na Ukrajine - ak by bojovali na ukrajinskej strane, trest by po návrate na
Slovensko dostali takmer určite."
(začiatok reportáže)
Pavol Kalinský, redaktor: "Kvôli Slovákom bojujúcim na Ukrajine sa zmení trestný zákon. Už na ňom
pracujú ministerstvá zahraničných vecí a spravodlivosti."
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (nominant Smeru-SD): "Sa
ukazuje, že v našom právnom systéme máme ošetrené to, keď naši ľudia bojujú v cudzích jednotkách
vojenských, ale nemáme ošetrené to, keď bojujú v takýchto neregulárnych, nepravidelných bojových
zoskupeniach."
Alexandra Donevová, hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR: "Na základe výsledkov týchto rokovaní
ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh, ktorý bude predmetom ďalších diskusií."
Pavol Kalinský: "Zákon je už vraj takmer hotový. Sporným ostáva to, či sa trestať budú len Slováci, ktorí
sa zúčastnia priamo bojov, alebo aj tí, ktorí inak podporujú separatistov. Ak by sa zajtra Slovák bojujúci
na strane separatistov na Slovensko vrátil, polícia by ho podľa slov ministra Roberta Kaliňáka
vyšetrovala. Podľa právnika sa však nedopúšťajú trestného činu služby v cudzom vojsku."
Tomáš Langer, advokát, Dedák & partners: "Útvary, ktoré sú na východe Ukrajiny, nie je možné
považovať za štátne útvary. Tým pádom osoby v radoch týchto separatistov pravdepodobne nie je
možné považovať za osoby, ktoré páchajú trestný čin služby v cudzom vojsku."
Lucia Kurilovská, odborníčka na trestné právo: "V každom prípade je jasné, že je to konanie, ktoré je
protiprávne a protispoločenské, čiže v zásade by sa mali preverovať všetky skutočnosti tohto konania."
Pavol Kalinský: "V spojení so Slovákmi bojujúcimi za proruských separatistov na Ukrajine hovorí
ministerstvo vnútra o trestnom čine už teraz."
(začiatok archívneho záznamu, 08.06.2015)
Andrea Dobiášová, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR: "Osobám, ktoré bojujú v cudzej armáde bez
povolenia od prezidenta, môže hroziť trest odňatia slobody na dva až osem rokov."
(koniec archívneho záznamu, 08.06.2015)
Robert Kaliňák, minister vnútra SR (Smer-SD): "My si myslíme, že to tak je. Ale rozhodujúcimi sú
sudcovia a samozrejme aj výklad trestného poriadku a podľa mňa aj nejaké jeho spresnenie by určite
nezaškodilo."
Pavol Kalinský: "Ministerstvo spravodlivosti ešte nevie termín, kedy sa mu podarí pripraviť definitívnu
verziu novely zákona. Nie je však vylúčené, že do parlamentu pôjde zákon v skrátenom legislatívnom
konaní."

(koniec reportáže)
Marta Jančkárová: "Ako čelí Slovensko globálnym bezpečnostným hrozbám a akú bezpečnostnú
stratégiu by sme mali prijať? Diskutovať o tom budeme s Františkom Škvrndom z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobrý večer prajem."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (hosť v
štúdiu): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová "A telefonicky s Jaroslavom Naďom, analytikom Stredoeurópskej strategickej rady.
Dobrý večer aj vám."
Jaroslav Naď, analytik, Stredoeurópska strategická rada (hosť na telefóne): "Dobrý večer."
Marta Jančkárová "Pán Škvrnda, správa o bezpečnosti Slovenska za rok 2014, ktorú dnes zobrala na
vedomie vláda a z ktorej aj sčasti vychádzame pri dnešnej téme, hovorí napríklad o vyostrení napätia na
Ukrajine, ktoré môže mať neželané geopolitické následky, a vôbec dôsledky na bezpečnosť u nás. Aké
konkrétne prejavy to môže nadobudnúť?"
František Škvrnda: "Situácia je na Ukrajine mimoriadne zložitá. Ja by som širšie o tom dokumente, ktorý
sa prijal na vláde, uviedol to, že je to taký komplexný pohľad na bezpečnosť. Jedna časť sa venuje
nejakým administratívny otázkam, potom necelá tretina je venovaná zahraničným, dve tretiny domácim
veciam, a potom nejaké trendy. Takže ten problém na Ukrajine nie je možné vidieť ako jediný
bezpečnostný problém."
Marta Jančkárová "Dobre, ale hovorme teraz konkrétne o Ukrajine chvíľu, lebo budeme hovoriť aj o tých
iných problémoch."
František Škvrnda: "No ukrajinská situácia je čím ďalej tým viac neprehľadná. Ja patrím k tým, ktorí
tvrdia, že Ukrajina predstavuje nebezpečenstvo preto, že pod vedením novej vlády sa z nej stáva
zlyhávajúci štát. Prvým znakom tohoto štátu je to, že má dlhodobo ekonomické problémy a hrozí mu
skôr či neskôr štátny bankrot. Druhým problémom je to, že ústredná moc, ktorá tam je, nemá
rovnomerný dosah na celé územie. A tretím momentom je to, že je tam málo fungujúci bezpečnostný
systém, je tam aj množstvo neštátnych bezpečnostných aktérov. Takže to sú také hrozby, ktoré sa tam
vytvárajú a môžu prenikať aj do širšieho prostredia."
Marta Jančkárová "Pán Naď, aký je váš pohľad na to, akú hrozbu akého typu predstavuje momentálne
Ukrajina? Ako sa to môže dotknúť Slovenska?"
Jaroslav Naď: "Ukrajina samozrejme nie je zlyhávajúcim štátom, to je absolútny nezmysel. Je to
štandardná krajina, ktorá má obrovské problémy, pretože iná veľká krajina, s ktorou susedí, jednoducho
zasahuje do jej vnútropolitickej a bezpečnostnej situácie, a to veľmi zásadne. Takže nemôžem súhlasiť s
pánom Škvrndom, že by išlo o zlyhávajúci štát. Jednoducho je to štát, ktorý musí reagovať na to, čo sa
deje vzhľadom na to, ako Ruská federácia postupuje na Ukrajine. Čo sa týka toho, aké hrozby z tohoto
konfliktu vyplývajú pre Slovensko, tam treba povedať najmä jeden zásadný problém, a to je prípadná
eskalácia konfliktu do naozaj veľkého konfliktu. V tom prípade to najhoršie, čo by nás čakalo, by bol
masívny príliv utečencov. To by sme hovorili naozaj o desiatkach tisícoch ľudí a na to musíme byť
pripravení. To je tá najhoršia vec, ktorá sa nám môže stať z hľadiska nejakej bezpečnosti Slovenskej
republiky."
Marta Jančkárová "Pán Škvrnda, utečenci, migranti boli témou už aj v posledných dňoch aj keď v inom
geopolitickom kontexte. Ako hodnotíte postoj Slovenska?"
František Škvrnda: "No postoj Slovenska opäť v tejto situácii je veľmi zložitý. Celá tá hrozba migrácie,
nárast migrácie, ktorý nastal - ospravedlním sa za to prirovnanie - pripomína naháňanie vlastného
chvosta psom."
Marta Jančkárová "V akom zmysle?"
František Škvrnda: "V tom zmysle to je, že ten nárast migrácie dramatický nastal po tom, ako bola
bombardovaná Líbya, ako sa nerieši situácia v Sýrii, ako začal pôsobiť na území Iraku Islamský štát.
Takže v dôsledku tohto nastal ten dramatický nárast situácie. A problémom je, či skutočne je možné ho
vyriešiť len tým, že sa bude riešiť otázka tých nešťastníkov, ktorí si ratujú holé životy, a nerieši sa
príčina, ktorá spôsobila túto drámu."
Marta Jančkárová "Pán Naď, aký je váš pohľad na príčiny, ale aj pripravenosť Európy a zvlášť
Slovenska? A takisto môžete zhodnotiť pozíciu doterajšiu Slovenska."

Jaroslav Naď: "Jasné. To sú dva úplne samostatné problémy. Čo sa týka príčin, pravda je niekde
uprostred. Pán Škvrnda má do istej miery pravdu v tom, keď hovorí, že nárast utečencov nastal
vzhľadom na veľmi ťažkú bezpečnostnú situáciu, ale aj ekonomickú situáciu v krajinách severnej Afriky,
alebo na Blízkom východe. Ale to je presne o tom, že keď hovorí o bombardovaní Líbye ako dôvodu, o
dôvode, prečo odtiaľ prichádzajú utečenci, tak zároveň hovorí, že to, že sa nebombardovala Sýria – ak
to zjednoduším - tak to je tiež dôvod. Čiže dôvod je, aj keď sa niečo urobí, a dôvod je, aj keď sa niečo
neurobí. To je veľmi veľké zjednodušovanie také, ktoré akože môže byť na prvý pohľad ľúbivé, ale je to
holý nezmysel. Jednoducho to je oveľa komplexnejšia záležitosť. Čo sa týka z pohľadu Slovenske
republiky, alebo postoja Slovenskej republiky, tak ten je samozrejme determinovaný dvomi vecami.
Jednak tým, že sme členmi Európskej únie a mali by sme sa aj nielen de iure, ale aj de facto správať k
tomu, alebo stavať k tejto záležitosti ako členovia Európskej únie, to znamená zdielať to bremeno, ktoré
naozaj dnes je na Talianoch, na Grékoch a na krajinách Stredomoria. Predstavme si práve situáciu na
Ukrajine, ak by naozaj došlo k najhoršiemu a k masívnemu vojenskému konfliktu, tak potom my by sme
očakávali solidaritu od iných krajín Európske únie. Tak ak dnes nebudeme solidárni, tak čo môžeme
potom očakávať my? No a preto si myslím, že tá druhá vec, lebo som povedal, že dvomi vecami je
determinovaný, jednak členstvom v Európskej únii a jednak vnútropolitickou situáciou rok pred voľbami.
To, čo dnes počujeme od vlády Slovenskej republiky, takmer bez výnimky - aj keď už tam boli aj
rozumnejšie hlasy najmä zo strany ministerstva zahraničných vecí - tak to, čo my dnes vidíme, je naozaj
populizmus, je to predháňanie sa politických strán v tom, a to aj opozičných žiaľbohu, aby sme čím
viacej sa vymedzili voči utečencom a tak ďalej. Nie, my musíme sa na to pozerať veľmi rozumne a s
chladnou hlavou a hľadať riešenie, ktoré naozaj bude európske, budeme sa správať ako plnohodnotní
členovia Európskej únie."
Marta Jančkárová "Čo to ale znamená, teda z vášho pohľadu?"
Jaroslav Naď: "Z môjho pohľadu to znamená to, že by sme mali naozaj nájsť také riešenie, ktoré bude
znamenať aj možno nielen finančnú participáciu na tomto probléme, ale aj s tým, aby sme nejakých
utečencov na naše územie prijali. V konečnom dôsledku už dnes tu máme naozaj niekoľko zariadení,
ktoré prijímajú utečencov naozaj v relatívne veľkom počte. O tom sa ani nevie. Tu hovoríme možno o
stovkách ľudí. A teraz z toho robíme nejakého masívneho strašiaka. Aj keď uvedomujem si aj
ekonomické a aj bezpečnostné aspekty, ktoré z toho vyplývajú. Ale hovorím, musíme byť menej
populistickí a viac pragmatickí v tom."
Marta Jančkárová "Pán Škvrnda, ďalšia vec v materiáli, ktorá sa spomína, je, že za základný pilier našej
bezpečnosti označuje naše členstvo v Severoatlantickej aliancii. Stotožňujete sa s týmto pohľadom?"
František Škvrnda: "Pozrite sa, samozrejme, to je realita, ten vojenský pakt existuje, funguje. Na to, čo tu
bolo pred chvíľou povedané o tom nezmysle, by som doplnil to, že to volanie NATO po tom, aby sa
zvýšili príspevky jednotlivých členských krajín do jeho fungovania, ja by som navrhoval využiť na to, aby
sa z týchto prostriedkov riešili práve problémy utečencov. Takže len samotné zvyšovanie príspevkov do
NATO, ktoré je vojenskou organizáciou, žiaden z vážnych bezpečnostných problémov Slovenska, ktorý
sa spomína aj v tom dokumente vlády, vyriešiť nemôže."
Marta Jančkárová "Zase na druhej strane, keď sme členmi Severoatlantickej aliancie a vy pripúšťate, že
teraz je to realita, že to je vlastne taký základný článok našej bezpečnosti, tak to sú dve veci, riešenie
problému utečencov a obranná stratégia - nemali by sme teda prispievať aj na obranu viac? Nie je to
slabý článok?"
František Škvrnda: "Nie je to slabý článok, viete? Lebo akým spôsobom sa rozširuje NATO, akým
spôsobom sa mu stanovujú úlohy, to nevychádza z reality, žiadna veľká vojenská hrozba nehrozí. A to,
čo tu bolo povedané o tom vzťahu Ruska k Ukrajine, alebo veľkého suseda. Nebolo spomenuté, je
možné opýtať sa aj tak, čo robia stovky a tisíce rôznych vojenských poradcov z NATO na Ukrajine? Na
to idú tiež peniaze? Viete? Takže tam je to zložitá súhra, alebo zložitý súhrn rôznych problémov, ktoré
nie je možné riešiť tak jednoducho, ako sa to predstavuje niekedy na tých najväčších fórach. Hlavným
problémom bezpečnosti aj z tohoto dokumentu, ktorý vláda dneska schválila, z toho rozsahu vidieť, že
viac Slovensko má problémy sociálno-ekonomického charakteru v každodennom živote ľudí."
Marta Jančkárová "Pán Naď, vaša reakcia? A takisto by som vás chcela poprosiť, ako vnímate v tomto
kontexte spoluprácu Slovenska a Ruskej federácie možnej, napríklad v oblasti modernizácie vrtuľníkov
Mi-17?"
Jaroslav Naď: "No najprv zareagujem na dve faktografické chyby, ktoré povedal pán Škvrnda. Prvá
chyba je v tom, že on hovorí, že sa požaduje zvýšenie príspevkov do NATO na fungovanie Aliancie. To
je citácia, čo povedal. To nie, to je nezmysel. Nikto nepožaduje zvyšovanie príspevkov do NATO na jeho
fungovanie. Čo sa požaduje, je zvyšovanie obranného rozpočtu Slovenskej republiky na fungovanie
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Druhá vec, peniaze na poradcov, na stovky až tisíce poradcov na

Ukrajine, tak tam platí jedno základné pravidlo - ten, kto vysiela tých vojakov, ten si ich platí zo svojich
peňazí. Ten, kto vysiela poradcov, ten si ich platí zo svojich peňazí. Takže to znamená, že to, že Kanada
vyšle povedzme stopäťdesiat poradcov na Ukrajinu, nestojí Slovenskú republiku ani deravý groš. Navyše
na Slovensku pôsobilo hneď niekoľko rokov hneď niekoľko skupín poradcov, ktorí tu boli, keď sme
vstupovali do Severoatlantickej aliancie a predtým a aj niekoľko rokov potom, a nebol to žiaden problém,
pretože tí poradcovia naozaj riešia obranné plánovanie, systém zdravotníctva a tak ďalej, čiže to
znamená veci, ktoré bežne pomáhajú, bežne ozbrojeným silám kdekoľvek na svete. Čiže nie je to nič
výnimočné, že tam pôsobia nejakí poradcovia. Aj u nás boli a znova budú, predpokladám. No a čo sa
týka nášho vzťahu Slovenská republika – Rusko z hľadiska modernizácie Ozbrojených síl, je to holý
nezmysel. Ako tu si treba uvedomiť jednu vec – ministerstvo obrany veľmi správne sa obrátilo smerom k
našim spojencom Severoatlantickej aliancii a snaží sa odpútať závislosť Slovenskej republiky, jej
Ozbrojených síl, konkrétnej techniky od Ruskej federácie. A akékoľvek vyjadrenia, ktoré aj premiér Fico
povedal v Moskve na jeho nedávnej návšteve, sú jednoducho zlé, sú... podľa mňa skôr pramenia z
nevedomosti ako z nejakého zlého úmyslu. Jednoducho modernizovať Mi-17 na Slovensku
nepredpokladám, že je reálne, a jednoducho naozaj preto sme išli cestou Black Hawkov amerických,
aby sme sa zbavili tejto závislosti. A modernizovať S-300 ako takú, tak to už je úplne holý nezmysel. My
sa musíme tohto starého stroja zbaviť a dožiť ho toľko, koľko treba, a jednoducho ísť ďalej. To znamená,
nejaká hlbšia spolupráca s Ruskou federáciou z hľadiska modernizácie Ozbrojených síl, alebo niečo
podobné, tak to považujem za veľmi zlé kroky."
Marta Jančkárová "Pán Naď, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zapojili. Dopočutia."
Jaroslav Naď: "Dopočutia. Všetko dobré."
Marta Jančkárová "Pán Škvrnda, krátka reakcia."
František Škvrnda: "No považovať NATO za jediný liek na všetko v súčasnej bezpečnosti nie je možné.
Táto bezpečnostná stratégia na Slovensku ukazuje, že súčasná vláda skutočne vidí problém komplexne
a snaží sa riešiť problémy, ktoré trápia ľudí v každodennom živote."
Marta Jančkárová "Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali tiež naše pozvanie. Dovidenia."
František Škvrnda: "Tiež ďakujem. Dovidenia."
Marta Jančkárová "No a dnešné Správy a komentáre sú na konci. Tešíme sa, že ste si zvolili našu
spoločnosť. Želáme ešte príjemný večer a dovidenia."
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47. Pozrite si, ktorí absolventi vysokých škôl sú najžiadanejší
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 10/06/2015; Redakcia]
Najlepšie šance ...
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
BRATISLAVA 10. júna (WEBNOVINY) - Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky,
strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied. Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o
absolventov vysokých škôl, ktorý zostavila spoločnosť Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu
zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov a nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani. Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty.
Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Záujmu zamestnávateľov sa teší Fakulta informatiky a informačných technológií
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis absolventa vysokej
školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja
zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií bratislavskej
Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia

a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity.
Absolventom pomáha prax
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí, ako sú strojárstvo a
výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí. Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju
nemajú.
Stáže a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili
fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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48. Rebríček fakúlt, z ktorých máte najlepšiu šancu na prácu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 09/06/2015; TVnoviny; BRATISLAVA/TASR]
Zostavila ho spoločnosť Profesia a sú tam sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych
zamestnávateľov.
Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček
vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite
vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU neohrozene vedie
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v
priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Rebríček fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov Foto: Profesia.sk
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt
technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a
výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.
Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax
alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6 % z nich. Prax pritom absolventom v
hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.
Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí

skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy
praxujú ľudia s technickým zameraním.

Späť na obsah

49. Máte šťastie? Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov informatiky
a ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 11/06/2015; Slovensko; SITA]
Máte šťastie? Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov informatiky a ekonomiky
BRATISLAVA - Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a
spoločenských vied. Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý
zostavila spoločnosť Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní
nových zamestnancov a nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Ilustračné foto Zdroj - SITA/Jozef Jakubčo
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych
zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí,
ako sú strojárstvo a výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí.
Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú. Stáže a prax v
odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so
zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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50. Máte šťastie? Zamestnávatelia poľujú po absolventoch informatiky a
ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 11/06/2015; Slovensko; SITA]
Máte šťastie? Zamestnávatelia poľujú po absolventoch informatiky a ekonomiky
BRATISLAVA - Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a

spoločenských vied. Vyplýva to z rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý
zostavila spoločnosť Profesia. Rebríček pritom vychádza len z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní
nových zamestnancov a nehovorí o kvalite vysokých škôl.
Ilustračné foto Zdroj - SITA/Jozef Jakubčo
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita. Nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Prvá trojica univerzít je teda
rovnaká ako vlani.
Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o absolventov jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu
zaznamenali o absolventov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Spomedzi fakúlt vedie rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v
priemere pozreli traja zamestnávatelia, životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných
technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si však v priemere pozrelo sedem rôznych
zamestnávateľov.
Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia
a informatiky Žilinskej univerzity.
Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí,
ako sú strojárstvo a výroba.
Zo zistení vyplýva, že absolventom pomáha, ak majú prax. Z absolventov, ktorí skočili školu v
posledných troch rokoch, si však odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza
iba šesť percent ľudí.
Prax pritom zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú. Stáže a prax v
odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so
zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej počas školy praxujú ľudia s
technickým zameraním.
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51. Atraktívni absolventi
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 13/06/2015; Televízne noviny; z domova; Martin Petro]
Jaroslav Zápala, moderátor: "Milovníci matematiky sa zamestnajú ľahšie, potvrdzuje to rebríček
najžiadanejších absolventov vysokých škôl."
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "Na vrchole sú totiž školy, na ktoré sa bez nej zrejme ani
nedostanete."
Martin Petro, redaktor: "Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita, či
Žilinská univerzita. Pokiaľ študujete jednu z týchto vysokých škôl, ste pre zamestnávateľov
najatraktívnejší."
NAJŽIADANEJŠÍ ABSOLVENTI
Fakulta informatiky a informačných technológií - STU
Fakulta medzinárodných vzťahov - EUBA
Fakulta riadenia a informatiky - ZU
Ivana Molnárová, generálna riaditeľka Profesia.sk: "Trh práce rastie o tridsať percent, rastú hlavne
pracovné ponuky z oblasti výroby a strojárstva. Tým pádom sa to prejavilo aj na raste záujmu o

absolventov jednotlivých škôl."
Martin Petro: "Najžiadanejší absolventi pochádzajú už roky z Fakulty informatiky a informačných
technológií."
Pavel Čičák, dekan FIIT STU: "Adepti a uchádzači, študenti a absolventi vedia, že nájdu svoje
uplatnenie v odbore takmer stopercentné."
Martin Petro: "Stať sa informatikom je však náročné. Momentálne je totiž informatika v kurze a preto je o
štúdium veľký záujem. Aby ste sa na školu vôbec dostali, musíte vynikať."
Pavel Čičák: "Dôležitou podmienkou bolo, je a určite aj zostane kvalita uchádzačov v matematike."
Martin Petro: "Tej sa nevyhnete ani pri ďalších žiadaných odboroch. Ekonómii a strojárstve. Ak
matematiku neviete, bude to pre vás ťažké."
Ivana Molnárová: "Najmenší záujem je štandardne o humanitných študentov z regiónov. To znamená
Prešovský kraj, Ružomberok a podobne. Nie je pre nich uplatnenie."
Martin Petro: "Takíto študenti by pre lepšiu šancu zamestnať sa zrejme mali uvažovať nad prestupom do
jednej z bratislavských škôl."
Ivana Molnárová: "Ak sú v Bratislave absolventi humanitných fakúlt a majú dobrý minimálne jeden
svetový jazyk, tak sa uplatnia v takzvaných shared centrách."
Martin Petro: "Cestou k lepšiemu uplatneniu môže byť prax popri štúdiu. Tú má len šesť percent
absolventov. Zamestnávatelia ju však často žiadajú a tak by na ňu študenti nemali zabúdať."
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52. Lévaiov zázračný bronzový obrat!
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 15/06/2015; 136/2015; s.: 28; EURÓPSKE HRY; gb ŠTEFANA
BUGANA]
Víkend s medailou, triatlonista Varga a karatistka Suchánková na 5. mieste, gymnasta Michňák do finále
na koni
Z BAKU od nášho redaktora ŠTEFANA BUGANA
Slovenská výprava zavŕšila solídne víkendové účinkovanie na premiérových Európskych hrách v Baku
prvou medailou. V grécko-rímskym štýle si zápasník István Lévai v kategórii do 66 kíl vybojoval bronz,
keď otočil nepriaznivé skóre 0:4 v dueli s Ukrajincom Demiankovom.
Dvadsaťštyriročný rodák z maďarského Ostrihomu reprezentujúci VŠC Dukla Banská Bystrica zároveň
potvrdil tradíciu, že z ME bez medaily neodchádza. Súboje na EH sú totiž zároveň aj kontinentálny
šampionát. Na predchádzajúcich ME získal do 60 kg zlato v Belehrade 2012 a bronz v Tbilisi 2013, vo
Vantaa 2014 bol tretí do 66 kg.
Naša výprava si pripísala na konto i dve piate priečky v triatlone mužov zásluhou Richarda Vargu a v
karate žien v kumite do 61 kg vďaka Ingride Suchánkovej.
"O lepší konečný výsledok ma pripravila remíza v úvodnom dueli s domácou Abijevovou, mala som
vyhrať," tvrdila lanská akademická majsterka sveta, ktorá minulý pondelok úspešne zvládla bakalárske
štátnice na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Skvelý výkon predviedol gymnasta Slavomír Michňák, ktorý sa na koni s držadlami v mimoriadne silnej
konkurencii kvalifikoval do 6-členného sobotného finále! Dvadsaťdvaročný zverenec Petra Krištofa, ktorý
bol nedávno v tejto disciplíne na ME desiaty, dostal za svoju zostavu 14,666 bodu. "Po cvičeniach na
kruhoch a v prostných, ktoré mi nevyšli, som sa necítil najlepšie. Povedal som si, že zabojujem, veď
nemám čo stratiť," priznal Michňák.
Tri finálové miestenky si včera vybojovali rýchlostní kanoisti: na 1000 m majstri sveta v K2 Erik Vlček s
Jurajom Tarrom a štvorkajak Krajčovič, Michálek, Jakubík, Demin, na 500 m v K2 osvedčená dvojica
Ivana Kmeťová – Martina Kohlová. Volejbalisti vo svojom prvom zápase v základnej B-skupine vyhrali
nad favorizovaným Talianskom 3:1 (23, 22, -22, 21) za 124 minút. "V koncovkách setov sme hrali veľmi
dôsledne, dobre sme bránili na sieti," hodnotil zápas tréner Miroslav Palgut. "Dôležité bolo, že sme

vyhrali druhý set. V treťom nám trochu ochabla koncentrácia, Taliani nám ušli a nestihli sme to
dotiahnuť. Vo štvrtom sme sa so súperom ťahali stále o jeden bodík, dokázali sme však v závere zatlačiť
Talianov podaním, ubránili sme veľa lôpt a koncovku sme uhrali naozaj skúsene. Veľmi dobre zahral
blokár Ondrovič." (gb)
TELEGRAM OD KASPIKU
Slovenské vodné pólistky prekvapili favorizované Srbky a zo stavu 4:7 po III. štvrtine vyhrali poslednú
5:1 a celý duel 9:8. Slovenské akvabely postúpili do finále v troch zo štyroch súťaží, neuspela len dvojica
Ďurišová-Miškechová. V Baku zatkli vodiča autobusu Veliho Ahmadova, ktorý vo štvrtok zrazil tri rakúske
synchronizované plavkyne, pričom Vanessa Sahinovičová leží vo vážnom stave v umelom spánku v
nemocnici vo Viedni. Piatkový otvárací ceremoniál, na ktorom vystúpila aj populárna americká speváčka
Lady Gaga, stál podľa azerbajdžanského ministra športu Azada Rahimova viac ako 95 miliónov USD, čo
je údajne dvakrát viac ako na OH 2012 v Londýne.
FOTO:
Karatistka Ingrida Suchánková v súboji s Abijevovou z Azerbajdžanu. FOTO OLYMPIC.SK/JÁN SÚKUP
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53. HODNOTENIE slovenských vysokých škôl: Ako sa v rebríčku umiestnila tá
bystrická a jej fakulty?
[Téma: Ekonomická univerzita; bystrica.dnes24.sk; 13/06/2015; Bystrica; Jakub Forgács]
Vybrať si správnu vysokú školu, to je dilema mnohých stredoškolákov. Jedným z kritérií je pre nich určite
aj to, aký záujem o absolventov danej školy či jej fakulty prejavujú firmy. Pozrite si najnovší rebríček
záujmu zamestnávateľov, v ktorom figuruje aj banskobystrická univerzita.
Už 8. krát spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl.
Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových
zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské
verejné vysoké školy.
Životopis absolventa vysokej školy, ktorí si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk a
skončil vysokú školu v posledných troch rokoch, si v priemere pozrú traja zamestnávatelia. Najlepšie
šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied. Ako sú
na tom absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela a jej fakúlt?
Rebríček záujmu zamestnávateľov – vysoké školy
Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická
univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica
univerzít je rovnaká ako vlani. Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali práve absolventi
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.
Univerzita Priemerný počet prezretí životopisu zamestnávateľmi Poradie v roku 2014 Zmena poriada v
roku 2014 oproti roku 2013
Ekonomická univerzita 4,7 1 0
Slovenská technická univerzita 4,3 2 0
Žilinská univerzita 4,0 3 0
Technická univerzita v Košiciach 3,9 4 +1
Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,6 5 +4
Univerzita Mateja Bela 3,6 6 -2
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 3,5 7 0
Univerzita Komenského 3,4 8 0
Univerzita Konštantína Filozofa 3,4 9 +2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 3,0 10 0
Rebríček záujmu zamestnávateľov – fakulty
Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky
a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Druhou v poradí je Fakulta
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej
univerzity. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela skončila siedma (v

roku 2013 ôsma) a Ekonomická fakulta 15. v poradí (pohoršila si o päť miest).
Fakulta, Univerzita Priemerný počet prezretí životopisu zamestnávateľmi Poradie v roku 2014 Zmena
poriada v roku 2014 oproti roku 2013
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 6,9 1 0
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita 6,7 2 +4
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 6,3 3 +1
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského 6,2 4 –2
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 6,1 5 –2
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 5,4 6 +1
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela 5,2 7 +1
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita 5,0 8 +3
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 4,9 9 +15
Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita 4,9 10 +15
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita 4,8 11 +10
Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita 4,7 12 +8
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita 4,7 13 –8
Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita 4,6 14 +3
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 4,4 15 -5
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita 4,3 16 +2
Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 4,2 17 +10
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita 4,1 18 –5
Fakulta managementu, Univerzita Komenského 4,1 19 –4
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 4,1 20 –11
Čítajte tiež:
HODNOTENIE slovenských nemocníc: Ako sa v rebríčkoch umiestnili bystrické špitály?
Nové rebríčky slovenských nemocníc: V týchto hodnoteniach bystrické figurujú v TOP 3!
Zdroj - Profesia.sk
Foto: ilustračné
"
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54. Guvernér NBS nominoval do rozpočtovej rady Anettu Čaplánovú
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 15/06/2015; eTREND; Michal Lehuta]
Do Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zrejme po prvýkrát zasadne žena. Guvernér Národnej
banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch za novú členku RRZ nominoval Anettu Čaplánovú. Jej funkciu
bude budúci týždeň odobrovať národná rada.
Zdroj - Ekonomická univerzita v Bratislave
Nepotvrdili sa tak predchádzajúce informácie TREND.sk, že nominantom má byť prorektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Nominácia však zostáva v rámci tej istej vysokej školy, kde (dnes
guvernér) Jozef Makúch dlhodobo pôsobil. V pondelok 15. júna doručil šéf NBS do národnej rady návrh
na voľbu A. Čaplánovej.
A. Čaplánová je od roku 2012 profesorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonomická
teória, "s dlhodobou úspešnou vedecko-pedagogickou, odbornou publikačnou a vedecko-výskumnou
činnosťou," píše sa v predloženom životopise kandidátky.
Nominantka sa narodila v roku 1967 v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala Vyšokú školu
ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita) a Univerzitu Komenského v Bratislave. Počas
doktorandského štúdia začiatkom deväťdesiatych rokov absolvovala zahraničné pobyty na univerzitách v
holandskom Tilburgu a v belgických Antverpách. Do februára tohto roku bola univerzitnou prorektorkou
pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.
A. Čaplánová sa akademicky venuje najmä ekonómii verejného sektora z pohľadu takzvanej
inštitucionálnej ekonómie. Jej jediná citovanejšia štúdia, v ktorej figuruje ako prvá autorka, sa podľa
portálu Google Scholar zaoberá východoeurópskymi postojmi k integrácii so Západnou Európou. Inak je

kandidátka do RRZ autorkou niekoľkých skrípt. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemčinu a
ruštinu. Predvlani bola A. Čaplánová nominovaná na ocenenie Slovenka roka. Svoju kandidatúru na
členstvo v rozpočtovej rade už potvrdila podpisom v predkladacej správe návrhu uznesenia parlamentu.
Voľba novej členky RRZ by mala byť zaradená na schôdzu parlamentu v stredu 24. júna o 16.00 hod, v
deň kandidátkiných narodenín. A. Čaplánovej stačí na zvolenie jednoduchá väčšina, ktorou disponujú
napríklad poslanci vládnej strany Smer-SD.
Mandát doterajšieho člena RRZ ekonóma Michala Horvátha vyprší 26. júna. V minulosti sa uvažovalo,
že by členom slovenskej Rady mohol byť kvôli potvrdeniu jej nezávislosti aj expert zo zahraničia.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nezávislá inštitúcia, ktorá monitoruje a hodnotí vývoj
hospodárenia Slovenskej republiky, ako aj plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a
transparentnosti. Má dvoch členov a predsedu, ako aj kanceláriu so zhruba desiatimi analytikmi.
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55. Guvernér NBS Jozef Makúch
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 18/06/2015; 24/2015; s.: 8; Slovensko; Redakcia]
Guvernér NBS Jozef Makúch do Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nominoval profesorku
Ekonomickej univerzity v Bratislave Anettu Čaplánovú. Jedinú kandidátku bude parlament odobrovať
budúci týždeň.
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56. Program Economicus odhalil cenové stratégie predajcov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 20/06/2015; 141/2015; s.: 7b; Slovensko; Redakcia]
Súťaž Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má svojho víťaza. Finančnú odmenu 10
000 eur získal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej
univerzity v Bratislave za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na
predchádzajúcom nákupnom správaní".
Economicus je súťažou ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných
odborných časopisoch. Súťaž vznikla na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. V
šiestom ročníku sa o víťazstvo uchádzali práce, ktoré hodnotila medzinárodná porota zložená z
profesorov zahraničných univerzít. Podmienkou súťaže bolo, aby práca bola publikovaná v
renomovanom zahraničnom časopise. Ocenený autorský kolektív z Ekonomickej univerzity v
Bratislave medzinárodnú porotu presvedčil svojím výskumom na vysoko aktuálnu tému, ktorou sú
cenové stratégie predajcov vychádzajúce z údajov o nákupnom správaní ich zákazníkov. Ich práca bola
uverejnená v magazíne International Journal of Industrial Organization.
"Povzbudzujeme mladých vedcov, aby robili výskum a publikovali. Zvýši sa tým úroveň ekonomickej
vedy a skvalitní sa štúdium. Aj v ďalšom ročníku súťaže Economicus čakáme, že sa zapoja talenty z
radov pedagógov, doktorandov a vedeckých pracovníkov a budú prezentovať výsledky svojej výskumnej
činnosti v medzinárodnom kontexte", hovorí členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.
Nadácia VÚB dnes spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus.
Prihlásiť možno vedecké články publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných
ekonomických časopisoch v roku 2015. Víťaza finančnej odmeny vo výške 10 000 eur vyberie
medzinárodná odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2016. Viac informácií o
podmienkach súťaže získate na internetovej stránke www.nadaciavub.sk
platená inzercia
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57. Program Economicus odhalil cenové stratégie predajcov
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 19/06/2015; PR Článok]

Súťaž Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má svojho víťaza. Finančnú odmenu 10
000 eur získal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej
univerzity v Bratislave za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na
predchádzajúcom nákupnom správaní".
Economicus je súťažou ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných
odborných časopisoch. Súťaž vznikla na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. V
šiestom ročníku sa o víťazstvo uchádzali práce, ktoré hodnotila medzinárodná porota zložená z
profesorov zahraničných univerzít. Podmienkou súťaže bolo, aby práca bola publikovaná v
renomovanom zahraničnom časopise. Ocenený autorský kolektív z Ekonomickej univerzity v
Bratislave medzinárodnú porotu presvedčil svojím výskumom na vysoko aktuálnu tému, ktorou sú
cenové stratégie predajcov vychádzajúce z údajov o nákupnom správaní ich zákazníkov. Ich práca bola
uverejnená v magazíne International Journal of Industrial Organization.
"Povzbudzujeme mladých vedcov, aby robili výskum a publikovali. Zvýši sa tým úroveň ekonomickej
vedy a skvalitní sa štúdium. Aj v ďalšom ročníku súťaže Economicus čakáme, že sa zapoja talenty z
radov pedagógov, doktorandov a vedeckých pracovníkov a budú prezentovať výsledky svojej výskumnej
činnosti v medzinárodnom kontexte", hovorí členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.
Nadácia VÚB dnes spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus.
Prihlásiť možno vedecké články publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných
ekonomických časopisoch v roku 2015. Víťaza finančnej odmeny vo výške 10 000 eur vyberie
medzinárodná odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2016. Viac informácií o
podmienkach súťaže získate na internetovej stránke www.nadaciavub.sk.
Autor - PR Článok
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58. Neschopní na slovenských univerzitách sú schopní všetkého
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 21/06/2015; Filip Struhárik]
Profesor Jozef Hvorecký sa venuje aj manažmentu vysokých škôl. Ministerstvo školstva podľa neho
musí podniknúť kroky, ktoré obmedzia vplyv niektorých ľudí z univerzít.
Filip Struhárik
Na vysokých školách pôsobíte už viac ako 40 rokov. Ako sa vám za socializmu vyučovalo na
Matematicko-fyzikálnej fakulte?
Na matfyze som si veľmi vážil to, že tam vládla prajná atmosféra. Keď človek prišiel s nápadom,
komunita to vítala. Táto atmosféra sa však z väčšiny škôl po revolúcii stratila.
Prečo?
Vtedy sa stala zvláštna vec. Veľa schopných ľudí utekalo zo školstva najmä pre platy. Ostali tam iba dva
typy – fanatici, ktorí tam boli ochotní byť za akékoľvek peniaze, a tí, ktorí by sa nikde inde neuplatnili,
teda tam musia byť za akékoľvek peniaze. Školstvo sa posunulo nesprávnym smerom. Ostalo v ňom
priveľa ľudí, ktorí nevedia učiť a nemajú záujem sa naučiť učiť.
Ostali najstarší, ktorí už nemali kam odísť, a potom mladí, ktorí sa ešte chceli niečo naučiť. Zmizla najmä
stredná generácia, ktorá mala dnes viesť. Tí najschopnejší majú 45-60 rokov, pochodili svet, sú
rozhľadení a riadia iné oblasti. Žiaľ, v školách chýbajú. Takých je zopár, nie rozhodujúca väčšina.
Vedeli ste pred rokom 1989 porovnať vašu prácu s tým, čo sa robilo na Západe?
V roku 1982 som bol na polroka v Spojených štátoch. Američanom som našu situáciu vysvetľoval takto:
"Keď vy potrebujete viac vypočítať, kúpite si väčší počítač. My musíme vymyslieť lepší algoritmus." Čiže
z hľadiska technického sme zaostávali, ale z hľadiska softvérového sme boli vyrovnaní partneri.
Čo sa udialo na vysokých školách po revolúcii?
Ľudia môžu chodiť von a porovnávať sa so špičkou. Žiaľ, deje sa to predovšetkým na individuálnej a
dobrovoľnej báze. Von idú tí, ktorí chcú byť dobrí a majú čo ukázať. Preto tam tak často ostávajú. Keby
mali lepšie pracovné podmienky tu, vrátili by sa. Tým nemyslím iba plat, ale aj peniaze na vybavenie

laboratórií, možnosť pravidelne cestovať na konferencie a porovnávať svoje výsledky. Byť rovnocenným
partnerom so zvyškom sveta.
Nepochybujte, že existujú. Dekan istej fakulty sľúbil, že každý, komu prijmú príspevok na významnú
svetovú konferenciu, bude môcť na ňu vycestovať. Po roku prišiel na to, že fakulta by síce nazbierala
veľa dobrých publikácií, ale nemala by z čoho platiť mzdy.
Smutné je, že akademická obec nie je schopná sa postaviť ako jeden celok a otvorene povedať svoj
názor. V akademickej obci absentuje čosi také ako občianska hrdosť. Po prečítaní mojej knihy
Testament vedca mi jeden kolega povedal: Vieme to všetci, ale iba ty si mal odvahu to napísať.
Jednou z oblastí vášho výskumu je aj manažment vysokých škôl. Koľko ľudí na Slovensku má túto
špecializáciu?
Ani neviem. Veľmi málo. Povedzme päť.
Nie je to problém?
Samozrejme, že je to problém. Ale ak by sa to malo zmeniť, museli by mať školy väčšiu slobodu.
Výskum má cenu, ak jeho výsledky možno testovať a aplikovať. Na to nádej neexistuje. Všetko je
dopodrobna rozpísané v legislatíve. Vysokoškolský zákon má okolo stovky strán, v ktorých je predpísaný
div nie aj počet zubov profesora.
Na skutočné zmeny nie je ochota. Každá vláda sľubuje, že bude lepšie. Naposledy sme si to mohli
prečítať v Správe o stave školstva v apríli 2013. Sľubuje rast a systémové zmeny… Uplynuli dva roky a
dva mesiace a nepohlo sa prstom – pokiaľ sa veci ešte nezhoršili.
Čiže na Slovensku nie je dosť ľudí, ktorí by sa venovali inováciám v školstve, lebo aj keby tu boli, tak by
nič nemohli zmeniť?
Presne tak.
Na druhej strane sa ale zdá, že aktuálny stav mnohým vyhovuje. Profesori predstierajú, že učia a robia
výskum. Študenti predstierajú, že študujú. Administrácie univerzít predstierajú, že vytvárajú podmienky
vhodné pre štúdium a výskum. Minister školstva nemusí robiť nič zásadné, lebo všetci zúčastnení sú
vlastne s aktuálnym stavom spokojní. Je pre nich pohodlný. V roku 2012 o tom napísal politológ Pavol
Hardoš úvahu, v ktorej tento stav nazval kakonómiou. Vy o problémoch slovenských univerzít blogujete
roky. Keby sme teraz mali poradiť ministrovi školstva, čo by mal ešte do volieb urobiť, čo by to bolo?
Do volieb už neurobia nič, lebo by to boli nepríjemné kroky. Boli by proti tomu – ako ste to nazvali –
všeobecnému blahu a uberali by voličské hlasy. Viem si však živo predstaviť, že cez ostrovy pozitívnej
deviácie by sa spraviť dalo hodne. Len by sa musela zmeniť atmosféra.
Profesor Ladislav Kováč prišiel kedysi s výrazom "solidarita neschopných". Minister školstva by mohol
urobiť kroky, ktoré by ich solidaritu nabúrali. Napríklad, aby neschopní dostali do rúk oveľa menšie
prostriedky na výskum. Tie sa totiž dnes rozdeľujú jánošíkovsky – od buka do buka.
Vo svete je bežné, že školy žijú z grantov. U nás na ne ide iba jedna šestina prostriedkov vyčlenených
na vedu. Na grantové schémy by sa mal dávať oveľa vyšší podiel peňazí, než sa dáva teraz – a oveľa
menej na takzvané inštitucionálne prostriedky. Päť šestín sa rozdeľuje cez "solidaritu neschopných".
Nezabudnite, neschopní sú schopní všetkého.
Čiže ministerstvo má nastaviť pravidlá tak, aby grantové komisie mohli rozdeľovať viac peňazí tomu, kto
si ich naozaj zaslúži?
S tým, že komisie nemôžu byť také ako teraz. Musia byť nezávislé. Absolútna väčšina ich členov by
mala byť zo zahraničia. Aby sa posudzovali projekty, nie kamaráti.
A čo by mohli spraviť vyučujúci? Lebo však aj oni majú nejaké možnosti, ako systém meniť.
Musia mať predovšetkým záujem o študentov. Problémom ale je – a teraz poviem vtip od jedného
lekára: "Máme toľko administratívy, že keby sme nemali pacientov, tak ju v pohode zvládneme."
Iba 47 percent pracovníkov verejných vysokých škôl sú pedagógovia. Viac ako polovicu tvorí
administratíva. A tá si, samozrejme, vymýšľa robotu, aby ospravedlnila svoju existenciu. Začína sa to na
ministerstve, odkiaľ školy bombardujú potrebou čím ďalej tým nezmyselnejších hlásení. Na vysokých
školách si ešte čosi pridajú a učitelia sa topia v hláseniach.

Čo na túto tému hovorí teória manažmentu? Koľko by malo byť administratívnych pracovníkov na
školách?
Funkčná administratíva nemusí byť veľká. Nedávno kolega z Dubnického technologického inštitútu urobil
porovnanie v rámci svojej doktorandskej práce. Zistil, že na súkromných vysokých školách
administratíva predstavuje 8 až 12 percent zamestnancov.
Takže máme ďalšie odporúčanie pre ministerstvo školstva: znížiť administratívne zaťaženie na školách.
A to nie o desať percent, ale o deväťdesiat. O manažment vysokých škôl som sa začal zaujímať po stáži
v roku 1992. Za mesiac som vtedy prešiel 15 alebo 20 britských vysokých škôl. Fascinovalo ma, čo
všeličo dokáže fungujúca administratíva urobiť, aby škola fungovala. Keď som sa spýtal, čo všetko od
nich požaduje ministerstvo, povedali, že mu posielajú dva papiere do roka. Na jednom je, koľko
študentov pripadá na štvorcový meter plochy – čím viac, tým lepšie. A na druhom, koľko študentov
pripadá na jedného učiteľa – tiež čím viac, tým lepšie.
Viac študentov na jedného učiteľa?
Áno. Vtedy sa to tomu ministerstvu vyplatí a dáva im peniaze. Samozrejme sami učitelia vraveli, že sa
musia krotiť. Nemôžu do bežnej učebne zavrieť stovku ľudí. Nemôžu dať jednému učiteľovi do
laboratória sto študentov.
No, možno by sa našli aj také školy.
Neviem, možno áno. Ide o to, aby sa riešenie ponechalo na zdravú úvahu danej vysokej školy. Tá, ktorá
chce byť kvalitnejšia, bude mať uvedené čísla malé. Dostane síce menej peňazí od ministerstva, ale keď
bude kvalitne učiť, bude o ňu záujem zo strany študentov aj zamestnávateľov. Príspevok sa očakáva
hlavne od zamestnávateľov. Najlepšie školy vo svete majú vysoký podiel súkromných prostriedkov.
Dali sme rady ministrovi a učiteľom. Čo by mali spraviť študenti?
Tí najlepší majú "šliapať učiteľom na krk", aby od nich získali čo najviac vedomostí pre budúcnosť.
Alebo odísť do zahraničia?
Samozrejme, nejaká časť odíde do zahraničia. Zoberme si napríklad Rasťa Kulicha (šéfa slovenského
Googlu, pozn. red.). Rasťo začal na našej škole ako bakalár, na Univerzite Komenského si urobil
magistra, na Harvarde PhD. Prečo by bol taký hlúpy a išiel hneď na Harvard? Ten aj tak nezvykne
prijímať ľudí od prvého ročníka. Oni si radšej vyberú smotanu, ktorá už vykázala výsledky niekde inde.
Ani ďalší študenti by nemuseli ísť hneď do Prahy, keby im tu niekto ponúkol v prvých ročníkoch základy,
s ktorými ich prijmú kdekoľvek.
Ale toto študenti nevedia ovplyvniť.
Moment. Nevedia, pretože povesť našich škôl je mizerná – a nie je snaha ju zlepšiť. Radšej sa snažia
ohovárať tie druhé. Na Vysokej škole manažmentu máme pomerne málo študentov, ale ich mená sa
často opakujú. Ja som bratranec tamtoho bývalého študenta, ja sesternica tamtoho, predtým tu chodil
môj brat. Celostranové inzeráty do novín dávame len zriedkavo. "Word of mouth" (osobné odporúčanie
od známeho, pozn. red.) sa nám osvedčilo ako najlepšia marketingová metóda. Študenti vedia, že idú na
školu, kde na nich budú prísni. Takých je radosť učiť.
Čiže študenti majú byť nároční na učiteľov, na seba a šíriť dobré meno školy?
Áno.
Keď sa bavíme o stave slovenských univerzít, jeden z najčastejších argumentov je, že ich máme priveľa.
Vo svojej najnovšej knihe Testament vedca naznačujete, že oproti okolitým krajinám máme na
Slovensku veľa verejných a štátnych vysokých škôl, ale výrazne menej súkromných škôl.
Nielen to. Verejné vysoké školy dumpujú ceny. Ponúkajú podobné štúdium – obsahom i kvalitou – ako
súkromné, čím krivia celý systém. Navyše v akreditačnej komisii sú len pedagógovia z verejných
vysokých škôl. Táto zostava formuje predpojaté prostredie. Dôsledkom zlého systému je aj najnovší
prípad Paneurópskej vysokej školy. Na upozornenie akreditačnej komisie odstránila nedostatky, čím
splnila podmienky akreditácie. Komisia však odhlasovala, že ich nesplnila.
Parlament štátu Indiana kedysi odhlasoval skrátenie čísla ? (pí) na 3,2. Keď som sa to dopočul, pomyslel

som si, že niečo podobné sa dalo iba v 19. storočí a iba na Divokom západe. Zdá sa, že u nás to ide
dodnes.
Takže máme veľa verejných a štátnych vysokých škôl, v akreditačnej komisii sú zástupcovia len z týchto
škôl a to ovplyvňuje jej rozhodovanie. Navyše máme ministra, ktorý má právomoc rozhodnúť úplne inak.
Môže si napríklad povedať, že neudelí povolenie na vznik ďalšej školy alebo podrží na stole
vymenovanie nových profesorov. Funguje niečo také vôbec ešte v zahraničí?
V Česku to ešte platí. Ale predkladaná novela vysokoškolského zákona to zmení. Inak neviem o žiadnej
inej krajine.
Existuje rozumný argument, prečo by ministrovi mala zostať táto právomoc?
To je otázka pre iných. Ako sa vraví – nie je politická vôľa.
Vy učíte cez e-learning na Liverpoolskej univerzite. Ako často vídate naživo svojich študentov a
kolegov?
Mal som doteraz takmer 1000 študentov – ak som z nich videl desať, tak je to veľa. Kolegov stretávam
na promóciách. Skôr, než sa ideme potiť do filharmónie, koná sa dvojdňová mini-konferencia. Je to
veľmi užitočné stretnutie.
Jednu vec mi možno nebudete veriť – Liverpoolska univerzita nemá vlastnú aulu. Vedia, že peniaze sa
dajú využiť na niečo užitočnejšie. Slávnostné otvorenie školského roka s bohoslužbou robia v katedrále
oproti univerzite. A promócie v koncertnej sále filharmónie.
O príbuznom probléme sme nedávno písali. Ekonomická univerzita v Bratislave dostavala v roku
2008 novú aulu za 4 milióny eur, no časť študentov má aj tak promócie v prenajatom priestore v
Inchebe. Niekto naplánoval novú aulu tak, že škole vlastne nevyhovuje. Ale viete si predstaviť, že u nás,
v krajine, kde je toľko milovníkov akademických titulov, kde si dekani a rektori vyžadujú nesmiernu úctu,
majú drahé auto, neraz aj so šoférom, že v tejto krajine by mohla byť vysoká škola bez auly? Však aula
je symbolom univerzity.
Odpoviem protiotázkou – je možné, že v aule Univerzity Komenského prebieha Detská univerzita, hoci
deti si tam nemajú kde položiť papier a ceruzku? Auly sú tak neprakticky vybavené, že sú iba vizitkami
rektorátu. Ťažko s tým už niečo urobíte. Môžete ich len zbúrať alebo totálne prestavať.
Vráťme sa k e-learningu. Laická predstava môže byť, že vy ako učiteľ natočíte nejakú videoprednášku,
zavesíte na web prezentáciu a pár dokumentov ako povinné čítanie pre študentov a koniec. Teda, že je
to omnoho jednoduchšie, ako postaviť sa pred triedu plnú ľudí a dve hodiny im prednášať. Tuším, že to
úplne takto nebude. Aký je teda pre vás rozdiel medzi prednášaním naživo a vedením kurzu cez elearning?
Sú to dva úplne odlišné spôsoby vyučovania. Povedal by som, že ten e-learningový je dokonca ťažší.
Naživo študentom vidíte do tvárí a keď nereagujú, viete, že musíte prednášku nejakým spôsobom oživiť.
Pri e-learningu sa interakcia primárne uskutočňuje cez diskusné fórum. Dialóg – a s ním aj kontrola
študentskej pozornosti – prebieha v ňom.
Predmety na Liverpoolskej univerzite sú osemtýždňové. Študent magisterského štúdia musí mať
najmenej dva roky praxe od skončenia bakalárskeho. Je pre zodpovedných, disciplinovaných a životom
zocelených ľudí. Pretože štúdium si žiada vysokú koncentráciu, študenti nemajú dovolené študovať dva
predmety naraz. Snívať o tom, že toto budem robiť s prváčikmi, nedajbože so škôlkarmi, je nonsens.
Študenti musia veľa vedieť, mať životné skúsenosti – a učiteľ musí na ich poznatkoch stavať.
Kľúčom k úspešnej výučbe je spätná väzba. Jednak pre učiteľa, ktorý vidí, či a nakoľko študenti vnímajú,
a tiež pre študentov – musia cítiť, že ich učiteľ orientuje správnym smerom. V diskusnom fóre musí byť
aktívna celá skupina, 13 až 25 ľudí. Keďže sú všetci z praxe, často sa stane, že ak jeden z nich položí
otázku, iný odpovie namiesto učiteľa. Učiteľmi sú teda všetci. Je to vysoko interaktívne a efektívne
vzdelávanie, ale zaberá veľa času.
Ako si môžeme predstaviť podobné fórum? O čom tam diskutujete?
Otázky v diskusnom fóre musia byť otvorené. Musia byť postavené tak, aby sa na tému dalo nájsť veľa
dobrých riešení. Napríklad, keď učíte líderstvo, môžete položiť otázku: Menujte jedného lídra zo svojho
okolia, o ktorom by sme sa mali všetci dozvedieť, a vysvetlite, prečo. Na to môže každý odpovedať úplne
inak. Niekto je z Indie, tak si vyberie napríklad Gándhiho, iný uvedie vlastného šéfa. V diskusii študenti
navzájom posudzujú, do akej miery sú teoretické modely v súlade s profilom tej-ktorej osobnosti – a

naopak, ktoré naše osobné hodnoty ovplyvnili voľbu príslušnej osobnosti za lídra.
Viete si predstaviť, že by na Slovensku prebiehalo celé štúdium formou e-learningu?
Do značnej miery áno. Na našej škole je to rovnocenná forma výučby. Najdôležitejšie je nastaviť
náročnosť rovnako pre bežných študentov a pre študentov cez e-learning.
Nechýba študentom osobný kontakt s vyučujúcim?
Pochopiteľne, nie je to forma, vhodná pre každého. Okrem toho, učitelia sú predsa povinní dávať
konzultácie. Keď ich študenti chcú, nech si ich vyžiadajú. Pri geografických rozmeroch Slovenska nie je
problém ich zariadiť. Pri študentoch z Kanady, Karibiku alebo Centrálnej Afriky to také jednoduché nie je.
Vždy je to však otázka dobrej vôle – spôsob sa potom nájde. Napríklad prostredníctvom
videokonferencie.
Trochu mám pocit, že tento rozhovor bol väčšinu času depresívny. Máte nejaké pozitívne posolstvo na
záver?
Musíme zapnúť – nik iný za nás systém nezlepší. Keď nezapneme, neočakávajme, že sa niečo zmení.
To je jediné pozitívum, ktoré viem povedať.
Vždy som sa snažil pohybovať medzi ľuďmi, ktorí to robili. Nehovorím, že sme vždy dosiahli úplný
úspech, ale prinajmenšom bolo vidieť úsilie. Aj to je už veľa.
Čiže si všetci máme hľadať ostrovy pozitívnej deviácie?
Áno. A budovať ten svoj vlastný.
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59. Nadácia VÚB ocenila výskumníkov z oblasti experimentálnej ekonómie
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 24/06/2015; 13/2015; s.: 40; INZERCIA; redakcia Profit]
Tohtoročnú Cenu Nadácie VÚB v súťaži mladých ekonómov Economicus získali výskumníci
Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) za prácu Experimentovanie s cenovou diskrimináciou
založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní.
Text - redakcia Profit
Jana Péliová a Zuzana Brokešová spolu s hosťujúcim profesorom z Arkansaskej štátnej univerzity
Carym Deckom si cenu prevzali 2. júna 2015 v coworkingovom priestore Impact Hub v Bratislave. Spolu
s cenou im členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena
Kohútiková odovzdala symbolický šek na 10-tisíc eur.
,,Cenu Economicus získava mladý autor alebo kolektív autorov článku, ktorý bol publikovaný v
renomovanom zahraničnom časopise, pričom ani jeden z autorov nesmie mať viac ako štyridsať rokov.
U tohtoročného víťaza porota zložená výlučne zo zahraničných profesorov vysoko hodnotila originalitu
témy. Zároveň aj časopis International Journal of Industrial Organization, kde bol článok uverejnený,
najvyššie hodnotili spomedzi ostatných publikovaných prác," vysvetlila voľbu E. Kohútiková.
Podpora vzdelávania je jednou z troch ťažiskových oblastí pre Nadáciu VÚB, spolu s podporou umenia a
neziskových aktivít. Udeľovanie ceny Economicus má podnietiť rozvoj ekonomických vied a výskumu na
Slovensku. ,,Povzbudzujeme mladých vedcov, aby robili výskum a publikovali. Zvýši sa tým úroveň
ekonomickej vedy a skvalitní sa štúdium," povedala pri odovzdávaní ceny E. Kohútiková.
,,Cena nám umožní častejšie sa zúčastňovať na konferenciách v zahraničí, dáva nám väčšiu nezávislosť
a možnosť vytvoriť si čas na náš výskum," hovorí ocenená mladá výskumníčka Jana Péliová.
Už v súčasnosti je možné prihlasovať sa do nového ročníka súťaže Economicus. Uzávierka prihlášok je
31. januára 2016. Viac informácií nájdete na www. nadaciavub.sk
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60. Laboratórium na skúmanie cenových stratégií
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 24/06/2015; 13/2015; s.: 41; INZERCIA; Redakcia]

V roku 2002 dostal americký profesor ekonómie Vernon L. Smith Nobelovu cenu za ,,uplatnenie
laboratórnych pokusov ako nástroja empirických hospodárskych analýz". Tento mesiac udelila Nadácia
VÚB v súťaži Economicus cenu spojenú s finančnou odmenou desaťtisíc eur trojici vedcov, ktorí skúmali
cenové stratégie takisto experimentálne v laboratóriu. Vernon L. Smith a dve ocenené výskumníčky z
Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Jana Péliová a Zuzana Brokešová nemajú však
spoločné iba to, že si zvolili oblasť experimentálnej ekonómie.
* Ako ste sa dostali k experimentálnej ekonómii?
Jana Péliová: Na EUBA sme v roku 2008 hostili profesora Barta Wilsona z kalifornskej Chapmanovej
univerzity, blízkeho spolupracovníka Vernona L. Smitha, ktorý pôsobí na rovnakej univerzite. On ma
doviedol k experimentálnej ekonómii. Keď som neskôr absolvovala výskumný pobyt v Inštitúte
ekonomických vied vedenom Vernonom L. Smithom, cez Barta Wilsona som sa zoznámila s ďalším
profesorom ekonómie Carym Deckom z Arkansaskej štátnej univerzity. A keď sme u nás mali projekt
hosťovania zahraničných profesorov, Cary Deck prišiel na Slovensko.
* Čo pre vás znamenala spolupráca s ľuďmi z blízkeho okolia laureáta Novelovej ceny za ekonómiu?
Jana Péliová: Kontakty s profesormi zo zahraničia aj stáž v inštitúte, kde pôsobil Vernon L. Smith, mi
umožnili pochopiť, že v oblasti ekonómie sa dá robiť aj iný výskum, ako som dovtedy robila. Názor, že
ekonómia nie je experimentálna veda, že ide len o pozorovanie toho, čo sa deje, je chybný. Nie je
dôležité iba sledovať javy tak, ako sa dejú. Ak im máme porozumieť hlbšie, experimentálna ekonómia na
to ponúka prostriedky.
* Ako by ste opísali váš výskum v ,,laboratóriu"?
Jana Péliová: Každá firma má určitú stratégiu na odmeňovanie lojálnych zákazníkov, ktorí sa k nej
pravidelne vracajú, alebo, naopak, na prilákanie nových zákazníkov. Otázka je, či to robí správne.
Existuje viacero teoretických modelov, ktoré skúmajú, ako by sa v istých podmienkach firmy mali
rozhodovať. Podstatou nášho projektu bolo, že sme sa pozreli bližšie na jeden z týchto modelov. Mali
sme otázku, kedy sa firmy majú sústrediť na lojálnych a kedy na nových zákazníkov. Použili sme na to
teoretický model, ktorý sme prerobili na veľmi jednoduchý experiment. Do laboratória sme pozvali
študentov i obyvateľov malého amerického mesta Fayetteville, kde pôsobí Arkansaská štátna univerzita.
Oni potom robili rozhodnutia o cenách, ktoré sme skúmali, a na základe toho sme formulovali závery.
Zuzana Brokešová: Skúmali sme, či sa ľudia reálne správajú tak, ako to teoretický model predpokladá.
Mali sme dve charakteristiky: prvú, či sa preferencie klienta v čase menia alebo sú nemenné, a druhú, či
firma môže svojim zákazníkom už na začiatku prisľúbiť určité garantované ceny. Či môže teda povedať keď si odo mňa teraz nakúpite, tak v ďalšom nákupe dostanete takú a takú cenu.
* K akým záverom ste dospeli?
Zuzana Brokešová: Zistili sme, že ľudia sa naozaj správajú tak, ako to predpokladá daný ekonomický
model.
Jana Péliová: V prípadoch, keď má zákazník veľmi premenlivé preferencie a firma má možnosť mu
prisľúbiť vernostný program, majú firmy tendenciu odmeňovať verných zákazníkov. A čo je dôležité,
firmy sú v takomto prostredí ochotné ísť na veľmi nízky zisk, ponúkajú ceny, ktoré sú veľmi blízke
výrobným nákladom. V ostatných kombináciách týchto dvoch aspektov sa však firmy zamerali skôr na
maximalizáciu vlastného zisku.
* Takže firmy sa tak správali bez toho, že by vedeli o danom teoretickom modeli?
Jana Péliová: Zistili sme, že firmy majú prirodzenú tendenciu vyberať si ten správny model cenovej
stratégie.
* Plánujete v tomto projekte pokračovať?
Jana Péliová: Keď sme naše výsledky prezentovali na rôznych konferenciách a workshopoch, dostali
sme viacero nápadov na to, ako projekt ďalej rozšíriť. Čo sa týka preferencií zákazníkov, skúmali sme
iba dve extrémne polohy, teda stále a nestále preferencie. V skutočnom živote sa však preferencie
pohybujú po celej škále medzi týmito extrémami. V rámci ďalšieho kroku tohto výskumu sa teda treba
zamerať na to, akým spôsobom a prečo ľudia menia svoje preferencie a aký to má vplyv na cenovú
stratégiu firiem. Náš výskum je len malým príspevkom k objasneniu fungovania celého procesu.
Otvorenými otázkami ostávajú napríklad zohľadnenie sily a reputácie predajcov na trhu, ako aj úloha
emócií, napríklad sklamanie verných zákazníkov, keď noví zákazníci dostanú ponuku nižších cien.

* Skúmate aj iné problémy?
Zuzana Brokešová: Obe spoločne pripravujeme jeden experiment vychádzajúci z dát získaných z
marketingovej kampane. Pôjde o meranie ziskovej averzie u spotrebiteľov, ich ochoty prijímať riziko.
Jana Péliová: Máme k dispozícii empirické výsledky z marketingovej kampane. Chceme ich preniesť do
laboratória, hľadať odpoveď na otázku, ktorú často dostávame. Či sa ľudia rozhodujú rovnako v
laboratóriu ako v reálnom živote.
* Kto môže profitovať z výsledkov vášho výskumu?
Jana Péliová: Prostredníctvom experimentov môže ekonómia preniknúť hlbšie do rozhodovacích
postupov jednotlivcov. Keď ich dokážeme pochopiť, potom vieme lepšie pomôcť podnikateľským
subjektom, ale napríklad aj vládam v otázkach daní.
Zuzana Brokešová: Je to dôležitý poznatok pre firmy, keď nastavujú ceny, čiže ,,hoci bude môj zisk
menší, môžem získať väčší podiel klientov na trhu". Na druhej strane aj pre klientov je tento záver
zaujímavý, dáva im príležitosť pochopiť fungovanie celého systému.
Jana Péliová: Firmy, ktoré tvoria cenové stratégie, si vyberajú ten najlepší model. Keď to ako
spotrebitelia vieme, môžeme sa podľa toho správať. Ukázalo sa, že keď firmy znižovali zisky, tak osoh,
ktorý z toho mal spotrebiteľ, rástol a bol v absolútnych hodnotách väčší. Spotrebitelia, ktorí firme zostali
lojálni, získavali.
PARTNER PROJEKTU NADÁCIA VÚB
P -0610
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61. Športový program
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/06/2015; 147/2015; s.: 47; šport; Redakcia]
CYKLISTIKA. Majstrovstvá Slovenska a Česka dnes 9.00 preteky s hromadným štartom žien a junioriek,
13.30 preteky s hromadným štartom juniorov, v nedeľu 12.00 preteky s hromadným štartom mužov elite
a do 23 rokov na sídlisku Hájik v Žiline.
FUTBAL. Prípravný: dnes 11.00 Senec
– D. Streda.
LETNÝ BIATLON. Viessmann pohár dnes a v nedeľu 11.00 II. kolo – rýchlostné preteky v Revúcej.
LEZENIE. Otvorenie unikátneho športoviska a lezeckej steny Slnečné hodiny dnes o 9.30 pri
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
MOTORIZMUS. Rely Lubeník, 7. ročník dnes 12.00 v Lubeníku. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v endure a country crosse dnes a v nedeľu 9.00 5. kolo v Cinobani.
PLÁVANIE. Majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov dnes 9.00 rozplavby, 17.00 finále, v nedeľu 9.00
rozplavby, 14.30 finále na Pasienkoch v Bratislave.
PRETLÁČANIE RUKOU. Majstrovstvá Slovenska, seniori dnes 11.00 kvalifikácia, 16.00 finále v
Bratislave Rusovciach.
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA. II. kontrolné preteky reprezentantov dnes a v nedeľu 10.00 na Zemníku.
VODNÝ SLALOM. Young Danubia Cup dnes a v nedeľu 10.00 v Čunove.
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62. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite sa zmenili na lezeckú stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/06/2015; Bratislava; tasr]

Okrem lezeckej steny pribudli na mieste aj slackline konzoly či lavičky. Umelecká hodnota pamiatky z
dielne akademického sochára Štefana Prokopa zostala ale zachovaná.
BRATISLAVA. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite v hlavnom meste, ktoré patria medzi
pamätihodnosti bratislavskej Petržalky, premenila skupina nadšencov z občianskeho združenia Na
hrane na boulderingovú lezeckú stenu. Dnes toto jedinečné miesto pre športové vyžitie oficiálne otvorili.
Okrem lezeckej steny pribudli na mieste aj slackline konzoly či lavičky. Umelecká hodnota pamiatky z
dielne akademického sochára Štefana Prokopa zostala ale zachovaná.
Počas dnešného dňa sa tam koná prvá slackline súťaž svojho druhu na Slovensku. Nadšenci lezenia na
boulderingovej stene si budú môcť taktiež zmerať medzi sebou sily a získať cenu Majstra slnečných
hodín v mužskej i ženskej kategórii.
Pre verejnosť je pripravený aj bohatý sprievodný program. Vychutnať si môže exhibíciu parkourovej
akrobacie, vystúpenie cirkusantov či ohňovú show.
TASR informovala Silvia Hromádková zo spoločnosti Cube agency.
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63. Účastníci medzinárodnej Letnej akadémie navštívia aj Žitný ostrov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/06/2015; Spravodajstvo; tasr]
Poznatky o cestovnom ruchu a zážitky na Slovensku - to je základná myšlienka medzinárodnej Letnej
akadémie mladých novinárov, ktorí sa vo svojej publikačnej činnosti venujú cestovnému ruchu.
ŠAMORÍN. Iniciatívu svetovej organizácie žurnalistov F.I.J.E.T. akceptovali organizátori tohto podujatia
OZ FIJET SLOVAKIA a Ekonomická univerzita v Bratislave. Informoval o tom viceprezident FIJET
Slovakia Peter Kolník.
Ako ďalej uviedol, počas týždňa od 28. júna do 4. júla mladí novinári z deviatich krajín získajú nové
odborné vedomosti o destinačnom manažmente a marketingu v cestovnom ruchu. Novinárov zo
Slovinska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Tuniska, Francúzska, Egypta i Slovenska overia
priamo v teréne.
Zážitky z Bratislavy, športového areálu v Šamoríne, Slovakia ringu v Hornej Potôni, termálneho
kúpaliska v Podhájskej či atraktivít kultúrneho dedičstva UNESCO v Banskej Štiavnici a Vyhniach budú
námetom pre ich výstupy a informácie v zahraničných médiách, ozrejmil Kolník.
Slávnostné otvorenie medzinárodnej Letnej akadémie FIJET pre mladých novinárov sa uskutoční v
pondelok (29.6.) o 9.00 h na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Organizátori sú členmi Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu (CR).
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64. Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite sa zmenili na lezecku stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 28/06/2015; Školský servis; TASR]
Okrem lezeckej steny pribudli na mieste aj slackline konzoly či lavičky.
Bratislava 28. júna (TASR) - Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite v hlavnom meste, ktoré patria
medzi pamätihodnosti bratislavskej Petržalky, premenila skupina nadšencov z občianskeho združenia
Na hrane na boulderingovú lezeckú stenu. Toto jedinečné miesto pre športové vyžitie oficiálne otvorili v
soboru 27. júna.
Okrem lezeckej steny pribudli na mieste aj slackline konzoly či lavičky. Umelecká hodnota pamiatky z
dielne akademického sochára Štefana Prokopa zostala ale zachovaná.
Počas dňa sa tam konala prvá slackline súťaž svojho druhu na Slovensku. Nadšenci lezenia na
boulderingovej stene si budú môcť taktiež zmerať medzi sebou sily a získať cenu Majstra slnečných
hodín v mužskej i ženskej kategórii.
Pre verejnosť bol pripravený aj bohatý sprievodný program. Vychutnať si mohli exhibíciu parkourovej

akrobacie, vystúpenie cirkusantov či ohňovú show.
TASR informovala Silvia Hromádková zo spoločnosti Cube agency.
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65. Slnečné hodiny sa premenili na lezeckú stenu
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 27/06/2015; Alexandra Húsková]
Slnečné hodiny pri Ekonomickej univerzite v hlavnom meste, ktoré patria medzi pamätihodnosti
bratislavskej Petržalky, premenila skupina nadšencov z občianskeho združenia Na hrane na
boulderingovú lezeckú stenu. Dnes toto jedinečné miesto pre športové vyžitie oficiálne otvorili.
27. jún 2015 Alexandra Húsková
Okrem lezeckej steny pribudli na mieste aj slackline konzoly či lavičky. Umelecká hodnota pamiatky z
dielne akademického sochára Štefana Prokopa zostala ale zachovaná.
Počas dnešného dňa sa tam koná prvá slackline súťaž svojho druhu na Slovensku. Nadšenci lezenia na
boulderingovej stene si budú môcť taktiež zmerať medzi sebou sily a získať cenu Majstra slnečných
hodín v mužskej i ženskej kategórii.
Pre verejnosť je pripravený aj bohatý sprievodný program. Vychutnať si môže exhibíciu parkourovej
akrobacie, vystúpenie cirkusantov či ohňovú show.
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66. Tento víkend bude problém si vybrať. Bratislava je doslova nabitá programom!
[Téma: Ekonomická univerzita; dnes24.sk; 26/06/2015; Alexandra Húsková]
Počas víkendu sa Bratislava premení na stredoveké bojisko, korunovačné mesto kráľov, zaznejú krásne
melódie, potečie lahodné víno a zacítite príjemnú vôňu jedla. Ochutnať budete môcť aj omšové víno na
Dni otvorených kláštorov, do Starej Tržnice si odskočte na nákup a večer oddychujte v Letnom kine.
26. jún 2015 Alexandra Húsková
VIVA KONZERVA!
Gala koncert pri príležitosti 95. výročia Konzervatória Bratislava a zároveň otvárací koncert Kultúrneho
leta a festivalu Viva Musica! Viac o festivale sa dozviete TU.
piatok/20:00/Hlavné námestie
Festival Frankovka
11. ročník Festivalu frankovky je jedným z podujatí bratislavskej samosprávy, ktorým sa snaží oživiť
bohaté vinohradnícke a vinárske tradície tohto regiónu. Počas festivalu budú mať Bratislavčania
jedinečnú možnosť degustovať typickú frankovku modrú od známych bratislavských vinárov. Viac o
festivale si prečítajte TU.
piatok-nedeľa/Primaciálne námestie
Jazzová loď – Peter Lipa a Traditional Club
plavba loďou z centra Bratislavy na Devín a späť, vstupné: 13 eur, predpredaj vstupeniek v sieti
Ticketportal
piatok/17.00/LOĎ Fajnorovo nábrežie 3
Taliansky trh
Mercato italiano ponúka možnosť degustovať a nakupovať najrozličnejšie talianske produkty, ako napr.
med, údeniny, zeleninu a ovocie, syry, olivový olej, víno, zaváraniny a bylinky. Nenechajte si ujsť túto
jedinečnú príležitosť vychutnať si to najlepšie z typických talianskych produktov. Viac sa dozviete aj TU.
streda-nedeľa/10:00–22:00/Hviezdoslavovo námestie
Ružinovská tančiareň
Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.

piatok/17:00 hod/Dom kultúry Ružinov Cultus
Bratislava – inline – prvá jazda
Dvanásta sezóna obľúbenej série piatkových večerných inline jázd po trasách Bratislavy.
štart: 21:00
trasa: Petržalská-tradičná
stretnutie: 20:00, za Auparkom
prestávka: KC Technopol
Piatok / Bratislava / 21:00
Korunovačné slávnosti mesta Bratislavy
Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým
spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave.
piatok-nedeľa/Kompletný program
Trh-Piac-Markt
Obľúbené farmárske trhy v Starej tržnici sa konajú už každú sobotu. Známy Trh-Piac-Markt aj tento
víkend tradične predstaví lokálnych výrobcov a farmárov spolu s ich pochúťkami. Čerstvé pečivo, chutné
koláčiky, káva, džemy, nápoje, čerstvá zeleninka a ovocie a všeličo iné.
sobota/ 10:00–15:00/Stará tržnica
Stredovek pri Dunaji
Viete si predstaviť aký bol život v stredoveku? Alebo ako prebiehali súboje medzi rytiermi a
lukostrelcami? V Sade Janka Kráľa budete môcť vidieť rôzne historické tábory a remeslá, poľnú bitku,
turnaje či prednášky o histórii. Ako spolu súvisí stredovek a dron? To zistíte na podujatí Stredovek pri
Dunaji . Program podujatia nájdete TU
Sobota/10:00–20:00 hod/Sad J.Kráľa, Petržalka
Deň otvorených kláštorov
Kláštory na Slovensku otvoria cez víkend svoje brány pre širokú verejnosť. Záujemcovia sa budú môcť
dozvedieť, či chodia rehoľné sestry na dovolenky, či môžu mať mejkap, alebo či môžu mnísi hrať futbal a
piť pivo.
sobota/kompletný program nájdete TU
Otvorenie slnečných hodín
OZ Na Hrane pozýva na otvorenie zrevitalizovaného umeleckého diela Slnečné hodiny pri Ekonomickej
univerzite v Petržalke. Na novej športovej časti s lezeckou stenou, slackline priestorom a s upraveným
okolím je pripravený celodenný program a súťaže. Viete, čo je to bouldering a slackline? Viac o
programe TU.
sobota/8:30–21:00/Ekonomická univerzita, Petržalka
Autokino Zlaté piesky
Autokino na Zlatých pieskoch pokračuje svoju šiestu sezónu pred nákupným centrom Shopping Palace
Zlaté piesky. Vstup voľný.
piatok o 21:30 hod – Rodinka úžasných
sobota o 21:30 hod – To bol zajtra žúr
Letné kino na Kuchajde
Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
sobota/21:30 hod/Areál Kuchajdy Nové Mesto
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67. Súkromný internát v Inchebe po roku: Pribúda zahraničných študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 29/06/2015; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]

Keď majitelia výstaviska Incheba vlani v lete predstavili myšlienku súkromného internátu pre študentov
bratislavských univerzít, šlo o prvý realizovaný zámer týchto rozmerov v hlavnom meste. Po roku a
dvoch semestroch hodnotia prestavbu časti Hotela Incheba na internát pozitívne.
Zdroj - Philip Darázs
"Projekt naplnil naše očakávania, no na konkrétnejšie závery je príliš skoro. Medzi rezidentmi boli nielen
študenti, ale aj pedagógovia či ostatní pracujúci ľudia," pre TREND Reality približuje Martina Macková,
hovorkyňa Incheby. Konkrétnejšie čísla o obsadenosti ale neposkytuje.
Komplex ponúka na ôsmich podlažiach dokopy 350 lôžok v podobe dvojizbových buniek. Na poschodí je
spoločná kuchyňa so základným vybavením. Okrem toho tu je 24-hodinová recepcia, bezpečnostná
služba, práčovňa, reštaurácia, tenisový kurt a ďalšie.
Pár týždňov po vlaňajšom predstavení bolo 80 % lôžok rezervovaných, čo pripisoval investor najmä
nevyhovujúcej situácii internátneho bývania v meste. M. Macková dnes priznáva aj niektoré problémy:
"Narážame na obrovskú konkurenciu v podobe privátov. Fungovanie Student Residence tiež ovplyvňuje
značná fluktuácia."
Investor zaznamenal narastajúci záujem zahraničných študentov, ktorí by podľa odhadov mohli v
najbližšom školskom roku obsadiť 15 až 20 percent kapacity. Študenti Ekonomickej univerzity mali v
predošlých dvoch semestroch zvýhodnené ceny za ubytovanie, pričom tvorili zhruba tretinu
ubytovaných.
Student Residence - izbaZdroj - Incheba
Kým pri spustení projektu sa hovorilo o základných cenách pre študenta na úrovni 155 eur pri ubytovaní
v dvojlôžkovej izbe a 270 v jednolôžkovej, na budúci školský rok ceny stúpli o 10, respektíve 20 eur.
"Prax ukázala, že je potrebné ceny mierne navýšiť aj vzhľadom na servis a náklady súvisiace s
prevádzkou internátu," vysvetľuje hovorkyňa.
Pre porovnanie, bývanie v študentskom mestečku v Mlynskej doline stojí v závislosti od izby približne 47
až 80 eur na osobu na mesiac, v čom je zahrnuté aj pripojenie internet. Kvalita a vybavenie priestorov je
ale často krát na nižšej úrovni, študent musí taktiež spĺňať viacero podmienok, aby ubytovanie získal.
V priebehu budúceho školského roka pripravuje investor Student Residence rozšírenie fitnes centra,
sprevádzkovať chce bar, ktorý bude k dispozícii aj mimo otváracích hodín hotelovej reštaurácie.
Pribudnúť má aj oddychové centrum s biliardom či šípkami. "Rozširovanie nevylučujeme, no v
súčasnosti je len v rovine úvah," dodáva.
Na Slovensku sa biznis súkromných internátov len pomaly rozbieha, okrem petržalského vznikol vlani na
jeseň prestavbou menšieho Hotela Medium aj niekoľkolôžkový projekt Student House v Ružinove. Vo
svete ide ale o veľký biznis, napríklad jedna z najaktívnejších firiem predvlani vo Veľkej Británii nakúpila
nové budovy, ktoré prenajíma univerzitám za dokopy 151 miliónov eur.
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68. Súkromný internát v Inchebe po roku: Pribúda zahraničných študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 29/06/2015; TRENDreality; Ľuboš Mistrík]
Keď majitelia výstaviska Incheba vlani v lete predstavili myšlienku súkromného internátu pre študentov
bratislavských univerzít, šlo o prvý realizovaný zámer týchto rozmerov v hlavnom meste. Po roku a
dvoch semestroch hodnotia prestavbu časti Hotela Incheba na internát pozitívne.
Zdroj - Philip Darázs
"Projekt naplnil naše očakávania, no na konkrétnejšie závery je príliš skoro. Medzi rezidentmi boli nielen
študenti, ale aj pedagógovia či ostatní pracujúci ľudia," pre TREND Reality približuje Martina Macková,
hovorkyňa Incheby. Konkrétnejšie čísla o obsadenosti ale neposkytuje.
Komplex ponúka na ôsmich podlažiach dokopy 350 lôžok v podobe dvojizbových buniek. Na poschodí je
spoločná kuchyňa so základným vybavením. Okrem toho tu je 24-hodinová recepcia, bezpečnostná
služba, práčovňa, reštaurácia, tenisový kurt a ďalšie.
Pár týždňov po vlaňajšom predstavení bolo 80 % lôžok rezervovaných, čo pripisoval investor najmä
nevyhovujúcej situácii internátneho bývania v meste. M. Macková dnes priznáva aj niektoré problémy:

"Narážame na obrovskú konkurenciu v podobe privátov. Fungovanie Student Residence tiež ovplyvňuje
značná fluktuácia."
Investor zaznamenal narastajúci záujem zahraničných študentov, ktorí by podľa odhadov mohli v
najbližšom školskom roku obsadiť 15 až 20 percent kapacity. Študenti Ekonomickej univerzity mali v
predošlých dvoch semestroch zvýhodnené ceny za ubytovanie, pričom tvorili zhruba tretinu
ubytovaných.
Student Residence - izbaZdroj - Incheba
Kým pri spustení projektu sa hovorilo o základných cenách pre študenta na úrovni 155 eur pri ubytovaní
v dvojlôžkovej izbe a 270 v jednolôžkovej, na budúci školský rok ceny stúpli o 10, respektíve 20 eur.
"Prax ukázala, že je potrebné ceny mierne navýšiť aj vzhľadom na servis a náklady súvisiace s
prevádzkou internátu," vysvetľuje hovorkyňa.
Pre porovnanie, bývanie v študentskom mestečku v Mlynskej doline stojí v závislosti od izby približne 47
až 80 eur na osobu na mesiac, v čom je zahrnuté aj pripojenie na internet. Kvalita a vybavenie priestorov
je ale často krát na nižšej úrovni, študent musí taktiež spĺňať viacero podmienok, aby ubytovanie získal.
V priebehu budúceho školského roka pripravuje investor Student Residence rozšírenie fitnes centra,
sprevádzkovať chce bar, ktorý bude k dispozícii aj mimo otváracích hodín hotelovej reštaurácie.
Pribudnúť má aj oddychové centrum s biliardom či šípkami. "Rozširovanie nevylučujeme, no v
súčasnosti je len v rovine úvah," dodáva.
Na Slovensku sa biznis súkromných internátov len pomaly rozbieha, okrem petržalského vznikol vlani na
jeseň prestavbou menšieho Hotela Medium aj niekoľkolôžkový projekt Student House v Ružinove. Vo
svete ide ale o veľký biznis, napríklad jedna z najaktívnejších firiem predvlani vo Veľkej Británii nakúpila
nové budovy, ktoré prenajíma univerzitám za dokopy 151 miliónov eur.
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69. EU Bratislava udelila titul doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi, rektorovi
Ekonomickej univerzity v Krakove za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.
Bratislava 30. júna (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave udelila 25. júna 2015 titul
Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v
Krakove.
Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným
spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v
oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v
Bratislave sa uskutočnilo 25. júna 2015 o 11.00 hodine v Aule EU v Bratislave, kde Andrzej Chochół pri
tejto príležitosti predniesol prednášku na tému Tovaroznalectvo a výzvy súčasnosti – na príklade
bezpečnosti produktov.
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70. Novozámockí bakalári sa podieľajú na medzinárodných výskumných úlohách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/06/2015; Spravodajstvo; Miroslav Antoni]
Počas 21 promócií vyprevadili z bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty EU približne 1 100 študentov.
NOVÉ ZÁMKY. V piatok sa konali 21. promócie absolventov tunajšieho Bakalárskeho štúdia Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity Bratislava, pracovisko v Nových Zámkoch.
Špičkoví umelci
Gestorka BŠ, profesorka Helena Strážovská, okrem absolventov a ich príbuzných privítala
akademických funkcionárov a primátora mesta Otokara Kleina. Poďakovala za prejavenú dôveru
rodičom, ktorí zverili deti bakalárskemu štúdiu, aby spolu s nimi hľadalo ich miesto v budúcnosti.

V programe vystúpili špičkoví mladí umelci viacerých žánrov. Bakalári tentoraz prehovorili aj Otokara
Kleina – a tak primátor prvýkrát na pódiu okrem oficiálneho príhovoru aj spieval.
Ocenili samosprávu a osobnosti
"Je úžasné vidieť toľko mladých ľudí, ktorí majú možnosť študovať na vysokej škola, navyše v rodnom
meste, Vďaka patrí predovšetkým profesorke Strážovskej a jej kolektívu za neuveriteľnú ambíciu a
odhodlanosť. Poďakovanie za podporu a pomoc patrí Ekonomickej univerzite, ktorá dala túto možnosť
práve Nových Zámkom," povedal primátor.
Bakalárske štúdium ocenilo novozámockú samosprávu a osobnosti z hospodárskej praxe, ktoré prispeli
k rozvoju a propagácii štúdia v Nových Zámkoch.
Fotogalériu si pozrite v článku
http://novezamky.sme.sk/c/7882199/velka-fotogaleria-promovali-bakalarov.html >>
Medzinárodné výskumy
"Naše pracovisko tu pôsobí takmer 24 rokov, dnes máme 21. promócie. Štúdium u nás absolvovalo asi 1
100 študentov, z ktorých mnohí majú významné celoštátne funkcie, študujú doktorantúru alebo sú už
vysokoškolskými učiteľmi," povedala H. Strážovská.
Študentom vyslovila uznanie a poďakovanie za spracovanie a riešenie medzinárodnej výskumnej úlohy
pre V4 o atypickom zamestnávaní. K spolupráci na výskumnej úlohe Novozámčanov vyzvala univerzita v
Gödölö, O výsledkoch výskumu vydali publikáciu a prezentovali ich vo všetkých krajinách.
Ďalší výskum z podnetu komárňanského poslanca sa zameral na problematiku vzdelanosti a
zamestnanosti mladých ľudí, osobitne na vidieku. Diplomovú prácu na túto tému vyhodnotili ako
najlepšiu.
H. Strážovská ocenila výraznú orientáciu obsahu záverečných bakalárskych prác na problémy Európskej
únie, eurozóny, rodiného podnikania, malého a stredného podnikania – s ohľadom na zmeny
ekonomických nástrojov.
Vedomosti porovnateľné s alma mater
"Štátne záverečné skúšky na konci tretieho ročníka preverili úroveň pedagogického procesu na
mimobratislavských školách.
S vďakou prijímam výrok dekana obchodnej fakulty, že odpovede na štátniciach boli prinajmenšom
rovnocenné a rad odpovedí bol ešte lepší ako v Bratislave. Na počet študentov máme najvyšší počet
hlásiacich sa na doktorandské štúdium," zdôraznila profesorka Strážovská.
Bakalárske štúdium žije veľmi intenzívnym životom. Každý mesiac organizuje vedecký deň s cieľom, aby
sa každý študent sa naučil spracovať, analyzovať a riešiť stanovený problém, Súčasne sa učia verejne
predniesť a obhajovať navrhnuté riešenie. Zaujímavé výsledky publikujú v školskom časopise.
Vo svojich radoch majú bakalári aj vynikajúcich športovcov, reprezentantov Slovenska v hádzanej a
stolnom tenise.
Z kamienkov diamanty
"Počiatky obchodnej fakulty ako vzdelávacej a výskumnej inštitúcie siahajú do roku 1969. Nadväzuje na
vznik bývalej vysokej obchodnej školy, ktorú založili v roku 1940.
Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity doteraz opustilo viac ako 20-tisíc absolventov. Strategickým
cieľom OF je do roku 2019 stať sa lídrom v poskytovaní ekonomického vzdelávania v odboroch
obchodné podnikanie, medzinárodné podnikanie obchod a marketing a cestovný ruch," povedal Štefan
Žák, dekan OF EU Bratislava.
Poďakoval primátorovi Nových Zámkov za podporu mesta bakalárskemu štúdiu a predovšetkým
gestorke BŠ profesorke Helene Strážovskej.
"Jej práca je veľmi inšpiratívna aj pre nás v Bratislave. Komornejšia atmosféra a bezprostrednejší
kontakt umožňuje, že z maturantov – neobrúsených kamienkov vykreše diamanty.

Som rád že som bol svedkom ich prerodu," dodal dekan Obchodnej fakulty EU.
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71. Novozámockí bakalári sa podieľajú na medzinárodných výskumných úlohách
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 30/06/2015; 25/2015; s.: 4; REGIÓN; MIROSLAV
ANTONI]
Počas 21 promócií vyprevadili z bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty EU približne 1 100 študentov.
NOVÉ ZÁMKY. V piatok sa konali 21. promócie absolventov tunajšieho Bakalárskeho štúdia Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity Bratislava, pracovisko v Nových Zámkoch.
Špičkoví umelci
Gestorka BŠ, profesorka Helena Strážovská, okrem absolventov a ich príbuzných privítala
akademických funkcionárov a primátora mesta Otokara Kleina. Poďakovala za prejavenú dôveru
rodičom, ktorí zverili deti bakalárskemu štúdiu, aby spolu s nimi hľadalo ich miesto v budúcnosti. V
programe vystúpili špičkoví mladí umelci viacerých žánrov. Bakalári tentoraz prehovorili aj Otokara
Kleina a tak primátor prvýkrát na pódiu okrem oficiálneho príhovoru aj spieval.
Ocenili samosprávu a osobnosti
"Je úžasné vidieť toľko mladých ľudí, ktorí majú možnosť študovať na vysokej škola, navyše v rodnom
meste, Vďaka patrí predovšetkým profesorke Strážovskej a jej kolektívu za neuveriteľnú ambíciu a
odhodlanosť. Poďakovanie za podporu a pomoc patrí Ekonomickej univerzite, ktorá dala túto možnosť
práve Nových Zámkom," povedal primátor. Bakalárske štúdium ocenilo novozámockú samosprávu a
osobnosti z hospodárskej praxe, ktoré prispeli k rozvoju a propagácii štúdia v Nových Zámkoch.
Medzinárodné výskumy
"Naše pracovisko tu pôsobí takmer 24 rokov, dnes máme 21. promócie. Štúdium u nás absolvovalo asi 1
100 študentov, z ktorých mnohí majú významné celoštátne funkcie, študujú doktorantúru alebo sú už
vysokoškolskými učiteľmi," povedala H. Strážovská. Študentom vyslovila uznanie a poďakovanie za
spracovanie a riešenie medzinárodnej výskumnej úlohy pre V4 o atypickom zamestnávaní. K spolupráci
na výskumnej úlohe Novozámčanov vyzvala univerzita v Gödölö, O výsledkoch výskumu vydali
publikáciu a prezentovali ich vo všetkých krajinách. Ďalší výskum z podnetu komárňanského poslanca
sa zameral na problematiku vzdelanosti a zamestnanosti mladých ľudí, osobitne na vidieku. Diplomovú
prácu na túto tému vyhodnotili ako najlepšiu. H. Strážovská ocenila výraznú orientáciu obsahu
záverečných bakalárskych prác na problémy Európskej únie, eurozóny, rodiného podnikania, malého a
stredného podnikania - s ohľadom na zmeny ekonomických nástrojov.
Vedomosti porovnateľné s alma mater
"Štátne záverečné skúšky na konci tretieho ročníka preverili úroveň pedagogického procesu na
mimobratislavských školách. S vďakou prijímam výrok dekana obchodnej fakulty, že odpovede na
štátniciach boli prinajmenšom rovnocenné a rad odpovedí bol ešte lepší ako v Bratislave. Na počet
študentov máme najvyšší počet hlásiacich sa na doktorandské štúdium," zdôraznila profesorka
Strážovská. Bakalárske štúdium žije veľmi intenzívnym životom. Každý mesiac organizuje vedecký deň s
cieľom, aby sa každý študent sa naučil spracovať, analyzovať a riešiť stanovený problém, Súčasne sa
učia verejne predniesť a obhajovať navrhnuté riešenie. Zaujímavé výsledky publikujú v školskom
časopise. Vo svojich radoch majú bakalári aj vynikajúcich športovcov, reprezentantov Slovenska v
hádzanej a stolnom tenise.
Z kamienkov diamanty
"Počiatky obchodnej fakulty ako vzdelávacej a výskumnej inštitúcie siahajú do roku 1969. Nadväzuje na
vznik bývalej vysokej obchodnej školy, ktorú založili v roku 1940. Obchodnú fakultu Ekonomickej
univerzity doteraz opustilo viac ako 20-tisíc absolventov. Strategickým cieľom OF je do roku 2019 stať
sa lídrom v poskytovaní ekonomického vzdelávania v odboroch obchodné podnikanie, medzinárodné
podnikanie obchod a marketing a cestovný ruch," povedal Štefan Žák, dekan OF EU Bratislava.
Poďakoval primátorovi Nových Zámkov za podporu mesta bakalárskemu štúdiu a predovšetkým
gestorke BŠ profesorke Helene Strážovskej. "Jej práca je veľmi inšpiratívna aj pre nás v Bratislave.
Komornejšia atmosféra a bezprostrednejší kontakt umožňuje, že z maturantov - neobrúsených
kamienkov vykreše diamanty. Som rád že som bol svedkom ich prerodu," dodal dekan Obchodnej

fakulty EU.
MIROSLAV ANTONI
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72. Bude medzinárodná Letná akadémia
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; 29/06/2015; 25/2015; s.: 3;
spravodajstvo/inzercia; TASR]
Zídu sa mladí novinári, ktorí sa venujú cestovnému ruchu.
ŠAMORÍN. Poznatky o cestovnom ruchu a zážitky na Slovensku – to je základná myšlienka
medzinárodnej Letnej akadémie mladých novinárov, ktorí sa vo svojej publikačnej činnosti venujú
cestovnému ruchu. Iniciatívu svetovej organizácie žurnalistov F.I.J.E.T. akceptovali organizátori tohto
podujatia OZ FIJET SLOVAKIA a Ekonomická univerzita v Bratislave. Informoval o tom viceprezident
FIJET Slovakia Peter Kolník. Ako ďalej uviedol, počas týždňa od 28. júna do 4. júla mladí novinári z
deviatich krajín získajú nové odborné vedomosti o destinačnom manažmente a marketingu v cestovnom
ruchu. Novinárov zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Tuniska, Francúzska,
Egypta i Slovenska overia priamo v teréne. "Zážitky z Bratislavy, športového areálu v Šamoríne,
Slovakia ringu v Hornej Potôni, termálneho kúpaliska v Podhájskej či atraktivít kultúrneho dedičstva
UNESCO v Banskej Štiavnici a Vyhniach budú námetom pre ich výstupy a informácie v zahraničných
médiách," ozrejmil Kolník. Slávnostné otvorenie medzinárodnej Letnej akadémie FIJET pre mladých
novinárov sa uskutoční v pondelok (29. 6.) o 9.00 h na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Organizátori sú členmi Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.
(TASR)
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73. Súťaž diplomových prác chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; TASR]
Do 2. ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 40 študentov z univerzít Slovenska a Česka s cieľom spojiť
akademické prostredie a zamestnávateľov.
Trnava 30. júna (TASR) – Autori desiatich najlepších diplomových a bakalárskych prác, ktorí postúpili do
slovensko-českého finále projektu The best student project 2015, sa dnes zišli v Trnave. Do 2. ročníka
súťaže sa prihlásilo takmer 40 študentov z univerzít Slovenska a Česka s cieľom spojiť akademické
prostredie a zamestnávateľov.
Vyhlasovateľom súťaže je portál produktivne.sk, za ktorým stojí organizátor súťaže Radovan Martišovič.
"Práce dnes posudzuje komisia zložená z odborníkov z praxe," povedal pre TASR. "Do finále sa
prebojovali štyri české a šesť slovenských prác," konštatoval Martišovič. Účastníci finále sa stretli na
pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU) a práce
prezentovali aj pred zástupcami zamestnávateľov. Témami boli optimalizácia spoločnosti pomocou
metód priemyselného inžinierstva, ergonómia, štíhla výroba a ďalšie.
Odozva na 1. ročník podujatia bola podľa Martišoviča priaznivá a dnes prišlo do auditória ešte viac
zástupcov podnikov. "Víťaz z vlaňajška napríklad dostal pracovnú ponuku ešte v deň konania súťaže a
teraz v tej firme pracuje," dodal Martišovič. Medzi prihlásenými bolo v akademickom roku 2014/2015
podľa jeho slov 65 percent mladých mužov a 35 percent dievčat. "Nakoľko ide o technické smerovanie,
je to na dnešnú dobu veľmi zdravý pomer," konštatoval organizátor súťaže.
Prihlášky do The best student project 2015 prišli z MtF STU, Fakulty elektroniky a informatiky STU,
Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ďalej z Fakulty riadenia a informatiky
a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty a Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
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74. Súťaž diplomových prác v Trnave chce pomôcť spojiť školy s praxou

[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 30/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Trojičné námestie v Trnave, ilustračné foto
Trojičné námestie v Trnave, ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj
Trnava 30. júna (TASR) – Autori desiatich najlepších diplomových a bakalárskych prác, ktorí postúpili do
slovensko-českého finále projektu The best student project 2015, sa dnes zišli v Trnave. Do 2. ročníka
súťaže sa prihlásilo takmer 40 študentov z univerzít Slovenska a Česka s cieľom spojiť akademické
prostredie a zamestnávateľov.
Vyhlasovateľom súťaže je portál produktivne.sk, za ktorým stojí organizátor súťaže Radovan Martišovič.
"Práce dnes posudzuje komisia zložená z odborníkov z praxe," povedal pre TASR. "Do finále sa
prebojovali štyri české a šesť slovenských prác," konštatoval Martišovič. Účastníci finále sa stretli na
pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU) a práce
prezentovali aj pred zástupcami zamestnávateľov. Témami boli optimalizácia spoločnosti pomocou
metód priemyselného inžinierstva, ergonómia, štíhla výroba a ďalšie.
Odozva na 1. ročník podujatia bola podľa Martišoviča priaznivá a dnes prišlo do auditória ešte viac
zástupcov podnikov. "Víťaz z vlaňajška napríklad dostal pracovnú ponuku ešte v deň konania súťaže a
teraz v tej firme pracuje," dodal Martišovič. Medzi prihlásenými bolo v akademickom roku 2014/2015
podľa jeho slov 65 percent mladých mužov a 35 percent dievčat. "Nakoľko ide o technické smerovanie,
je to na dnešnú dobu veľmi zdravý pomer," konštatoval organizátor súťaže.
Prihlášky do The best student project 2015 prišli z MtF STU, Fakulty elektroniky a informatiky STU,
Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ďalej z Fakulty riadenia a informatiky
a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty a Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Späť na obsah

75. Súťaž diplomových prác chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/06/2015; Zaujímavosti; tasr]
Autori desiatich najlepších diplomových a bakalárskych prác, ktorí postúpili do slovensko-českého finále
projektu The best student project 2015, sa dnes zišli v Trnave.
TRNAVA. Do 2. ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 40 študentov z univerzít Slovenska a Česka s
cieľom spojiť akademické prostredie a zamestnávateľov.
Vyhlasovateľom súťaže je portál produktivne.sk, za ktorým stojí organizátor súťaže Radovan Martišovič.
"Práce dnes posudzuje komisia zložená z odborníkov z praxe," povedal pre TASR. "Do finále sa
prebojovali štyri české a šesť slovenských prác," konštatoval Martišovič. Účastníci finále sa stretli na
pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU) a práce
prezentovali aj pred zástupcami zamestnávateľov. Témami boli optimalizácia spoločnosti pomocou
metód priemyselného inžinierstva, ergonómia, štíhla výroba a ďalšie.
Odozva na 1. ročník podujatia bola podľa Martišoviča priaznivá a dnes prišlo do auditória ešte viac
zástupcov podnikov. Víťaz z vlaňajška napríklad dostal pracovnú ponuku ešte v deň konania súťaže a
teraz v tej firme pracuje, dodal Martišovič. Medzi prihlásenými bolo v akademickom roku 2014/2015
podľa jeho slov 65 percent mladých mužov a 35 percent dievčat. Nakoľko ide o technické smerovanie, je
to na dnešnú dobu veľmi zdravý pomer, konštatoval organizátor súťaže.
Prihlášky do The best student project 2015 prišli z MtF STU, Fakulty elektroniky a informatiky STU,
Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ďalej z Fakulty riadenia a informatiky
a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty a Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
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76. Súťaž diplomových prác v Trnave chce pomôcť spojiť školy s praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 30/06/2015; TASR]
Víťaz z vlaňajška napríklad dostal pracovnú ponuku ešte v deň konania súťaže a teraz v tej firme
pracuje, povedal pre TASR organizátor súťaže Radovan Martišovič.
Trojičné námestie v Trnave, ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj
Trnava 30. júna (TASR) – Autori desiatich najlepších diplomových a bakalárskych prác, ktorí postúpili do
slovensko-českého finále projektu The best student project 2015, sa dnes zišli v Trnave. Do 2. ročníka
súťaže sa prihlásilo takmer 40 študentov z univerzít Slovenska a Česka s cieľom spojiť akademické
prostredie a zamestnávateľov.
Vyhlasovateľom súťaže je portál produktivne.sk, za ktorým stojí organizátor súťaže Radovan Martišovič.
"Práce dnes posudzuje komisia zložená z odborníkov z praxe," povedal pre TASR. "Do finále sa
prebojovali štyri české a šesť slovenských prác," konštatoval Martišovič. Účastníci finále sa stretli na
pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity (STU) a práce
prezentovali aj pred zástupcami zamestnávateľov. Témami boli optimalizácia spoločnosti pomocou
metód priemyselného inžinierstva, ergonómia, štíhla výroba a ďalšie.
Odozva na 1. ročník podujatia bola podľa Martišoviča priaznivá a dnes prišlo do auditória ešte viac
zástupcov podnikov. "Víťaz z vlaňajška napríklad dostal pracovnú ponuku ešte v deň konania súťaže a
teraz v tej firme pracuje," dodal Martišovič. Medzi prihlásenými bolo v akademickom roku 2014/2015
podľa jeho slov 65 percent mladých mužov a 35 percent dievčat. "Nakoľko ide o technické smerovanie,
je to na dnešnú dobu veľmi zdravý pomer," konštatoval organizátor súťaže.
Prihlášky do The best student project 2015 prišli z MtF STU, Fakulty elektroniky a informatiky STU,
Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ďalej z Fakulty riadenia a informatiky
a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty a Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
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77. VÚB podporuje ekonomický výskum a mladých vedcov
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 30/06/2015; 03/2015; s.: 11; FINANCIE; VN]
V júni opäť vyhodnotili Súťaž Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, ktorej hlavnou
prémiou je finančná odmena 10 000 eur. O poslaní súťaže sme sa rozprávali s Elenou Kohútikovou,
zástupkyňou generálneho riaditeľa VÚB banky.
Do súťaže sú zaradení autori ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných
zahraničných odborných časopisoch. Prečo práve Nadácia VÚB podporuje tieto vedecké aktivity?
Dnes už hádam nikto nepochybuje, že ľudský potenciál je tým najväčším kapitálom našej krajiny a
znalostná ekonomika kľúčom k úspešnému Slovensku v budúcnosti. Cieľom Nadácie VÚB je aj
prostredníctvom nadačného programu pre vzdelanie podporovať mladých vedeckých pracovníkov v ich
vedeckej práci, motivovať ich k rozvíjaniu ich nápadov a k publikačnej činnosti.
Kritériá súťaže sú náročné. Prečo súťaž akcentuje práve publikovanie v zahraničí?
Tým sa jednoznačne zvyšuje úroveň ekonomickej vedy a skvalitňuje sa štúdium. Súťaž Economicus je
práve takýmto projektom odmeňujúcim pedagógov a doktorandov, ktorí svoje kvalitné práce publikujú v
zahraničných odborných časopisoch, a tým pomáhajú aj budovať meno Slovenska vo svete ekonomickej
vedy.
Kto sa môže do súťaže zapojiť?
Od 2. júna 2015 je otvorený už siedmy ročník súťaže Economicus. O výhru 10 000 eur sa môžu
uchádzať jednotlivci alebo autorské kolektívy výskumníkov do 40 rokov s vedeckými prácami v oblasti
ekonómie, ktoré boli alebo budú v roku 2015 publikované v zahraničných odborných časopisoch.
Uzávierka pre prihlášky je 31. januára 2016.
Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Sme odborné asistentky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Spolu s
profesorom Carym Deckom sme napísali článok ,,Experimentovanie s cenovou diskrimináciou
založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní". Témou je výber vhodnej cenovej stratégie pri
opakovaných nákupoch tovarov a služieb.
Čím vás táto téma zaujala?
Vhodná cenová stratégia pri opakovaných nákupoch pomáha predajcom maximalizovať ich zisk. Preto je
veľmi dôležité ich rozhodnutie, či pôjdu cestou vernostných zliav alebo cestou prilákania nových
zákazníkov od konkurentov. V živote sa s dôsledkami takýchto rozhodnutí stretávame bežne, a preto
sme boli zvedaví, ktorá stratégia by mohla byť pre konkrétne firmy optimálna.
Prečo ste sa rozhodli zapojiť do súťaže? Ako dlho ste pracovali na svojom výskume?
Súťaž Economicus sledujeme od jej vzniku, je to jediná takáto súťaž na Slovensku. Publikovali sme
článok, ktorý sme považovali za vhodný pre jej náročné kritériá. Na článku sme pracovali od novembra
2012, publikovaný bol v novembri 2014. Publikovanie v prestížnom a uznávanom zahraničnom časopise
by nám v budúcnosti mohlo otvoriť dvere do medzinárodných výskumných tímov. Potvrdili sme, že aj na
slovenskej univerzite sa dá robiť ekonomický výskum na svetovej úrovni.
Hlavnú cenu súťaže Economicus získali Zuzana Brokešová a Jana Péliová. Porozprávali nám o svojej
ceste k nej.
Nadácia VÚB odmeňuje ekonómov, ktorí úspešne publikujú v zahraničí.
Foto:
Elena Kohútiková s ocenenými Zuzanou Brokešovou a Janou Péliovou
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78. ČO SA SKRÝVA ZA ZRAZOM GLOBSEC 2015?
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 29/06/2015; 25/2015,26/2015; s.: 4; Komentáre
Domov Zahraničie; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
FRANTIŠEK ŠKVRNDA
Za jasotu médií hlavného prúdu sa 18. až 21. júna v Bratislave uskutočnilo stretnutie GLOBSEC 2015.
Bol to už deviaty zraz nadšených transatlantistov, ktorí vystupujú pod honosným názvom vyvolávajúcim
zdanie, že ide o globálnu bezpečnosť. Politický marketing je zameraný predovšetkým na manipuláciu
más. Ľudí spupne považuje za naivný, neuvažujúci dav, ktorý sa podriadi šikovným a schopným z
bohatých mocných elít.
V kruhoch uctievajúcich modlu transatlantizmu je smrteľným hriechom pochybovať q tom, že globálna
bezpečnosť je niečo iné ako bezpečnosť severoatlantického priestoru, ktorá stojí na NATO vedenom
USA. Vývoj od bombardovania ,,malej" Juhoslávie v roku 1999 však dokazuje, že deformované chápanie
globálnej bezpečnosti ako bezpečnosti transatlantickej (západnej) pre svet prinieslo viac
bezpečnostných hrozieb, ako ich vyriešilo či odstránilo.
Výpočet vojen, ktoré vyvolali alebo sa na ich vzniku zúčastnili členské štáty najväčšieho vojenského
paktu v dnešnom svete, je smutný a zahanbujúci zároveň. Juhoslávia (1999), Afganistan (2001), Irak
(2003), Líbya (2011) - čo vojna, to narušenie princípov a noriem medzinárodného práva.
Ak sa pozrieme na ďalšie ozbrojené konflikty a krízy, ktoré vznikli vinou zasahovania štátov NATO
vedených USA, a ak k nim pridáme aj Západom vyvolané ,,farebné revolúcie", zistíme, že len v tomto
storočí ide o desiatky prípadov. V roku 2015 je to najmä Ukrajina, Sýria a Jemen. Nepokojné sú aj
mnohé ďalšie štáty v Ázii a Afrike, v menšom počte i v Latinskej Amerike. Aj tam je však už roky
objektom zvýšeného záujmu USA o destabilizáciu Venezuela a iné štáty, ktorých vodcovia sa usilujú
vymaniť spod kontroly Washingtonu.
Pohľad na globálnu bezpečnosť podľa modelu, ktorý svetu vnucujú západní politici, médiá hlavného
prúdu a aj čoraz viac ,,odborníkov" (vydávajúcich sa za nezávislých - mimovládnych), vyúsťuje až do
hysterického skresľovania. Prím v tomto smere hrá ukrajinská kríza a narastajúce protiruské ťaženie,
ktoré dominovali aj na GLOBSEC-u 2015.
Oblasť najväčších nepokojov v súčasnom svete - Blízky východ - sa už dávnejšie vymkla z rúk

západným politikom a ani najfundovanejší prozápadní teoretici nie sú schopní zrozumiteľne vysvetliť, čo
sa tam vlastne odohráva. Od čias druhej svetovej vojny totiž nebolo v tomto regióne súbežne toľko
konfliktov a kríz ako dnes.
Prišlo pritom k nárastu migrácie, ktorá mimoriadne negatívne začína dopadať na EU - zatiaľ najväčšmi
na Taliansko. Môže sa prejaviť aj v ďalších členských štátoch, ktoré obmývajú vody Stredozemného
mora. Situácia sa politicky i mediálne iracionálne dramatizuje - príčinami jej vzniku, ich odstránením a
prekonaním sa však nikto nezaoberá, ale o to usilovnejšie sa ňou straší. Aj vajatanie drvivej väčšiny
,,panelistov" a ďalších nadšených diskutérov na tohtoročnom GLOBSEC-u (zoznam účastníkov mal vyše
160 osôb a azda desiati z nich neboli transatlantisti). Rokovanie preto znovu vyznelo iba ako fraška v
absurdnom divadle. Nepotrebuje dej, pointu ani rozuzlenie a nakoniec ani realitu samotnú. Cieľom i
zmyslom je šíriť transatlantické názory, ktoré musia obecenstvo - svet - ohúriť a zmanipulovať za každú
cenu. Účastníci, ale ani režiséri a scenáristi v pozadí, ktorí zinscenovali GLOBSEC 2015, nepripúšťajú
kritiku tejto ,,akcie svetového významu". A my si môžeme lámať hlavu nad tým, prečo nie je na
Slovensku ani náznak oficiálneho politického či mediálneho záujmu otvorene diskutovať o globálnej
bezpečnosti. Prečo sa až nechutne pretláča len prozápadný - washingtonský, ,,NATO-vský" pohľad,
ktorý evidentne nielenže klame, ale aj zlyháva.
Zamyslenie ukončíme fikciou. Nebudeme hodnotiť pochod, ktorý prebehol 20. júna v Bratislave a
čudesne prispel k úsiliu začať vytvárať obraz Slovenska ako krajiny s narastajúcim extrémizmom. Tobôž
ak sa u nás po protiprávnom zákaze štrajku železničiarov v roku 2003 okrem podivných ,,gorilích"
nepokojov proti ničomu vo väčšom neprotestovalo.
Ktovie, aká by bola mediálno-politická reakcia, keby sa pochod (v ktorom bolo údajne mnoho ľudí z ČR)
dostal pred hotel Kempinski, kde bolo najviac rokovaní GLOBSEC-u 2015. A ak by v ňom boli
transparenty s otázkami, kto a prečo bombardoval Líbyu, kto podporuje boj neznámych skupín a
organizácií proti legitímnej vláde B. Asáda v Sýrii. Kto môže za vznik obrovskej vlny terorizmu v Iraku po
invázii koalície ochotných, ako sa takmer z ničoho nič objavila teroristická organizácia Islamského štátu
Iraky a Levanty, ktorá dnes ovláda rozsiahle územia v dvoch štátoch, či aký je zmysel vojny (aj so
skrachovanou operáciou NATO - ISAF) v Afganistane, keď Taliban nebol porazený a jeho vplyv pretrval.
Ak by totiž nedošlo k týmto a iným agresívnym a nebezpečným aktivitám transatlantických aktérov,
nebola by ani taká vlna migrácie, ktorá môže situáciu v Európe, postihnutej nielen krízou, ale aj čoraz
ťaživejším dosahom sankčnej vojny s Ruskom, vážne destabilizovať. Komu to však prospeje? Štátom na
európskom brehu Atlantiku isto nie...
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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79. Peter Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 02/06/2015; Aktuality.sk; TASR]
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport.
Pellegrini o tom hovoril dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická univerzita, ktoré prijal. Na
stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov, prezident volejbalového
klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo či prorektor
Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil dnešné prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky
vzťah k športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR
SR. Je pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval
Pellegrinimu Hančík.
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80. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]

Peter Pellegrini, archívne foto
Peter Pellegrini, archívne foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil dnešné prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky
vzťah k športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR
SR. Je pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval
Pellegrinimu Hančík.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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81. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]
Povedal to v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku.
Peter Pellegrini Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky vzťah k
športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR. Je
pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval Pellegrinimu
Hančík.
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82. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 02/06/2015; Iné športy; tasr]
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prijal na pôde parlamentu volejbalistky družstva Slávia
Ekonomická univerzita.
Peter Pellegrini by chcel navýšiť rozpočet na šport.
Foto: SITA/AP
BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť
rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická univerzita,
ktoré prijal.
Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov, prezident
volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor Ferdinand Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného

zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku.
Pellegrini hovoril nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý
presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky k športu,
ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR," adresoval
Pellegrinimu Hančík.
"Je pre náš klub veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu."
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83. Šéf NR SR Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; 24hod.sk; 02/06/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport.
Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická ...
Peter Pellegrini Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom v utorok aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky vzťah k
športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR SR. Je
pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval Pellegrinimu
Hančík.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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84. P. Pellegrini by chcel výrazne navýšiť rozpočet na šport
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 02/06/2015; TASR]
Hovoril o tom dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická univerzita, ktoré prijal.
Peter Pellegrini, archívne foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) by chcel výrazne
navýšiť rozpočet na šport. Hovoril o tom dnes aj s volejbalistkami družstva Slávia Ekonomická
univerzita, ktoré prijal. Na stretnutí v parlamente ich sprevádzali tréneri Matej Hančík a Michal Matušov,
prezident volejbalového klubu Vladimír Hančík, rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Ferdinand
Daňo či prorektor Rudolf Sivák.
"Mojou ambíciou teraz je, aby sme výrazne navýšili rozpočet na šport," uviedol šéf zákonodarného
zboru. Pellegrini to povedal v súvislosti so stavom slovenského športu a klubov na Slovensku. Hovoril
nielen o samotnom financovaní športu, ale aj o novom zákone o športe, ktorý presadzuje.
Prezident Slávie EU BA Vladimír Hančík ocenil dnešné prijatie v parlamente. "Je známe, že máte blízky
vzťah k športu, ktorý ste prezentovali nielen ako minister školstva, ale aj teraz, vo funkcii predsedu NR
SR. Je pre náš klub preto veľkou cťou, že ste naše družstvo prijali na pôde parlamentu," adresoval
Pellegrinimu Hančík.

Späť na obsah

85. EU Bratislava udelila titul doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 30/06/2015; Školský servis; Ekonomická univerzita v Bratislave]
Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa Andrzejovi Chochółovi,
rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.
Bratislava 30. júna (SkolskyServis.sk) - Ekonomická univerzita v Bratislave udelila 25. júna 2015 titul
Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v
Krakove.
Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným
spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v
oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky.
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v
Bratislave sa uskutočnilo 25. júna 2015 o 11.00 hodine v Aule EU v Bratislave, kde Andrzej Chochół pri
tejto príležitosti predniesol prednášku na tému Tovaroznalectvo a výzvy súčasnosti – na príklade
bezpečnosti produktov.
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