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1. LETNÁ automobilová prax
[Téma: Ekonomická univerzita; Quark; 01/08/2013; 08/2013; s.: 41; MLADÍ A VEDA; Redakcia]
Približne 420 žiakov a študentov získa pracovné skúsenosti v rámci letnej praxe v závodoch Volkswagen
Slovakia (VW SK) v Bratislave a Martine. Prax budú získavať pri výrobe automobilov a komponentov, ale
tiež v nevýrobných oblastiach.
Naše skúsenosti pri prijímaní absolventov, či už do Trainee programu alebo tradičného pracovného
pomeru ukazujú, že absolventi, ktorí počas školy pracovali vo svojom odbore, majú výrazne vyššie
šance na úspešné absolvovanie pohovoru. Ocitnúť sa v širokej konkurencii na pracovnom trhu len s
teóriou dnes už jednoducho nestačí, vysvetľuje Katarína Petruľáková, projektová manažérka programu
IngA - Inžinier v automobilovom priemysle. Pomáhajú im pritom práve nadobudnuté skúsenosti zo
skutočného pracovného prostredia i kontakt s odborníkmi. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa
pripraviť na prechod zo študijného do pracovného života, je získavanie praxe už počas štúdia.
Tréningový program VW SK prebieha v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a
Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou vKošiciach a Žilin skou univerzitou.
Počas školského roku motivuje študentov odbornými prednáškami, praxou i štipendiami. V rámci
neformálneho IngA Klubu môžu navštíviť rôzne automobilové závody v zahraničí, absolvovať jazykové
kurzy či zážitkové akcie. Študijné zameranie automobilová produkcia na Strojníckej fakulte STU v
Bratislave, ktoré je spoločným projektom spoločnosti a fakulty, zasa úzko kombinuje prvky teórie a
praxe. Študentom prednášajú aj odborníci z jednotlivých oblastí z VW SK a potom riešia konkrétne
zadania z praxe.
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2. INOVÁCIA - počiatok úspechu
[Téma: Ekonomická univerzita; Quark; 01/08/2013; 08/2013; s.: 33; Nezaradené; Mgr. Eva Vašková]
Podnik, ktorý sa chce dnes presadiť na trhu, musí zaujať niečím novým, inovatívnym. Potrebuje
inšpirácie v podobe nových podnetov. Len tie naštartujú ďalšiu výrobu, predaj produktov alebo
poskytovanie nových foriem služieb.
Akchcete uvariť chutný obed či večeru, potrebujete predovšetkým dobrý nápad a správne ingrediencie.
Aj v podnikaní je to tak. Ak chce byť podnikateľ úspešný, musí staviť na inovatívny kvalitný produkt. Pri
hľadaní dobrého nápadu v prípade jedla siahneme po receptoch v kuchárskych knihách či na internete.
Kam má však siahnuť podnikateľ pri hľadaní výhodnej investície? A tu sa otvára otázka prepojenia
poznatkov vedy a záujmov hospodárstva. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti sú potenciálom pre
podnikanie. Či už aplikácia na smartfóne alebo nový liek, ktorý ponúkajú alergikom, boli kedysi len
myšlienkami. Preto sa Európska únia rozhodla podporovať inovatívne myšlienky a následne inovatívne
podnikanie. Centrum vedecko-technických informácií SR sa zapojilo okrem iného aj do riešenia
projektov CentralCommunity a SmartNet. Projekt CentralCommunity je založený na budovaní
informačno-komunikačnej platformy, ktorá má pomôcť spolupráci malých a stredných podnikov.
Platforma iCommunity je prostriedkom na výmenu skúseností, komunikáciu a využívanie rôznych
metodológií v oblasti výskumno-vývojových a inovačných procesov. Cieľovou skupinou sú kľúčoví hráči
na poli inovácií, priemyselné asociácie či inovačné agentúry. Inovácie sa v tomto prípade týkajú oblasti
tzv. Life Sciences - vied o živej prírode. A tak sa môžu napríklad poznatky z oblasti virológie, botaniky,
parazitológie či genetiky využiť aj na podnikateľské účely.
Spolupráca miest
Mestá Bratislava a Viedeň sa rozhodli využiť vzájomnú blízkosť prajúcu rozvoju podnikania a rastu
konkurencieschopnosti. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a v rámci programu
Cezhraničnej spolupráce Slovensko Rakúsko riešia obe mestá projekt SmartNet. Okrem CVTI SR je za
Slovensko zapojené aj pracovisko ABC klaster na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento projekt
je tiež výborným receptom na podporu podnikania. Aj v tomto prípade je jedným z kľúčových slov
komunikačná platforma, ktorá má rozvíjať technologickú spoluprácu firiem a výskumných inštitúcií v
prihraničnom regióne. Projekt ráta aj so svojimi kuchyňami, takzvanými smartlabs, ktoré hľadajú nové
produktové riešenia napríklad v oblasti nových materiálov, baliacich technológií potravín či penových
materiálov z hliníka a horčíka. Slovo smart sa spája predovšetkým s bystrosťou. Tá sa môže rozvíjať aj
formou letných akadémií pre rakúskych a slovenských študentov končiacich ročníkov univerzít. Ide o
aktivitu jedného z pracovných balíkov - Investície do najmúdrejších hláv a najšikovnejších rúk. Malé a
stredné podniky môžu významne ovplyvniť hospodársky rast, inovácie zasa podporiť podnikateľské

aktivity. Preto je téma transferu technológií, teda prenosu vedeckých poznatkov do praxe, veľmi
aktuálna. Projekty CentralCommunity a SmartNet ponúkajú spoluprácu na medzinárodnej úrovni, čo
prináša možnosť o transfere technológií nielen rozprávať, ale aj reálne na jeho základe niečo uvariť, s
tou správnou ingredienciou, akou je inovácia. Viac sa o týchto medzinárodných projektoch realizovaných
CVTI SR dozviete na stránkach www.cvtisr.sk/centralcommunity a www.twinstars.eu. Mgr. Eva Vašková
CVTI SR
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3. Na Slovensku najviac míňajú Rusi
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 03/08/2013; SITA]
SITA | 15.07.2013 09:50
Pri návšteve slovenského hlavného mesta najviac peňazí míňajú Rusi. Výdavky na osobu na deň v
Bratislave vyšli jedného Rusa na 254,37 eura. Vyplýva to z výskumu Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorý dnes predstavila na tlačovej konferencii vedúca výskumu Ľudmila Novacká.
Výšku výdavkov zahraničnej klientely zisťovala Ekonomická univerzita na vzorke 759 respondentov, a
to počas februára, marca a apríla tohto roku. Anketármi boli vyškolení študenti univerzity, ktorí v teréne
zisťovali informácie komunikáciou face-to face. Cieľom bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely
so zameraním na individuálnych hostí. Za Rusmi, ktorí minuli v Bratislave za deň na osobu viac ako 254
eur, nasledujú Japonci, Taliani a Nemci, ktorí mali výdavky na osobu v našom hlavnom meste vyššie
ako 100 eur. Japonec priemerne minul 125,71 eura za deň, Talian 118,91 eura a Nemec 117,97 eura.
Najmenej zo zahraničnej klientely v našom hlavnom meste míňajú naši susedia. Na posledných troch
priečkach vo výdavkoch na osobu za deň sú podľa výskumu Rakúšania, Česi a Maďari. Rakúšania u
nás minuli priemernú sumu 63 eur, Česi 59,3 eura a Maďari 55,89 eura. V prípade rakúskych občanov
podľa Novackej nejde o to, že by boli nesolventnou klientelou. Podľa nej Rakúšania prichádzajú do
Bratislavy len na pár hodín, a teda nemíňajú na ubytovanie. Vysoké výdavky ruskej klientely zas súvisia
s hokejom, upozornila Novacká. "Veľkú rolu pri nich zohral hokej, vďaka našim športovcom môže
ekonomika Bratislavy získavať dobré výsledky," dodala Novacká.
Ľudmila Novacká tiež upozornila, že v Bratislave je pomerne veľa jednodňových turistov, ktorí tiež
začínajú utrácať. Priemerná suma, ktorú v Bratislave utratili jednodňoví návštevníci, je 55 eur. Aj v tejto
kategórii bodujú Rusi, ktorí ako jednodňoví návštevníci minuli priemerne v hlavnom meste 92 eur,
Japonci 70 eur, Belgičania 64 eur a Rakúšania 49 eur.
Podľa Novackej to, čo dokáže zaujať zahraničných klientov v našom hlavnom meste a čo ich môže
prilákať, sú podujatia. Rusi napríklad dokázali na zápasoch KHL minúť priemerne sumu 241 eur, Nemci
140 eur a Česi 97 eur. Návštevníci zo zahraničia najviac míňajú na jedlo a nápoje, priemerne to vyšlo
26,9 eura. Vedúcu výskumu však zarmútil údaj o tom, koľko zahraniční klienti míňajú na kultúru v
Bratislave. Ich priemerné výdavky dosiahli len 4,28 eura.
"To je strašne nízka hodnota. Tu je pre nás ešte pomerne veľká rezerva, ale kultúra asi mladú klientelu
neoslovila v takom rozsahu, ako by sme očakávali," dodala Novacká.
Výskum ukázal aj niektoré špecifiká zahraničnej klientely. Vyplynulo z neho napríklad, že sa zvyšuje
počet dní pobytu cudzincov v našom hlavnom meste, znižuje sa vekový priemer návštevníkov s
výnimkou Nemcov a Rakúšanov a zvyšuje sa počet turistov z krajín, ktoré nesusedia so Slovenskom.
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4. Slovenský vývoz pomalá eurozóna nepoteší
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/08/2013; s.: 14; NÁZORY A ANALÝZY; Rudolf Sivák]
DISKUSIA V HN
Prekonávanie dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy je spojené s riešením otázky zabezpečenia
ekonomického rastu. Ekonomická teória a hospodársky vývoj vo viacerých štátoch dokumentujú
pozitívny vplyv exportu. Je to aj prípad Slovenska, no v jeho vývoznej štruktúre sú viaceré rizikové
faktory. Štatistické údaje dokumentujú, že rast čistého exportu (rozdielu medzi celkovým vývozom a
dovozom) vplýva od roku 2006 veľmi pozitívne na reálny ekonomický rast. Prispel k obnove ekonomiky
Slovenska po recesii v roku 2009 a aj v roku 2012 bol u nás ekonomický rast dosiahnutý len čistým

exportom. Za prvých päť mesiacov v roku 2013 vzrástol celkový vývoz Slovenska o 4,2 percenta (v
bežných cenách), pričom kumulované saldo zahraničného obchodu dosiahlo v tomto období 2,5 miliardy
eur, čiže medziročne vzrástlo o miliardu. Je potešiteľné, že výrobcovia dokážu zvyšovať hodnotu exportu
aj v čase ostrého konkurenčného boja v dôsledku stagnácie spotrebiteľského dopytu na zahraničných
trhoch. Diskusia o exporte ako faktore ekonomického rastu však nemôže byť len výpočtom údajov o
raste či poklese. Je evidentné, že značný rast exportnej výkonnosti bol v uplynulej dekáde sprevádzaný
radom pozitívnych synergických efektov. Medzi najvýznamnejšie patrí najmä tlak medzinárodného trhu
na rast produktivity práce, prenos najnovších technológií a know-how, alebo čistý prílev kapitálu v
dôsledku prebytku obchodnej bilancie. Vzhľadom na existujúce výrobné kapacity a ich štruktúru by bolo
ilúziou spoliehať sa na domáci trh a spotrebu ako významný faktor dynamiky ekonomického rastu.
Ekonomika Slovenska je odkázaná na export rozhodujúcej časti priemyselnej produkcie. Je preto
nevyhnutné zaoberať sa možnosťami udržania a rozvoja exportnej výkonnosti. Medzi dlhodobé
štrukturálne problémy v tejto oblasti patrí teritoriálna a komoditná diverzifikácia zahraničného obchodu.
Je zrejmé, že rozhodujúcu časť exportu tvorí vývoz úzkeho okruhu produktov (automobily a spotrebná
elektronika) do niekoľkých krajín (v roku 2012 bol podiel exportu do krajín Európskej únie 84 percent a
do krajín OECD až 87 z celkového vývozu). V teoretickej rovine existujú dve možnosti rastu exportnej
výkonnosti krajiny: účasť na raste importu obchodných partnerov pri nezmenenom trhovom podiele
alebo expanzia prostredníctvom zvyšovania trhového podielu na existujúcich alebo nových trhoch. V
tejto súvislosti podľa prognózy Medzinárodného menového fondu by mali najrýchlejší rast dovozu v
najbližších piatich rokoch dosahovať rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny Ázie. Priemerné ročné tempo by
sa malo pohybovať v rozsahu 8 až 9 percent, nadpriemerné hodnoty budú aj v prípade strednej a
východnej Európy, Spoločenstva nezávislých štátov, Latinskej Ameriky a subsaharskej Afriky. Z pohľadu
Slovenska nie je priaznivou informáciou, že eurozóna, kam smeruje približne polovica slovenského
vývozu, by mala byť v strednodobom horizonte regiónom s najslabšou dynamikou importu (priemerný
ročný rast len o tri percentá). Dynamický rast slovenského exportu je preto možné v najbližších rokoch
dosiahnuť vytlačením konkurencie na vyspelých trhoch, kam smeruje väčšina nášho exportu a kde budú
príležitosti stagnovať, resp. rásť podpriemerným tempom. Ďalšou možnosťou je intenzívnejšia orientácia
na rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny mimo EÚ, ktoré by mali v strednodobom horizonte dosahovať dvojaž trojnásobné tempo rastu importu v porovnaní s vyspelými krajinami. Dôležité je aj hľadisko komoditnej
diverzifikácie. Približne polovicu celkového exportu produkujú podniky strojárskeho, elektrotechnického
priemyslu a automobilky. Predovšetkým automobilový priemysel podlieha výrazným zmenám dopytu
počas ekonomického cyklu. Aj preto je potrebné hľadať ďalšie cesty, ako znížiť závislosť exportu a
celkovej ekonomickej aktivity od vývoja len niekoľkých priemyselných odvetví. Rudolf Sivák rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave a člen Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Eurozóna by mala byť v strednodobom horizonte regiónom s najslabšou dynamikou importu.
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5. Naštartuje sa čínska ekonomika?
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 05/08/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Viliam Hauzer, moderátor: "Výkonnosť čínskej ekonomiky sa oslabuje, čo má negatívny vplyv aj na
Európu. Komunistická vláda tento rok nie je ochotná akceptovať nižšie ako sedempercentné tempo
rastu. Hospodárstvo chce preto stimulovať."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Čína pre krízu najmä v Európe a v Spojených štátoch zažíva obrovské
zemetrasenie. Exportná ekonomika menej vyváža, no bojuje aj s iným problémom - nedostatkom
pracovnej sily. Populácia starne a pre politiku jedného dieťaťa sa rodí menej detí. Dvojciferné tempo
hospodárskeho rastu je aj pre tieto dôvody minulosťou. Dokonca existujú obavy, či druhý najväčší
ekonomický gigant sveta tohtoročnú prognózu na úrovni sedem a pol percenta dokáže naplniť. Mnohí
experti o tom vážne pochybujú. Pre Rádiožurnál hovorí analytik think-tanku Bruegel."
Analytik think-tanku Bruegel: "Dosiahnuť sedem a polpercentný rast bude pre Čínu výzvou."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Nedávno sa dokonca objavili špekulácie, že tamojšia ekonomika vôbec
nerastie, ale naopak, klesá. S takýmito pesimistickými údajmi, ktoré priniesol okrem iného aj Robert
Barbera z americkej univerzity Johnsa Hopkinsa, však viacerí analytici nesúhlasia. Karol Piovarcsy zo
SAXO Banky."
Karol Piovarcsy, Saxo Bank: "Čína si za tie desiatky rokov rastu vytvorila dostatočne veľké rezervy na to,
aby dokázala v krátkodobom čase vykrývať takéto výkyvy a preto boli by sme optimistickí a teda niekde
ojkolo tohto čísla sedem a pol, si myslím, že sa im to podarí udržať."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Čína je pre Európu kľúčovým obchodným partnerom. Ak sa nebude

dariť jej, pocítime to aj my na starom kontinente, vysvetľuje Karol Piovarcsy."
Karol Piovarcsy, Saxo Bank: "Keď si zoberieme roky 2009, 2010, 2011, tak napriek klesajúcej spotrebe v
EÚ boli krajiny, ako je Nemecko, Holandsko, ale do určitej miery aj Slovensko, schopné rásť práve
zvyšujúcim sa exportom do rozvíjajúcich sa krajín, hlavne teda Číny."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Čína je napríklad najväčším odberateľom aj výrobcom áut na svete,
hovorí Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave a upozorňuje."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Jediný segment, ktorý dneska nás drží nad vodou, sú
automobily a prepravná technika. Čiže pokiaľ by toto dneska malo vypadnúť, tak v podstate má Európa
je veľmi závažné až existenčné problémy."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Peter Baláž však zdôrazňuje, že krajina na tom nie je až tak zle, ako
signalizujú klesajúce čísla hospodárskeho rastu."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava: "Čína dneska mohutne investuje, je jedna z najväčších
odberateľov zahraničných investícií zo sveta spolu s Hongkongom ale je niekde až na nejakom treťom –
štvrtom miesta, aj z hľadiska exportu. Skupuje nielen suroviny, palivá a energie, ale začali skupovať aj
vysoké technológie, vodné hospodárstvo vo Veľkej Británii a v Európe a toto všetko, samozrejme,
dostáva tú krajinu do inej polohy."
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6. DOTAZNÍK MANAŽÉRA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 06/08/2013; s.: 17; Investor; redakcia]
Tomáš Jančo zakladateľ a generálny riaditeľ Pantheon Technologies
Do čoho ste investovali prvé zarobené peniaze?
Do počítača. Zarobil som ich na kupónovej privatizácii. Vtedy bolo mojou prioritou kúpiť si počítač.
Predpokladám, že ak by som túto kúpu nerealizoval, skončím vo svete akciových trhov.
Investícia, ktorá vám priniesla najvyšší zisk?
Bola to investícia do ľudí. ktorými som vo firme obklopený doteraz. Ľudia, ktorí si plnia svoj americký sen
na Slovensku.
Obchod, ktorý sa vám naozaj nepodaril?
Najhoršiu skúsenosť mám s obchodmi, v ktorých sú zainteresované štátne alebo európske peniaze. A
myslím tým peniaze Európskej únie.
Do čoho by ste dnes investovali 30 000 eur?
Opäť do ľudí. Prinášali mi sklamanie, slzy, ale aj radosť a hrdosť. Som hrdý na tím, dokázal spraviť malú
dieru do sveta. Aj keď to nebolo ľahké. Som pripravený investovať do mladých, ktorí chcú niečo dokázať
a majú potrebný drive. Odmietam tvrdenia, že posledný odchádzajúci zo Slovenska má zhasnúť. Ja
Slovákom verím. A naši zákazníci im veria spolu so mnou.
Kam by ste neinvestovali?
Netajím sa tým, že najhoršou investíciou sú poisťovne a banky. V tomto poradí. Mám pocit, že tieto
inštitúcie zabudli, kto má hrať rolu zákazníka a kto poskytovateľa služieb. Na druhej strane, je to vždy o
ľuďoch. A, chvalabohu, ani v niektorých bankách nezabúdajú na to, že aj oni sú len ľudia.
Kto je Tomáš Jančo Je zakladateľom a generálnym riaditeľom Pantheon Technologies, ktorá od roku
2009 pôsobí v Silicon Valley v Kalifornii. Špecializuje sa na výskum v oblasti sieťových technológií a
vývoj softvéru. Vyštudoval odbor Informačné systémy a technológie v ekonomike na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
O spoločnosti Poskytuje služby a poradenstvo v oblasti IT. Hlavným cieľom je poskytovanie
vysokokvalitných služieb s dôrazom na osobný prístup a dôveru. V bratislavskej centrále zamestnáva 80
ľudí a ďalších 40 pribudne do konca roka v Banskej Bystrici.
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7. Najvyšší zisk mi priniesla investícia do ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 06/08/2013; Redakcia]
Tomáš Jančo, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Pantheon Technologies pre HN:
Do čoho ste investovali prvé zarobené peniaze?
Do počítača. Prvé peniaze som zarobil na kupónovej privatizácii. Vtedy bolo mojou prioritou kúpiť si
počítač. Predpokladám, že ak by som túto kúpu nerealizoval, skončím tam, kde som si to vysníval ešte
ako dieťa – vo svete akciových trhov.
Investícia, ktorá vám priniesla najvyšší zisk?
Bola to investícia do ľudí. Do ľudí, ktorými som vo firme obklopený doteraz. Ľudia, ktorí si plnia svoj
americký sen na Slovensku.
Obchod, ktorý sa vám naozaj nepodaril?
Najhoršiu skúsenosť mám s obchodmi, v ktorých sú zainteresované štátne alebo európske peniaze. A
myslím tým peniaze Európskej únie. Slovenské firmy v princípe nevedia, čo chcú. A v prípade, že vedia,
tak nevedia, na ako dlho. Vo všeobecnosti považujem orientovanie sa na krátkodobý obchod za
majoritný problém na Slovensku.
Do čoho by ste dnes investovali 30 000 eur?
Opäť do ľudí. Prinášali mi sklamanie, slzy, ale aj radosť a hrdosť. Som hrdý na náš tím, pretože dokázal
spraviť malú dieru do sveta. Aj keď to nebolo ľahké. Som pripravený investovať do mladých, ktorí chcú
niečo dokázať a majú potrebný drive. Odmietam tvrdenia, že posledný odchádzajúci zo Slovenska má
zhasnúť. Ja Slovákom verím. A naši zákazníci im veria spolu so mnou.
Kam by ste peniaze nikdy neinvestovali?
Netajím sa tým, že najhoršou investíciou sú poisťovne a banky. V tomto poradí. Mám pocit, že tieto
inštitúcie zabudli, kto má hrať rolu zákazníka a kto poskytovateľa služieb. Na druhej strane, je to vždy o
ľuďoch. A, chvalabohu, ani v niektorých bankách nezabúdajú na to, že aj oni sú len ľudia.
Kto je kto
Tomáš Jančo je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Pantheon Technologies, ktorá od
roku 2009 úspešne pôsobí v Silicon Valley v Kalifornii. Špecializuje sa na výskum v oblasti sieťových
technológií a vývoj prototypového softvéru. Vyštudoval odbor Informačné systémy a technológie v
ekonomike na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
O spoločnosti
Pantheon Technologies je výhradne slovenská spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou. Poskytuje
služby a poradenstvo s pridanou hodnotou v oblasti IT. Hlavným cieľom je poskytovanie
vysokokvalitných služieb s dôrazom na osobný prístup a dôveru. Vďaka kvalitným postupom a
správnemu prepojeniu individualít už viac ako desať rokov poskytuje pre svojich klientov inovatívne
riešenia, vysokokvalitných odborníkov, produkty a služby v oblasti informačných technológií. V
bratislavskej centrále zamestnáva 80 ľudí a ďalších 40 pribudne do konca roka v Banskej Bystrici.
van
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8. Každý Slovák sa časom vráti naspäť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 07/08/2013; s.: 4; Správy; Daniela Balážová]
Daniela Balážová, Bratislava
Martin Užik má ekonómiu v krvi - ako chlapec sa hral na manažéra, potom študoval na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. V dvadsiatke sa však zbalil a odišiel do Nemecka. Na Slovensku, ktoré malo
vtedy prívlastok "čierna diera" v strede Európy, práve vrcholilo obdobie divokej privatizácie. "Vtedy som
to vnímal tak, že v tejto krajine nemáme perspektívu. Aspoň ja som ju vtedy nevidel," hovorí Užik, dnes
36-ročný profesor ekonómie, ktorý učí v Berlíne, Prahe a najnovšie sa stal prorektorom Bankového
inštitútu na vysokej škole v Banskej Bystrici. Na titul profesora si zatiaľ len zvyká, v Berlíne ho získal
vlani. "Nikdy som si nepotrpel na tituly. Je to taký zvláštny pocit. Aj študentom som povedal, aby ho
nepoužívali, že naň nie som ešte zvyknutý," smeje sa mladý profesor. Ale dopracovať sa k nemu nebolo
také jednoduché. "Pamätám si, že keď som dostal diplom, večer som si tak sadol a povedal si - tak teraz

si to zvládol. Toto je výsledok desiatich rokov investícií do vzdelávania," hovorí. Užik nie je typ človeka,
ktorý rád vysedáva. "Musel som tvrdo pracovať, tvrdšie ako ostatní, a popri štúdiu som si musel hľadať
prácu, pretože Nemecko bolo, je a bude drahšie ako Slovensko. Ale tvrdá práca ma doviedla tam, kde
som. Musel som viac čítať ako ostatní, pracovať dlhšie ako ostatní," vraví. Už počas štúdia založil malú
firmu a v poslednom ročníku už robil len skúšky. Vyskúšal si prácu aj vo veľkých firmách. "Ale vrátil som
sa k našej malej firme. Vo veľkej som nechcel čakať na to, kým sa k niečomu dostanem. Teda, že
prejdem obdobím varenia kávy, potom kopírovania a po istom čase sa dostanem k tomu, že so šéfom
budem môcť ísť na nejaké pracovné stretnutie," rozpráva o skúsenostiach v Nemecku. Do školy sa vrátil
po piatich rokoch. "Oslovil ma môj profesor zo školy s tým, že mám niečo ako cit pre učenie. Rozmýšľal
som o tom, popri zamestnaní som si robil doktorát a napokon som si povedal, že to skúsim," spomína.
Na Bergskej univerzite vo Wuppertali sa pred desiatimi rokmi stal priekopníkom vo využívaní on-line
prednášok a štúdia, ktoré teraz zavádza na Bankovom inštitúte v Banskej Bystrici. "Stále som sa pýtal
sám seba, čo by som si ako študent prial, aby sa učivu dalo rozumieť. Vravel som si, že ak to študentom
nakreslím, ukážem prakticky, urobím nahrávku - pretože rýchlo rozprávam, tak to bude pre nich lepšie,"
vysvetľuje. Pripraviť nahrate prednáškové spoty, ku ktorým sa študenti môžu kedykoľvek vracať, nie je
jednoduché. "Bolo treba sa aj právne poistiť, lebo sa môže stať, že nejaká firma sa bude sťažovať, prečo
používame informácie práve o nej. Spočiatku som mal aj kritikov, ktorí ma upozorňovali, že to nie je
vhodný pedagogický výstup. Ale zobral som to ako výzvu, aby som sa zdokonaľoval," dodáva.
Profesorom môže byť v Nemecku síce aj tridsiatnik, aj tam však treba splniť isté kritériá. ,;Musel som
mať urobenú doktorandskú prácu, musel som sa habilitovať, musel som mať dostatočný počet publikácií,
urobiť prednášku a potom zasadlo grémium, ktoré vyberalo," hovorí. Na miesto, s kto' rým sa viaže titul,
bolo výberové konanie. Študentom na Slovensku chce priniesť kvalitnú výučbu, ktorá bude zameraná na
riešenie praktických príkladov. "Chcel by som, aby mladí začali viac podnikať. A rád by som urobil isté
spojenie medzi Slovenskom a Nemeckom, aby naši študenti dostali viac príležitostí študovať v zahraničí.
Treba cestovať, niečo zažiť, aby ste sa niečo naučili," hovorí zanietene. Odlivu mozgov sa podľa neho
netreba báť. "Veď ako vidno aj na mne, každý Slovák sa časom vráti," dodáva s úsmevom.
AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Nikdy som si nepotrpel na tituly. Je to taký zvláštny pocit. Aj študentom som povedal, aby ho
nepoužívali, že naň nie som ešte zvyknutý. Martin Užik prorektor Bankového inštitútu na vysokej škole v
Banskej Bystrici
Martin Užik si na titul profesora zatiaľ len zvyká, v Berlíne ho získal vlani.
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9. Každý Slovák sa časom vráti naspäť
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 07/08/2013; Domáce; Daniela Balážová]
Martin Užik má ekonómiu v krvi - ako chlapec sa hral na manažéra, potom študoval na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. V dvadsiatke sa však zbalil a odišiel do Nemecka.
Martin Užik si na titul profesora si zatiaľ len zvyká, v Berlíne ho získal vlani.
Autor - Ivan Majerský, Pravda
Na Slovensku, ktoré malo vtedy prívlastok "čierna diera" v strede Európy, práve vrcholilo obdobie divokej
privatizácie. "Vtedy som to vnímal tak, že v tejto krajine nemáme perspektívu. Aspoň ja som ju vtedy
nevidel," hovorí Užik, dnes 36-ročný profesor ekonómie, ktorý učí v Berlíne, Prahe a najnovšie sa stal
prorektorom Bankového inštitútu na vysokej škole v Banskej Bystrici.
Na titul profesora si zatiaľ len zvyká, v Berlíne ho získal vlani. "Nikdy som si nepotrpel na tituly. Je to taký
zvláštny pocit. Aj študentom som povedal, aby ho nepoužívali, že naň nie som ešte zvyknutý," smeje sa
mladý profesor. Ale dopracovať sa k nemu nebolo také jednoduché. "Pamätám si, že keď som dostal
diplom, večer som si tak sadol a povedal si – tak teraz si to zvládol. Toto je výsledok desiatich rokov
investícií do vzdelávania," hovorí.
Užik nie je typ človeka, ktorý rád vysedáva. "Musel som tvrdo pracovať, tvrdšie ako ostatní, a popri
štúdiu som si musel hľadať prácu, pretože Nemecko bolo, je a bude drahšie ako Slovensko. Ale tvrdá
práca ma doviedla tam, kde som. Musel som viac čítať ako ostatní, pracovať dlhšie ako ostatní," vraví.
Už počas štúdia založil malú firmu a v poslednom ročníku už robil len skúšky. Vyskúšal si prácu aj vo
veľkých firmách. "Ale vrátil som sa k našej malej firme. Vo veľkej som nechcel čakať na to, kým sa k
niečomu dostanem. Teda, že prejdem obdobím varenia kávy, potom kopírovania a po istom čase sa
dostanem k tomu, že so šéfom budem môcť ísť na nejaké pracovné stretnutie," rozpráva o

skúsenostiach v Nemecku.
Do školy sa vrátil po piatich rokoch. "Oslovil ma môj profesor zo školy s tým, že mám niečo ako cit pre
učenie. Rozmýšľal som o tom, popri zamestnaní som si robil doktorát a napokon som si povedal, že to
skúsim," spomína.
Na Bergskej univerzite vo Wuppertali sa pred desiatimi rokmi stal priekopníkom vo využívaní on-line
prednášok a štúdia, ktoré teraz zavádza na Bankovom inštitúte v Banskej Bystrici. "Stále som sa pýtal
sám seba, čo by som si ako študent prial, aby sa učivu dalo rozumieť. Vravel som si, že ak to študentom
nakreslím, ukážem prakticky, urobím nahrávku – pretože rýchlo rozprávam, tak to bude pre nich lepšie,"
vysvetľuje.
Pripraviť nahraté prednáškové spoty, ku ktorým sa študenti môžu kedykoľvek vracať, nie je jednoduché.
"Bolo treba sa aj právne poistiť, lebo sa môže stať, že nejaká firma sa bude sťažovať, prečo používame
informácie práve o nej. Spočiatku som mal aj kritikov, ktorí ma upozorňovali, že to nie je vhodný
pedagogický výstup. Ale zobral som to ako výzvu, aby som sa zdokonaľoval," dodáva.
Profesorom môže byť v Nemecku síce aj tridsiatnik, aj tam však treba splniť isté kritériá. "Musel som mať
urobenú doktorandskú prácu, musel som sa habilitovať, musel som mať dostatočný počet publikácií,
urobiť prednášku a potom zasadlo grémium, ktoré vyberalo," hovorí. Na miesto, s ktorým sa viaže titul,
bolo výberové konanie.
Študentom na Slovensku chce priniesť kvalitnú výučbu, ktorá bude zameraná na riešenie praktických
príkladov. "Chcel by som, aby mladí začali viac podnikať. A rád by som urobil isté spojenie medzi
Slovenskom a Nemeckom, aby naši študenti dostali viac príležitostí študovať v zahraničí. Treba
cestovať, niečo zažiť, aby ste sa niečo naučili," hovorí zanietene. Odlivu mozgov sa podľa neho netreba
báť. "Veď ako vidno aj na mne, každý Slovák sa časom vráti," dodáva s úsmevom.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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10. Časť škôl tají majetok rektorov
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 10/08/2013; s.: 2; Spravodajstvo; Mária Benedikovičová]
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11. Niektoré vysoké školy taja majetok rektorov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/08/2013; Mária Benedikovičová]
Viacerí rektori zarábajú aj dvakrát toľko čo premiér. Iní zasa príjmy utajujú, čím obchádzajú zákon.
BRATISLAVA. Iba osem z 20 verejných vysokých škôl poslúchlo zákon a zverejnilo, koľko vlani zarobili
rektori.
Najvyšší príjem za minulý rok, takmer 83-tisíc eur, vykázali rektor Technickej univerzity vo Zvolene
Rudolf Kropil a rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Matúš.
Premiér Robert Fico mal vlani o polovicu menší zárobok, necelých 41-tisíc eur. Do apríla, kým
nenastúpila k moci jeho vláda, bol poslancom.
Mnohé verejné školy nielen taja platy rektorov, ale ignorujú aj zverejňovanie ich majetkových priznaní.
Podľa zákona o konflikte záujmov ich majú na stránky škôl dávať akademické senáty.
Len päť si splnilo povinnosť a na web dali údaj o príjmoch a majetku rektora.
Na čo sa vyhovárajú?
Ďalších päť škôl sprístupnilo majetkové priznania až po otázkach SME, z toho Vysoká škola múzických
umení a Ekonomická univerzita bez minuloročného platu rektora.
"Mysleli sme, že keď sa priznanie poskytuje ministrovi školstva, tak to postačuje," vraví rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Žilinská univerzita tvrdí, že zákon splnila, keď údaje zavesila na intranet, ktorý je však verejnosti
neprístupný.

"Akademický senát si zákonnú povinnosť v plnom rozsahu splnil," reagovala jeho tajomníčka Janka
Macurová na žiadosť o zaslanie majetkového priznania rektorky Tatiany Čorejovej.
Prešovská univerzita zase zákon číta tak, že z majetkového priznania smela zverejniť iba titul a údaj, že
René Matlovič zastáva verejnú funkciu rektora.
Zákon pritom ukladá verejným školám zverejňovať, či rektor vlastní dom, byt, alebo má úspory. Rovnaké
pravidlo platí pre poslancov, členov vlády či prezidenta. Prehľad ich majetku sprístupňuje parlamentný
výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
Čo všetko vlastní, po otázkach SME odkryl napríklad rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach Emil Pilipčinec. Okrem bytu a auta má umelecké diela za šesťtisíc eur a polovnícku
výzbroj a výstroj za 11-tisíc.
"Rektori škôl nepodliehajú kontrole výboru a ukazuje sa, že túto výnimku viaceré školy zneužívajú. Malo
by sa prediskutovať, či netreba zákon upraviť," hovorí šéf výboru Miroslav Beblavý z SDKÚ.
Rektora môžu aj odvolať
Zákon počíta so sankciami pre neporiadnych rektorov. Ten, kto akademickému senátu nepodá
majetkové priznanie, môže prísť o jeden mesačný plat. Tri platy môže akademický senát vziať rektorovi,
ktorý pošle dokument s nesprávnymi údajmi.
Ak by sa porušenia zákona opakovali, rektora by mohli aj odvolať z funkcie.
Beblavý upozorňuje na dieru v zákone, pretože nerieši, čo s akademickými senátmi, ktoré nezverejnia
majetkové priznania od rektora. "Zákon je v tomto bode nedokonalý, pretože neumožňuje dať žiadnu
sankciu."
Minister sám nič neurobí
Minister školstva Dušan Čaplovič zo Smeru odkázal, že nie je gestorom ústavného zákona o konflikte
záujmov.
"Ak však dostaneme podnet, že niektorá verejná vysoká škola, respektíve jej akademický senát si neplní
povinnosti podľa tohto zákona, minimálne ju na to upozorníme," napísal ministrov tlačový odbor.
Štát ročne posiela verejným vysokým školám desiatky miliónov eur.
piatok 9. 8. 2013 20:09 | Mária Benedikovičová
Fakty
Verejné vysoké školy
na Slovensku ich je 20,
iba päť škôl zverejnilo príjem a majetok rektora, ako prikazuje zákon,?
ďalších päť začalo konať po upozornení SME.
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12. Ekonomická univerzita má svojich detských absolventov
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 13/08/2013; Redakcia]
Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity (EU) má svojich prvých detských absolventov. Vyvrcholil
slávnostnou promóciou, jej absolventi si prevzali diplomy z rúk rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka.
Agentúru SITA o tom informovala vedúca Centra komunikácie EU Lucia Gunišová.
"Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zaujať deti a pripraviť im program, v rámci ktorého získali nielen veľa
vedomostí o takej fascinujúcej vede, akou je ekonómia, ale sa aj zabavili a nadviazali nové priateľstvá,"
uviedol Sivák. Zároveň dodal, že veľmi pozitívne vníma aj fakt, že si už v tak mladom veku vytvorili vzťah
k ich univerzite. "Verím, že sa pre týchto najmenších absolventov v budúcnosti stane ich skutočnou alma
mater," doplnil Sivák.
Počas uplynulých dvoch týždňov deti hravou a zaujímavou formou získali veľa informácií o svete
ekonómie, podnikania a peňazí. Okrem skúsených pedagógov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
im venoval aj exguvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ďalší poprední odborníci z praxe.

Deti podľa Gunišovej tiež absolvovali poznávacie výlety a návštevy v Národnej banke Slovenska a vo
vybraných komerčných bankách, ako aj mnohé športové a zábavné aktivity.
Garantom projektu Detskej ekonomickej univerzity bola Bratislavská Business School (BBS), ktorá je
samostatným organizačným celkom EU v Bratislave. "Považujeme jej prvý ročník za veľmi úspešný.
Potešili nás nielen pozitívne reakcie zo strany detí, ale aj ich rodičov," informovala agentúru SITA
riaditeľka BBS Alica Tibenská. V projekte Detskej ekonomickej univerzity preto plánujú pokračovať aj v
ďalších rokoch.
Zdroj - SITA
Foto: SITA/Viktor Zamborský
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13. Detskí absolventi univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 14/08/2013; s.: 16; ZAUJALO NÁS; sita]
BRATISLAVA – Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity vyvrcholil slávnostnou promóciou. Mladí
absolventi prevzali diplomy z rúk rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Deti
získali informácie zo sveta ekonómie, podnikania a peňazí. (sita)
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14. ANKETA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/08/2013; s.: 11; HN plus; redakcia]
Ako hodnotíte rebríček úspešnosti krajín EÚ v kríze?
Martin Baláž analytik Slovenskej sporiteľne
Umiestnenie Nemecka a Rakúska neprekvapuje. Poľská ekonomika krízu v podstate nepocítila, keďže
nestojí na exporte, ale skôr na domácej spotrebe. Preto nezažili krízu.
Vladimír Vaňo analytik Sberbank
Ostatných päť rokov ukázalo, že neexistujú žiadne paušálne prístupy k vedeniu hospodárskej politiky.
Na opakujúce sa hospodárske recesie sa treba pripravovať v časoch expanzie.
Tomáš Dudáš docent Ekonomickej univerzity v Bratislave
Na čele sú krajiny, ktoré tam možno očakávať. Možno prekvapilo Bulharsko. To však uskutočňuje
rozumnú hospodársku politiku a má jeden z najnižších dlhov v EÚ.
Marek Gábriš analytik ČSOB
Slovensko si relatívne voči iným krajinám polepšilo v raste bohatstva a produktivite. Pri ostatných
ukazovateľoch to mohlo byť lepšie. Rast miezd však treba porovnávať v kontexte s rastom produktivity.
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15. Anketa: Ako hodnotíte rebríček uspešnosti krajín EÚ v kríze?
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 14/08/2013; Ekonomika a firmy; Redakcia]
Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne
Umiestnenie Nemecka a Rakúska ma neprekvapuje. Poľská ekonomika krízu v podstate nepocítila,
keďže jeho ekonomika nie je postavená na exporte, ale skôr domácej spotrebe. Preto nezažili krízu, aj
keď rast sa trochu spomalil. Veľká Británia mala silnú krízu najmä preto, že tam bol veľký finančný sektor
a tiež aj problémy s realitným trhom. Potom nastali problémy s úverovaním a krajina mala v podstate
dvojitú recesiu. Slovinským problémom sú najmä banky, preto ich umiestnenie neprekvapuje. Mierne
prekvapivým je Chorvátsko, hoci to malo problém s čerpaním predvstupových fondov a prakticky ich
vyčerpalo veľmi málo. Ich špecifikom, ktoré sa môže ukázať ako výhoda i nevýhoda, sú silné, aj
ekonomické, väzby na krajiny bývalej Juhoslávie. Bulharsko malo myslím v EÚ pri vstupe najnižší level
HDP, čiže sčasti ranking môže byť vysvetlený konvergenciou. Naopak, nízka miera investícií môže

súvisieť s vysokým vnímaním korupcie v krajine.
Tomáš Dudáš, docent Ekonomickej univerzity v Bratislave
Čo sa týka štátov na prvých miestach tabuľky, sú tam krajiny, ktoré tam možno očakávať. Nemecko a
Rakúsko prekonali globálnu hospodársku krízu veľmi dobre a dnes sa vyznačujú nezamestnanosťou
hlbokou pod priemerom EÚ. Poľsko prežilo v strednej Európe krízu najlepšie, je to jediná krajina v EÚ,
ktorá si aj v najhoršom roku 2009 zachovala hospodársky rast. Možno je prekvapujúca pozícia
Bulharska. Táto krajina však uskutočňuje rozumnú hospodársku politiku a má jeden z najnižších
verejných dlhov v EÚ. Bulharsko pred krízou výrazne znížilo verejný dlh a ani počas krízy sa im
nevymkol spod kontroly. Samozrejme, v krajine možno nájsť aj vážne problémy s chudobou a s
korupciou, čo dokladajú napríklad nedávne nepokoje kvôli cenám energie.
Vladimír Vaňo, analytik Sberbank
Ostatných päť rokov ukázalo, že neexistujú žiadne paušálne prístupy k vedeniu hospodárskej politiky.
Slovensku nespochybniteľne počas recesie prospelo šťastne načasované prijatie eura, vďaka čomu je
naše hospodárstvo v súčasnosti citeľne odolnejšie než porovnateľné ekonomiky regiónu. Na pravidelne
sa opakujúce hospodárske recesie sa však treba pripravovať v časoch expanzie, a to najmä v oblasti
verejných financií.
Marek Gábriš, analytik ČSOB
Slovensko si relatívne voči iným krajinám polepšilo v raste bohatstva a produktivite. Pri ostatných
ukazovateľoch by to mohlo byť aj lepšie. Rast miezd však treba porovnávať v kontexte s rastom
produktivity. Ak kategória investície hovorí, ako k nám prúdia investície, tak to môže byť priamym
následkom krízy aj zhoršovaním ekonomického prostredia, keďže iné krajiny sú pred nami.
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16. Bod zlomu najlepšie zvládlo Rakúsko
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/08/2013; s.: 11; HN plus; Ján Kuciak]
BOJ PROTI KRÍZE V EÚ
Viedni k dobrým výsledkom pomohol flexibilný trh práce i obchodné väzby mimo Európy
Každú druhú stredu vám prinášame zaujímavé rebríčky zo slovenskej či svetovej ekonomiky. Dnes o
tom, ako sa krajiny EÚ vyrovnávajú s krízou.
Bratislava - Víťazom boja proti kríze sa stalo Rakúsko. Tomu sa od roku 2008 podarilo najlepšie
vyrovnať s nepriaznivými podmienkami na trhu. Nášmu západnému susedovi pomohol flexibilný
pracovný trh a schopnosť lákať investície. ,,Rakúsko prekonalo globálnu hospodársku krízu veľmi dobre
a dnes sa vyznačuje nezamestnanosťou hlboko pod priemerom EÚ," konštatuje Tomáš Dudáš, docent
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V uplynulom roku malo Rakúsko najmenej ľudí bez práce v únii.
Darilo aj Poľsku a Bulharsku. Prvá menovaná krajina vyťažila z nezávislosti od exportu, druhá z
rozumnej predkrízovej politiky. Slovensko skončilo až štrnáste, keď nás ťahal nadol najmä rýchlo rastúci
dlh a nižší objem investícií.
Rozhodol pracovný trh
Jedným z kľúčových rozdielov medzi Rakúskom a menej úspešnými krajinami je charakter pracovného
trhu. ,,Aj Rakúsko malo recesiu, no prekonalo ju aj kvôli nízkej nezamestnanosti a robustnému trhu
práce," tvrdí analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž. V súvislosti s nezamestnanosťou Baláž
upozorňuje aj na význam bohatého, no sofistikovaného sociálneho systému, ktorý tlmí výkyvy na
pracovnom trhu. ,,Je to v podstate sociálna sieť, ktorá sa postará napríklad o ľudí, ktorí stratia prácu,"
vysvetľuje. Táto podpora zabezpečí aj to, že životná úroveň prepusteného výrazne neklesne, čo má
zase za následok stabilnejšiu domácu spotrebu. Tá Rakúsku v recesii výrazne pomohla.
Pomáhajú aj Slováci
Pozitívny vplyv má aj lacná zahraničná pracovná sila či vysoký podiel malých a stredných podnikov. ,,Do
Rakúska prichádza veľké množstvo relatívne lacnej, ale zároveň zručnej pracovnej sily, ktorá počas
krízy svojím prílevom a odlevom vyrovnáva zmeny, ktoré prináša kríza," tvrdí analytik INESS Martin
Vlachynský. Takúto pracovnú silu však Slovensko nemá kde hľadať. Analytici preto navrhujú pomôcť
trhu práce znižovaním minimálnej mzdy či odvodových úľav. Dôležitú úlohu v boji proti nezamestnanosti
zohráva podľa generálnej sekretárky Slovensko-rakúskej obchodnej komory Márie Berithovej vzdelávací
systém. Jeho absolvent sa vie ľahšie uplatniť a udržať na trhu práce aj preto, lebo tam už má kontakty.
,,Spoluprácu s firmami zabezpečujú priamo školské inštitúcie. Vďaka praxi zamestnávateľ vopred vie, čo

môže od absolventa čakať," zdôrazňuje Beritová. Vďaka tomu si krajina udržiava jednu z najnižších
úrovní nezamestnanosti mladých. Čo sa týka závislosti od exportu, tá je podstatne nižšia ako u nás,
keďže krajinu v kríze podržal domáci dopyt. Ale aj vo vývoze sa Viedni darí dobre. Výrazne totiž ťaží zo
silnejších väzieb na mimoeurópske trhy. Martin Baláž tvrdí, že to možno vidieť aj na tom, kde majú
rakúske firmy svoje dcéry. Tie sa často objavujú v krajinách V4, na Balkáne či v Rusku, kde sa kríza až
tak silno neprejavila.
Nie je ešte vyhraté
Zaujímavosťou je, že Rakúsko nazbieralo v súčte najviac bodov napriek tomu, že ani v jednom kritériu
nebolo najlepšie. Kúpna sila najviac vzrástla v Poľsku, produktivita práce v Lotyšsku, cena práce v
Bulharsku, investície v Rumunsku a dlh najviac klesol Estónsku. Pred prílišným optimizmom však
analytici varujú všetky krajiny. Na ceste z krízy totiž stále leží niekoľko veľkých prekážok. ,,Dlh v
Španielsku či Taliansku je taký veľký, že keď sa niečo stane, rebríčky rýchlo stratia zmysel a krajiny,
ktoré sú na ich čele, sa môžu rýchlo ocitnúť v dlhodobých problémoch," uzatvára Vlachynský. Ján
Kuciak
Čo pomohlo Rakúsku
Kvalitná sociálna sieť Flexibilita trhu práce a zahraničná lacná pracovná sila Väzba na krajiny východnej
Európy Vysoká právna istota
Werner Feymann, rakúsky kancelár
Čo uškodilo Slovensku
Rýchlo rastúci verejný dlh Malá flexibilita trhu práce Pokles zahraničných investícií
Robert Fico, slovenský premiér

Späť na obsah

17. Bod zlomu najlepšie zvládlo Rakúsko
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 14/08/2013; Ekonomika a firmy; Redakcia]
Víťazom boja s krízou sa stalo Rakúsko. Tomu sa od roku 2008 podarilo najlepšie vyrovnať s
nepriaznivými ekonomickými podmienkami. Nášmu západnému susedovi pomohol najmä flexibilný
pracovný trh a schopnosť lákať investície. "Rakúsko prekonalo globálnu hospodársku krízu veľmi dobre
a dnes sa vyznačuje nezamestnanosťou hlboko pod priemerom EÚ," konštatuje Tomáš Dudáš, docent
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V uplynulom roku malo najmenej ľudí bez práce spomedzi
členských krajín únie. Okrem Rakúska sa darilo aj Poľsku a Bulharsku. Prvá menovaná krajina vyťažila z
nezávislosti od exportu, druhá z rozumnej predkrízovej politiky. Slovensko skončilo až štrnáste, keď nás
ťahal nadol najmä rýchlo rastúci dlhu a nižší objem investícií.
Rozhodol pracovný trh
Jedným z kľúčových rozdielov medzi víťazným Rakúskom a menej úspešnými krajinami je charakter
pracovného trhu. "Aj Rakúsko malo recesiu, no prekonalo ju aj kvôli nízkej nezamestnanosti a
robustnému trhu práce," tvrdí analytik Slovenskej Sporiteľne Martin Baláž. Nezamestnanosť je v krajine
dnes najnižšia z celej únie. V súvislosti s ňou Baláž upozorňuje aj na význam bohatého, no
sofistikovaného sociálneho systému, ktorý vie tlmiť výkyvy na pracovnom trhu. "Je to v podstate sociálna
sieť, ktorá sa postará napríklad o ľudí, ktorí stratia prácu," vysvetľuje. Táto podpora zabezpečí aj to, že
životná úroveň prepusteného zamestnanca výrazne neklesne, čo má zase za následok stabilnejšiu
domácu spotrebu aj počas krízy. Tá Rakúsku v recesii výrazne pomohla. Viedni taktiež pomáha lacná
zahraničná pracovná sila či vysoký podiel malých a stredných podnikov. "Do Rakúska prichádza veľké
množstvo relatívne lacnej, ale zároveň zručnej pracovnej sily, ktorá počas krízy svojím prílevom a
odlevom vyrovnáva zmeny, ktoré prináša kríza," tvrdí Vlachynský. Takúto pracovnú silu však Slovensko
nemá kde hľadať. Analytici preto navrhujú pomôcť trhu práce znižovaním minimálnej mzdy či
odvodových úľav pre najrizikovejšie kategórie obyvateľstva.
Pomáha aj vzdelávací systém
Dôležitú úlohu v boji proti nezamestnanosti zohráva podľa generálnej sekretárky Slovensko-rakúskej
obchodnej komory Márie Beritovej vzdelávací systém. Jeho absolvent sa vie ľahšie uplatniť a udržať na
trhu práce aj preto, lebo tam už má kontakty. "Spoluprácu s firmami zabezpečujú priamo školské
inštitúcie. Vďaka praxi zamestnávateľ vopred vie, čo môže od absolventa čakať," zdôrazňuje Beritová.
Vďaka tomu si krajina udržiava jednu z najnižších úrovní nezamestnanosti mladých. Rakúsko je v lepšej
situácii aj v oblasti zahraničného obchodu. Čo sa týka závislosti od exportu, tá je podstatne nižšia ako u

nás, keďže krajinu v kríze výrazne podržal domáci dopyt. Ale aj vo vývoze sa Viedni darí dobre. Podľa
ministerstva zahraničných vecí totiž výrazne ťaží zo silnejších väzieb na mimoeurópske trhy. Martin
Baláž tvrdí, že to možno vidieť aj na tom, kde majú rakúske firmy svoje dcéry. Tie sa často objavujú v
krajinách V4, na Balkáne či v Rusku, kde sa kríza až tak silno neprejavila. Silnie pritom aj vývoz do USA.
Nie je ešte vyhraté
Zaujímavosťou je, že Rakúsko nazbieralo v súčte najviac bodov napriek tomu, že ani v jednom kritériu
nebolo najlepšie. Kúpna sila totiž najviac vzrástla v Poľsku, produktivita práce v Lotyšsku, cena práce v
Bulharsku, investície v Rumunsku a verejný dlh najviac klesol Estónsku. V žiadnom kritériu však
Rakúsko neprepadlo, čo sa nedá povedať o ďalších krajinách. Pred prílišným optimizmom však analytici
varujú všetky krajiny. "Napriek tomu, že máme krajiny, ktoré sú na tom lepšie a horšie, tak kríza sa ešte
neskončila a potenciálny rozsah možných škôd sa môže zvýšiť. Dlh v Španielsku či Taliansku je totiž
taký veľký, že keď sa niečo stane, rebríčky rýchlo stratia zmysel a krajiny, ktoré sú na ich čele, sa môžu
rýchlo ocitnúť v dlhodobých problémoch," uzatvára Vlachynský.
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18. Bodujú mladé členské štáty
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/08/2013; s.: 12; HN plus; redakcia]
REBRÍČKY
Vo väčšine kritérií dominujú menej rozvinuté krajiny únie.
V produktivite sa zlepšili najmä Lotyši
Pred všeobecne úspešné Poľsko sa v tomto ukazovateli dostalo Lotyšsko (na snímke premiér Valdis
Dombrovskis). Aj v raste produktivity práce sa darí najmä rozvojovým európskym krajinám, ktoré rastú z
nižšieho základu. Mierne môže prekvapiť pozitívne hodnotenie krízou poznačeného Španielska, ktoré je
ôsme s. Aj v tomto ukazovateli sa Slovensko pohybuje v sivom priemere, keď mu rast o 6,6 percenta
vyniesol miesto práve za spomínaným Španielskom. Predstihlo však Česko aj Maďarsko, kde
produktivita práce vyrástla od vypuknutia krízy iba nebadane. Prepad produktivity zaznamenali všetky
krajiny Beneluxu, ale aj Fínsko či Veľká Británia.
Slovenský dlh je dvojnásobný
Rýchlosť zadlžovania je dnes vnímaná ako jeden z najrizikovejších faktorov. Čo sa týka zmeny
verejného dlhu od roku 2008 dodnes, najvyššie hodnotenie si zaslúži Estónsko. Pobaltská krajina je
jedinou zo všetkých, kde verejný dlh klesol. A to nie kozmeticky, ale až o 85 percent. Relatívne stabilnú
výšku dlhu si udržalo Maďarsko, čo však je slabá útecha stagnujúcej ekonomiky. V ostatných krajinách
dlhy rástli. Absolútnym rekordérom je pritom Rumunsko, kde sa takmer strojnásobil. Viac ako
dvojnásobný ho má až osem európskych krajín, medzi ktorými je aj Slovensko. Skresľujúce je
umiestnenie Grécka, ktoré sa neprepadlo vďaka odpisu časti dlhu.
Bulharská práca je výrazne drahšia
Rastu ceny práce kraľuje Bulharsko, ktoré si pripísalo takmer 40 percent. Takýto rast nemal v únii
konkurenciu. Najviac sa k nemu priblížili Švédi, kde vzrástla o štvrtinu. Zviditeľnilo sa aj Slovensko, ktoré
je na šiestom mieste s rastom viac ako 13 percent. To však nemusí byť iba pozitívne Tomáš Dudáš,
docent Ekonomickej univerzity upozorňuje na to, že jej rast môže znižovať konkurencieschopnosť.
Cena práce klesala alebo príliš nerástla najmä v krajinách, kde najviac rástla jej produktivita. Tento vzťah
dokladá Poľsko, ktoré sa umiestnilo na treťom mieste od konca, ale aj Litva či Lotyšsko. To síce vzrástlo,
ale len nepatrne, čo ho radí blízko k chvostu rebríčka.
Poliaci si môžu nakúpiť viac
Kúpna sila obyvateľstva výrazne najviac vzrástla v Poľsku, ktoré je závislé od domácej spotreby, a tak
krízu veľmi nepocítilo. Poliaci si dnes kúpia takmer o pätinu viac ako v roku 2008. Aj na ďalších miestach
sú krajiny, ktoré západnú životnú úroveň zatiaľ sledujú z odstupu. Vyčnieva medzi nimi napríklad
Bulharsko, Litva a Lotyšsko. Z rozvinutých krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko. U nás sa toho veľa
nezmenilo. Kúpna sila stúpla o necelé tri percentá, a to nás zaraďuje na priemer únie k Belgicku či
Luxembursku. Čechom, Britom či Írom sa darilo ešte menej a ich kúpna sila oproti poslednému
predkrízovému roku klesla. Najviac klesli podľa očakávania Gréci.
Rumunsko sa stáva výrobňou

Investičným výnosom kraľuje Rumunsko (na snímke premiér Victor Ponta), ktoré začína ťažiť z lacnej
pracovnej sily a rýchlo rastie. Inak sa však treba pozerať na druhé miesto Nemecka. To je zase motorom
únie, a teda aj jedným z najbezpečnejších prístavov, kam sa dajú smerovať investície. Tretie miesto
Poľska potom potvrdzuje, že jeho potenciálu kríza príliš neuškodila. Slovensko v parametri priamych
investičných výnosov padlo na 23. miesto, keď sa pomer investícií výrazne znížil. Tento ukazovateľ však
skresľujú jednorazové predkrízové investície, najmä do automobiliek.
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19. Bodujú mladé členské štáty
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 14/08/2013; Ekonomika a firmy; Redakcia]
V produktivite sa zlepšili najmä Lotyši
Pred všeobecne úspešné Poľsko sa v tomto ukazovateli dostalo o štyri percentá Lotyšsko. Aj v raste
produktivity práce sa darí najmä rozvojovým európskym krajinám, ktoré rastú z relatívne nízkeho
základu. Mierne môže prekvapiť pozitívne hodnotenie krízou poznačeného Španielska, ktoré je ôsme s
rastom produktivity takmer o 10 percent. Aj v tomto ukazovateli sa Slovensko pohybuje v sivom
priemere, keď mu rast o 6,6 percenta vyniesol miesto práve za spomínaným Španielskom. Predstihlo
však Česko aj Maďarsko, kde produktivita práce vyrástla od vypuknutia krízy iba nebadane. Prepad
produktivity zaznamenali všetky krajiny Beneluxu, ale aj Fínsko či Veľká Británia.
Slovenský dlh je dvojnásobný
Rýchlosť zadlžovania je dnes vnímaná ako jeden z najrizikovejších faktorov. Čo sa týka zmeny
verejného dlhu od roku 2008 dodnes, jednoznačne najvyššie hodnotenie si zaslúži Estónsko. Pobaltská
krajina je jedinou zo všetkých, kde verejný dlh klesol. A to nie kozmeticky, ale až o 85 percent. Relatívne
stabilnú výšku dlhu si udržalo aj Maďarsko, čo však je slabá útecha stagnujúcej ekonomiky. V ostatných
krajinách dlhy rástli. Absolútnym rekordérom je pritom Rumunsko, kde sa takmer strojnásobil. Viac ako
dvojnásobný ho má až osem európskych krajín, medzi ktorými je aj Slovensko. Skresľujúce je
umiestnenie Grécka, ktoré síce dosiahlo siedme miesto, no len zásluhou toho, že mu bola odpísaná časť
dlhu.
Bulharská práca je výrazne drahšia
Rastu ceny práce kraľuje Bulharsko, ktoré si pripísalo takmer 40 percent. Takýto rast nemal v únii
konkurenciu. Najviac sa k nemu priblížili vo Švédsku, kde vzrástla o štvrtinu. V tomto ukazovateli sa
zviditeľnilo aj Slovensko, ktoré je na šiestom mieste s rastom viac ako 13 percent. To však nemusí byť
iba dobrý znak. Tomáš Dudáš, docent Ekonomickej univerzity, upozorňuje na to, že jej rast môže
znižovať konkurencieschopnosť. Cena práce klesala alebo príliš nerástla najmä v krajinách, kde najviac
rástla jej produktivita. Tento vzťah dokladá Poľsko, ktoré sa umiestnilo na treťom mieste od konca, ale aj
Litva či Lotyšsko. To síce vzrástlo, ale len nepatrne, čo ho radí blízko k chvostu rebríčka.
Výrazne viac si kúpia Poliaci
Kúpna sila obyvateľstva výrazne najviac vzrástla v Poľsku, ktoré je závislé od domácej spotreby, a tak
krízu veľmi nepocítilo. Poliaci si dnes kúpia takmer o pätinu viac ako v roku 2008. Aj na ďalších miestach
sú krajiny, ktoré západnú životnú úroveň zatiaľ sledujú z odstupu. Vyčnieva medzi nimi ešte napríklad
Bulharsko, Litva a Lotyšsko. Z rozvinutých krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko, ktoré vyrástlo o viac
ako 5 percent. U nás sa toho veľa nezmenilo. Kúpna sila stúpla o necelé tri percentá, a to nás zaraďuje
na priemer únie k Belgicku či Luxembursku. Čechom, Britom či Írom sa darilo ešte menej a ich kúpna
sila oproti poslednému predkrízovému roku klesla. Najväčší pokles zaznamenali podľa očakávania
Gréci. Kúpia si dnes o pätinu menej.
Rumunsko sa stáva výrobňou
Investičným výnosom kraľuje Rumunsko, ktoré začína ťažiť z lacnej pracovnej sily a rýchlo rastie z
nízkeho základu. Inak sa však treba pozerať na druhé miesto Nemecka. To je zase motorom únie, a
teda aj jedným z najbezpečnejších prístavov, kam sa dajú smerovať investície. Tretie miesto Poľska
potom potvrdzuje, že jeho ambíciám a potenciálu kríza príliš neuškodila. Slovensko v parametri
priamych investičných výnosov padlo až na 23. miesto, keď sa pomer investícií medzi rokmi 2008 a
2011 výrazne znížil. Tento ukazovateľ však skresľujú jednorazové predkrízové investície, najmä do
automobiliek.
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20. McDonald's už našiel nového šéfa marketingu pre Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 16/08/2013; eTREND; Redakcia Mediálne.sk]

Do funkcie nastúpil od augusta a je zodpovedný za koordináciu marketingových aktivít, implementáciu
stratégie značky a marketingového plánu na Slovensku
Redakcia Mediálne.sk
Spoločnosť McDonald´s Slovakia vytvorila novú pozíciu marketingového manažéra pre Slovenskú
republiku.
Od augusta 2013 je ním Oliver Vališ, ktorý bude vo svojej funkcii zodpovedný za koordináciu
marketingových aktivít, implementáciu stratégie značky a marketingového plánu na Slovensku.
"Podieľať sa na marketingovej komunikácii pre jednu z najhodnotnejších svetových značiek je pre mňa
obrovskou profesionálnou výzvou a zároveň záväzkom. Som však presvedčený, že ako súčasť československého tímu prispejem svojimi skúsenosti k zvýrazneniu úspechu značky McDonald´s na
slovenskom trhu ," zhodnotil Oliver Vališ.
Oliver Vališ pôsobil predtým na pozícii riaditeľa marketingovej komunikácie v maloobchodnej sieti COOP
Jednota Bratislava, kde bol zodpovedný za strategické rozhodovanie, plánovanie a exekúciu rebrandigu
spoločnosti na Terno Slovensko, spotrebné družstvo.
Pred nástupom do spoločnosti COOP Jednota Bratislava pracoval na pozícii senior marketing manažéra
v Slovenskej sporiteľni, v spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, ako aj v internetovom
portáli Zoznam.sk.
V minulosti začínal ako redaktor vnútropolitického oddelenia denníkov Práca a Sme. Oliver Vališ je
absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, v odbore ekonomickej teórie a ekonomickej
žurnalistiky.
Doplnené 18.8.: McDonald´s na Slovensku v minulosti už mal pozíciu riaditeľky marketingu a PR pre
slovenský trh. V rokoch 1995 až 1999 ju zastávala Tamara Štrbáková. Neskôr bola pozícia presunutá do
spoločného manažmentu pre český a slovenský trh v Prahe, čo sa tento rok zmení nástupom O. Vališa.
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21. Majsterky s vekovým priemerom 20,1 roka
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 17/08/2013; 191/2013; s.: 35; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Prezident volejbalistiek Slávie EU Bratislava VLADIMÍR HANČÍK o zmenách pred nadchádzajúcou
sezónou
V poslednom extraligovom ročníku získali štrnásty titul od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Spolu s deviatimi federálnymi patria k rekordérkam najvyššej domácej ženskej volejbalovej súťaže. V
družstve bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita Bratislava prichádza na prahu nadchádzajúceho
ročníka k výraznému omladeniu. Zo základnej zostavy, ktorá nastúpila v minulosezónnej finálovej sérii
proti Doprastavu, zostala len Kóšová a Smataníková. Päť zvyšných (vrátane liberky a druhej
nahrávačky) z rôznych príčin ukončili svoje pôsobenie v tíme. "Aj napriek tomu je náš cieľ finále extraligy
a Slovenského pohára," hovorí prezident slávistiek Vladimír Hančík.
- Pekne od začiatku. Kedy začali dievčatá prípravu na novú sezónu?
"Takisto ako vlani, stretli sme sa 7. augusta. Prvé tri dni hráčky absolvovali rozbeh v Bratislave a
následne odišli na týždenné sústredenie na Štrbskom plese. Hádam po desiatich rokoch sa nám opäť
podarilo dostať do Tatier, za čo sme nesmierne vďační sponzorskej pomoci."
- Predpokladáme, že horské prostredie poslúži najmä na nabratie kondície. Ako bude vyzerať herná
príprava?
"Po návrate sa budú dievčatá do konca augusta pripravovať v Bratislave v hale, v posilňovni a vo
vonkajšom prostredí, prevažne v Horskom parku. Určite však už prídu na rad aj technické cvičenia s
loptami. Na klasický halový režim v Mladosti nabehneme od 2. septembra. V rámci prípravy si
vyskúšame konfrontáciu so silnými tímami na trojdňovom turnaji v Olomouci 6. až 8. septembra. Ďalší
víkend plánujeme jednodňový turnaj s tromi družstvami doma v Bratislave. Koncom mesiaca potom na
nás čaká štvorčlenný turnaj v Senici a prípravu, ako už tradične, zakončíme domácim Slávia EU Cupom
s piatimi zahraničnými družstvami. Tentoraz sme termín posunuli na prvý októbrový víkend, keďže
stredoeurópsku ligu začneme pre septembrové majstrovstvá Európy i menši počet účastníckych tímov
nadnárodnej súťaže až 19. októbra."

- Poďme k avizovaným zmenám v tíme. Naozaj sú až také výrazné?
"Najvýraznejšie za posledné roky. Salanciová, Herelová a Hinzellerová, všetko hráčky základnej
zostavy, chceli odísť do zahraničia. Pre klub urobili veľa, a preto im to umožňujeme. Ich angažmán do
SVS Post Schwechat je v štádiu riešenia. Ešte nie sú dotiahnuté veci okolo transferov a odstupného, ale
je už predbežná dohoda s prezidentom klubu. Preto ani nezačali prípravu u nás. Museli sme sa vyrovnať
s ukončením kariéry našej štvornásobnej majsterky a kapitánky Golitkovej, ako aj výpadku nahrávačky
Snopkovej, na ktorú čakajú materské povinnosti. Do polovice sezóny nám bude na smečiarskom poste
chýbať Kuciaková, ktorá má pred sebou semestrálny študijný pobyt v Olomouci a už trénuje v českom v
Šternberku. Na toto obdobie má u nás prerušenú zmluvu."
- To je aj s Kuciakovou dovedna šesť hráčok základnej sedmičky, ak rátame aj liberku. Zostali blokárky
Kóšová a Rákošová, smečiarka Mitrengová, nahrávačka Smataníková a univerzálka Pištěláková. Ako sa
vám podarilo odchody nahradiť?
"Veľmi intenzívne sme hľadali talenty pre družstvo žien. Budujeme obnovený tím, v ktorom dostanú
príležitosť uplatniť sa v áčku aj mladé hráčky. Do družstva prichádza Hudecová z COP Nitra a Mikšíková
z Bilíkovej. V príprave sú naše juniorky Szaboová, Sikelová, Pisarčíková z COP Nitra a Harmanová z
Banskej Bystrice. Záleží na nich, ako sa uplatnia v tíme. Do družstva sa vracia Svatošová na post
nahrávačskej dvojky. Avšak uvidíme, ako bude napredovať rehabilitácia jej operovaného ramena. Zatiaľ
nemôže trénovať naplno, preto ani neodcestovala na sústredenie. Chýba na ňom pre pracovné
povinnosti aj Rákošová, ktorá sa pripravuje s Bdružstvom a individuálne."
- Čiže v tejto sezóne budete opäť bez legionárky?
"Na skúšku sme prizvali Darju Doludovú, mladú sedemnásťročnú Ukrajinku, ktorá študuje športové
gymnázium v Košiciach a prichádza k nám zo Slávia TU Košice na hosťovanie. Zdá sa, že sa môže
presadiť aj u žien. Ak nie, zostane v juniorskom tíme."
- Trúfate si aj s takýmto mladým družstvom nepodliezť vysoko nastavenú latku slávistického volejbalu?
"Budeme mať síce mladý tím, jeho vekový priemer je 20,1 roka, a to beriem do úvahy aj Kuciakovú,
ktorá bude časť sezóny mimo. Spoločne s hráčkami z minuloročného majstrovského tímu, mladými
talentami a podporou Ekonomickej univerzity Bratislava chceme budovať družstvo tak, aby sme
zostali na špici slovenského volejbalu. Vytvoriť najmä dobrý kolektív, ktorého sila bude aj v bojovnosti,
kolektívnom duchu a súdržnosti. Chceme, aby sa mladé dievčatá oťukali, nabrali skúsenosti v súťaži,
ako je stredoeurópska liga a aby ich následne zužitkovali v nadstavbe a v play-off extraligy."
- Dotkli sa zmeny aj realizačného tímu?
"Ten zostal ten istý. Hlavný tréner bude aj naďalej Martin Hančík. Jeho asistent Michal Matušov povedie
zároveň aj juniorky. Aj toto družstvo budujeme s viacerými novými hráčkami. Keďže je možnosť, že
niektoré z dievčat budú pendlovať medzi oboma súťažami, je dôležité, aby toto prepojenie bolo výhodné
pre klub i pre hráčky."
- Stanovili ste mladému tímu konkrétne ciele?
"Ambícia vybojovať si v stredoeurópskej lige účasť vo Final Four by bola asi nad naše možnosti. Ide o to,
aby sme odohrali ťažké zápasy, ktoré nás pripravia na vrcholy domácich súťaží. V extralige i v
Slovenskom pohári chceme finále. Je predpoklad, že sa v nich opäť stretneme s Doprastavom. Tam sa
ukáže, ako obstojíme vo vzájomnej konkurencii. Keďže na prvý pohľad sa zdá, že bude mať silnejší
káder ako my." LUCIA JEŽÍKOVÁ
O POHÁRI ROZHODNÚ FINANCIE
V posledných rokoch vyvstáva otázka, ako sa Slávia EU popasuje s "povinnou jazdou" vo Vyzývacom
pohári. Bez účasti v ňom by totiž slávistky nemohli nastúpiť v MEL. "Všetko závisí od financií. Žreb nám
prisúdil luxemburský tím VC Mamer. Požiadali sme Európsku volejbalovú konfederáciu, aby sme hrali
oba zápasy na palubovke súpera. Výsledok zatiaľ nevieme. Domáci súhlasia, ale rozhodnúť musí CEV.
Nám by to finančne veľmi pomohlo. Hoci tím zatiaľ vôbec nepoznáme, predpokladám, že by sme ho mali
byť schopní zdolať. Luxemburský volejbal nie je na vysokej úrovni, iba že by mali silné legionárky. Záleží
však na rozpočte," poznamenal Vladimír Hančík.
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22. Bojujte za internát. Byty sú príliš drahé
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 20/08/2013; s.: 15; SERVISNÁ TÉMA; redakcia]
INTERNÁT ALEBO PODNÁJOM l Študentom sa prenájom bytu neoplatí. Niekoľkonásobne preplatia, aj
keď sa spolu ubytujú viacerí.
Internáty ponúkajú posledné voľné izby. Ak sa vám neujdú, siahnite po viacizbovom byte ďalej od školy,
sú lacnejšie. S hľadaním ubytovne so zvýhodnenou cenou vám zas pomôže študijné oddelenie.
Prinášame vám prehľad mesačných poplatkov za ubytovanie v internátoch i bytoch v univerzitných
mestách.
Bratislava
Univerzita Komenského
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
VI Družba 3 58,10 - 64,07
2 62,42 - 68,39
Mlynská dolina - VB A 3 57,03 - 63,00
2 62,28 - 68,25
Mlynská dolina - VB B 2 3 47,25 - 68,25
2 52,50 - 73,50
Átriové domčeky 3 41,28 - 47,25
2 46,53 - 52,50
1 62,28 - 68,25
Átriové domčeky/nové 3 51,78 - 57,75
1 67,53 - 73,50
Manželské internáty 2 57,03 - 78,75
http://www.uniba.sk
Ekonomická univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
ŠD Dolnozemská 3 55,20
2 64
ŠD Starohájska 4 2 3 43
2 48,40
ŠD Starohájska 8 2 57,40
1 60,90
ŠD Prokopa Veľkého 41 3 37,60
2 37,60 - 44,80
4 28,70
ŠD Hroboňova 4 3 37,30 - 40,90
ŠD Ekonóm 2 2 77,10
ŠD Vlčie hrdlo 74 3 52
http://www.euba.sk
Slovenská technická univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
ŠD Mladá Garda 2 66,15 - 70,53
1 79,31 - 102,46
ŠD Nikosa Belojanisa 2 49,67 - 52,69
1 58,38 - 63,53
ŠD Jura Hronca 2 71,90
ŠD Svoradov 3 46,15 - 50,41
2 44,21 - 68,90
1 52,34 - 104,41
ŠD Mladosť 3 62,30
2 75,35
1 74,53 - 77,72
ŠD Mýtna v Bratislave 2 95,70 - 106,60
1 135
http://www.stuba.sk

Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 410
3-izbový byt 705
4-izbový byt 960
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
ŠD Miloša Uhra/Blok A 3 44
2 47
Blok B - 50-53
ŠD UCM 50
Ubytovacie zariadenie (VÚJE) - 60
Ubytovacie zariadenie Strednej poľnohospodárskej školy - 57
http://www.ucm.sk
Trnavská univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
ŠD Miloša Uhra 3 44
2 47
Ubytovňa Jaslovské Bohunice 2,4 55
SOŠPSV - 50
SOŠOS 3 50
Ubytovňa PN Invest (ŽOS) 2 66,61 - 71,61
Ubytovňa Flat Line (Zavar) 2 66,61 - 71,61
http://www.truni.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 330
3-izbový byt 520
4-izbový byt 620
Trenčín
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
Staničná - 66
ŠD Záblatie - 66
Ubytovňa Janka - 68

http://www.tnuni.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 290
3-izbový byt 440
4-izbový byt 620
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac za lôžko
ŠD UKF Nitra 2 66
3 59
ŠD UKF Zobor 2,3,4 39 - 49

https://www.ukf.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac
ŠD Mladosť 1 58
2 38-40
3 32-36
4 29
ŠD Antona Bernoláka 2 60
Blok B a C 2 37
3 33
ŠD Akademická 2 65
ŠD Poľnohospodár 1 95
2 90
https://www.spu.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 315
3-izbový byt 460
4-izbový byt 675
Komárno
Univerzita J. Selyeho
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac za lôžko
Čajka - 46/40
Danubius - 60
http://www.selyeuni.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 275
3-izbový byt 350
4-izbový byt 370
Prešov
Prešovská univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
ŠD PU, Ul. 17. novembra, Nám. mládeže 2, Exnárova 36 2 50
3 45
http://www.unipo.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 275
3-izbový byt 430
4-izbový byt 455
Košice
Technická univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac*
ŠD Jedlíkova 5, 9, 13 - 60,00
ŠD Němcovej (garsónka) - 54-60
ŠD Urbánkova 2 - 54,00
ŠD Rampová 7 - 54-60
ŠD Prešov B 31 - 13 - 54,00

http://WWW.tuke.sk * EUR/mesiac za lôžko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac*
Medická 4 a 6 3 37/47
2 40/50
Popradská 66 3 44
2 47
Popradská 76 3 80
2 87
1 117
http://www.upjs.sk * EUR/mesiac za lôžko
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac*
Cesta pod Hradovou, ŠD I 1 71,45
2 55
3 49
Cesta pod Hradovou, ŠD II 1 70,71
2 54,24
3 48,26
http://WWW.umm.Sk * EUR/mesiac za lôžko
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 330
3-izbový byt 545
4-izbový byt 870
Žilina
Žilinská univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
Veľký diel/Blok A-D 2 42
3 39
Blok G,H 3 39 -46
Blok E,F 3 51
Internáty Hliny 2,3 40-46
1 57-87
http://www.uniza.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 295
3-izbový byt 470
4-izbový byt 680
Ružomberok
Katolícka univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac za lôžko
ŠD Hrabovská cesta 1 4 46
3 54
2 59 -90
1 59 - 120
ŠD Ruža 4 58
3 58
2 60-62
http://usz.ku.sk

Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
3-izbový byt 415
1-izbový byt 4-izbový byt Zvolen
Technická univerzita
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/mesiac za lôžko
Internát Ľ. Štúra, Študentská 17 2 39 - 46,30
3 37,20 - 42,70
1
Internát Ľ. Štúra, Záhonok 3 41,90
1 45,60
Internát Ľ. Štúra, Študentská 27 2 52,90 - 54,70
http://www.tuzvo.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
3-izbový byt 410
1-izbový byt 265
4-izbový byt 460
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela
Názov internátu Počet lôžok v izbe EUR/ mesiac za lôžko
ŠD 1, Tajovského 40 2 54
3 51
ŠD3, Tajovského 51 1 61
2 57
3 54
ŠD4,Tr. SNP 53 2 49
3 46
ŠD5, Ružová 15 2 57
3 54
http://www.umb.sk
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový byt 300
3-izbový byt 445
4-izbový byt 575
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23. Nahliadli sme do vysokoškolských internátov v Bratislave - des a hrôza
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 19/08/2013; TVnoviny; TV Markíza]
Ceny za ubytovanie sa však nemenia. Ani cena stravného.
Druhý domov vysokoškolákov, internáty, sa čoskoro opäť zaplnia. Mnohé sa ešte dezinfikujú, iné
prerábajú a v niektorých akoby zastal čas pred 50 rokmi.
Niektoré z nich bol štáb TV Markíza osobne skontrolovať. Zábery nie sú vhodné pre slabšie žalúdky.
Kapacita vyše 6 000 študentov robí z Mlynskej doliny vysokoškolské mesto. Už pri vchode na internát
nás víta špinavá chodby s chumáčmi holubieho peria. Vchádzame do izieb. Nábytok prestarnutý, okná
ledva držia pokope.

Zatuchnutý smrad nás ovalí len čo vojdeme do kúpeľne. Umakart okolo vane je samá pleseň, roky
nemenený záves rovnako.
Nová kuchynská linka, plastové okná či internet. Takto mali vyzerať všetky izby na manželských
internátoch v mlynskej doline. Pre neukončené verejné obstarávanie sa ich však študenti dočkajú až na
budúci rok. Niektoré izby už boli na veľkú premenu za milióny eur vypratané, kapacita v budúcom roku
tak bude znížená o 90 miest. Ceny za ubytovanie sa nemenia. Ani cena stravného.
Horský park
Pokračujeme na jeden z najstarších internátov v Bratislave. V Horskom parku, ktorý od roku 1958 nebol
rekonštruovaný, a tak aj vyzerá.
Kuchyňa, spoločné umyvárne a skrine mali byť už dávno na smetisku. Po tom, čo tu pred pol rokom
začala zo stropu opadávať omietka, sa Ekonomická univerzita rozhodla izby konečne opraviť a
študentom dať dôstojné ubytovanie.
Sprchy sú vynovené, na toaletách je to však hrôza a des. Na komplexnú rekonštrukciu ale nie sú
peniaze.
Popis foto: Vysokoškolský internát v Bratislave.
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24. Žalostný stav internátov
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 19/08/2013; Televízne noviny; z domova; Katarína
Kulová]
Jaroslav Zápala, moderátor: "Druhý domov vysokoškolákov - internáty - sa čoskoro opäť zaplnia."
Zlatica Puškárová, moderátorka: "Mnohé sa ešte dezinfikujú, iné prerábajú a v niektorých akoby zastal
čas pred päťdesiatimi rokmi."
Jaroslav Zápala, moderátor: "Zopár sme boli osobne skontrolovať. A výsledok? Zábery nie sú vhodné
pre slabšie žalúdky."
Katarína Kulová, redaktorka: "Kapacita vyše šesťtisíc študentov robí z Mlynskej doliny vysokoškolské
mesto. Už pri vchode na internát nás víta špinavá chodba s chumáčmi holubieho peria. Vchádzame do
izieb. Nábytok prestarnutý, okná ledva držia pokope. Zatuchnutý smrad nás ovalil, len čo vojdeme do
kúpeľne. Umakart okolo vane je samá pleseň, roky nemenený záves rovnako."
Peter Šagát, hovorca Vysokoškolského mesta - Mlyny: "Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny
bolo pripravené rekonštruovať už tento rok."
Katarína Kulová, redaktorka: "Nová kuchynská linka, plastové okná, či internet priamo na izbe. Takto
mali už teraz vyzerať všetky izby na manželských internátoch v Mlynskej doline. Pre neukončené verejné
obstarávanie sa ich však študenti dočkajú až na budúci rok."
Peter Šagát, hovorca Vysokoškolského mesta - Mlyny: "V súčasnosti vynakladá maximálne úsilie, aby
izby starých internátnych blokov na manželských internátoch boli opäť obývateľné."
Katarína Kulová, redaktorka: "Niektoré izby už boli pre veľkú premenu za milióny eur vypratané.
Kapacita v budúcom roku tak bude znížená o deväťdesiat miest. Ceny za ubytovanie sa nemenia (47 78 eur), ani cena stravného."
Študent: "Super. Všetko dobré."
Študent: "Mohlo by byť viacej, ale..."
Katarína Kulová, redaktorka: "Koľko ste zaplatili?"
Študent: "Dve eurá."
Katarína Kulová, redaktorka: "Pokračujeme na jeden z najstarších internátov v Bratislave - v Horskom
parku, ktorý od roku 1958 nebol rekonštruovaný a tak aj vyzerá. Toto je, nazvime to, kuchyňa. Spoločné
umyvárne a skrine, ktoré mali byť už dávno na smetisku. Po tom, čo tu pred polrokom začala zo stropu
opadávať omietka, sa ekonomická univerzita rozhodla izby konečne opraviť a študentom dať dôstojné

ubytovanie."
Radovan Lacko, prezident študentského parlamentu, Horský park: "Dávajú sa nové omietky, nové
stierky."
Katarína Kulová, redaktorka: "Sú zrekonštruované, na toaletách je tu však hrôza a des. Na komplexnú
rekonštrukciu však nie sú peniaze. Ceny sa ani tu nemenia. Za novú izbu zaplatíte sedemdesiat eur (77
eur), staršie sú lacnejšie (40 eur). Problémom Bratislavy je, že na ich nutnú opravu nemôže čerpať
peniaze z eurofondov na rozdiel od iných miest. Univerzite Mateja Bela sa už podarilo zveľadiť väčšinu
internátnych blokov. Tento rok namontovali plávajúce podlahy."
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25. Bojujte za internát. Byty sú príliš drahé
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 20/08/2013; Redakcia]
Študentom sa prenájom bytu neoplatí. Niekoľkonásobne preplatia, aj keď sa spolu ubytujú viacerí.
Internáty ponúkajú posledné voľné izby. Ak sa vám neujdú, siahnite po viacizbovom byte ďalej od školy,
sú lacnejšie. S hľadaním ubytovne so zvýhodnenou cenou vám zas pomôže študijné oddelenie.
Prinášame vám prehľad mesačných poplatkov za ubytovanie v internátoch i bytoch v univerzitných
mestách.
Mesto/Univerzita Názov internátu Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lkôžo
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave VI Družba 3 58,10 – 64,07
http://www.uniba.sk 2 62,42 – 68,39
Mlynská dolina – VB A 3 57,03 – 63,00
2 62,28 – 68,25
Mlynská dolina – VB B
3 47,25 - 68,25
2 52,5 - 73,50
Átriové domčeky 3 41,28 – 47,25
2 46,53 – 52,50
1 62,28 – 68,25
Átriové domčeky/nové 3 51,78 – 57,75
1 67,53 – 73,50
Manželské internáty 2 57,03 – 78,75
Slovenská technická univerzita v Bratislave ŠD Mladá Garda 2 66,15 - 70,53
http://www.stuba.sk 1 79,31 - 102,46
ŠD Nikosa Belojanisa 2 49,67 - 52,69
1 58,38 - 63,53
ŠD Jura Hronca 2 71,9
ŠD Svoradov 3 46,15 - 50,41
2 44,21 - 68,90
1 52,34 - 104,41
ŠD Mladosť 3 62,3
2 75,35
1 74,53 - 77,72
ŠD Mýtna v Bratislave 2 95,70 - 106,60
1 135
Ekonomická univerzita v Bratislave
http://www.euba.sk ŠD Dolnozemská 3 55,2
2 64
ŠD Starojhájska 4 2 3 43
2 48,4
ŠD Starojhájska 8 2 57,4
1 60,9
ŠD Prokopa Veľkého 41 3 37,6
2 37,60 - 44,8
4 28,7
ŠD Hroboňova 4 3 37,30 - 40,90
ŠD Ekonóm 2 2 77,1
ŠD Vlčie hrdlo 74 3 52
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)

1-izbový 410
3-izbový 705
4-izbový 960
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ŠD Miloša Uhra/Blok A 3 44
http://www.ucm.sk 2 47
Blok B - 50 – 53
ŠD UCM 50
Ubytovacie zariadenie (VÚJE) - 60
Ubytovacie zariadenie Strednej poľnohospodárskej školy - 57
Trnavská univerzita v Trnave ŠD Miloša Uhra 3 44
http://www.truni.sk 2 47
Ubytovňa Jaslovské Bohunice 2,4 55
SOŠPSV - 50
SOŠOS 3 50
Ubytovňa PN Invest (ŽOS) 2 66,61 – 71,61
Ubytovňa Flat Line (Zavar) 2 66,61 – 71,61
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 330
3-izbový 520
4-izbový 620
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ŠD UKF Nitra 2 66
https://www.ukf.sk 3 59
ŠD UKF Zobor 2,3,4 39 – 49
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ŠD Mladosť 1 58
2 38 – 40
3 32 – 36
4 29
ŠD Antona Bernoláka 2 60
Blok B a C 2 37
3 33
ŠD Akademická 2 65
ŠD Poľnohospodár 1 95
2 90
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 315
3-izbový 460
4-izbový 675
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Komárno
Univerzita J. Selyeho v Komárne Čajka - 46/40
http://www.selyeuni.sk Danubius - 60
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 275
3-izbový 350
4-izbový 370
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Trenčín
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Školský internát Staničná - 66
http://www.tnuni.sk ŠD Záblatie - 66

Ubytovňa Janka - 68
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 290
3-izbový 440
4-izbový 620
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Žilina
Žilinská univerzita v Žiline Veľký diel/ Blok A-B, C-D 2 42
http://uniza.sk 3 39
Blok G,H 3 39 – 46
Blok E,F 3 51
Internáty Hliny 2,3 40 – 46
1 57 – 87
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 295
3-izbový 470
4-izbový 680
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Ružomberok
Katolícka univerzita v Ružomberku ŠD Hrabovská cesta 1 4 46
http://usz.ku.sk 3 54
2 59 – 90
1 59 – 120
ŠD Ruža 4 58
3 58
2 60 – 62
Námestie A. Hlinku 56 4 62
2 62 – 90
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 3-izbový 415
4-izbový Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene Internát Ľ. Štúra, Študentská 17 2 39 – 46,30
http://www.tuzvo.sk 3 37,2 – 42,70
1
Internát Ľ. Štúra, Záhonok 3 41,9
1 45,6
Internát Ľ. Štúra, Študentská 27 (Bariny) 2 52,90 – 54,70
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 265
3-izbový 410
4-izbový 460
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ŠD1, Tajovského 40 2 54
http://www.umb.sk 3 51
ŠD2, Komenského 20 2 12 – 22
ŠD3, Tajovského 51 1 61
2 57
3 54
ŠD4, Tr. SNP 53 2 49
3 46
ŠD5, Ružová 15 2 57

3 54
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 300
3-izbový 445
4-izbový 575
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Prešov
Prešovská univerzita v Prešove ŠD PU , ul. 17. novembra, Nám. Mládeže 2, Exnárova 36 2 50
http://www.unipo.sk 3 45
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 275
3-izbový 430
4-izbový 455
Mesto/Univerzita Internát Počet lôžok v izbe Eur/mesiac/lôžko
Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Medická 4 a 6 3 37/47
http://www.upjs.sk 2 40/50
Popradská 66 3 44
2 47
Popradská 76 3 80 3 80
2 87
1 117
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Cesta pod Hradovou, ŠD I 1 71,45
http://www.uvm.sk 2 55
3 49
Cesta pod Hradovou, ŠD II 1 70,71
2 54,24
3 48,26
Technická univerzita v Košiciach ŠD Jedlíkova 5,9,13 - 60,00
http://www.tuke.sk ŠD Němcovej 1 - garsónka - 54 - 60
ŠD Urbánkova 2 - 54,00
ŠD Rampová 7 - 54 - 60
ŠD Prešov B 31 - 13 - 54,00
Cena za prenájom bytu (EUR/mesiac)
1-izbový 330
3-izbový 545
4-izbový 870
Zdroje: internetové stránky slovenských vysokých škôl a NARKS-INFOSERVIS
ned
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26. Zabudnite na krytie svetových mien zlatom
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 20/08/2013; Aktuality.sk; Aktuality.sk,dk]
Zlato ako skutočné peniaze. Žiadne natlačené papieriky, prípadne nejaké jednotky a nuly v počítačoch.
Tak po takomto návrate ku zlatému štandardu volajú kritici súčasného finančného systému. A je ich z
roka na rok, ako sa ekonomická situácia vo svete nie príliš zlepšuje, stále viac a viac.
Obhajcovia tvrdia, že žltý kov by pomáhal chrániť súkromné vlastníctvo a bol obranou pred infláciou.
Zamedzilo by sa deficitnému financovaniu vlád, a tým aj prenosom dlhového bremena na budúce
generácie a rovnako tak by sa zlepšila kontrola vládnych výdavkov. Lenže zavedenie zlatého štandardu
by nebolo v skutočnosti možné. K takýmto záverom prišli Božena Chovancová a Peter Árendáš z
Katedry bankovníctva medzinárodných financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave vo svojej
najnovšej štúdii.

Rozhodujú centrálne banky
Najväčšími vlastníkmi zlata v súčastnosti sú centrálne banky jednotlivých krajín a sú tak
najvýznamnejšími hráčmi pri obchodovaní s touto vzácnou komoditou. Ich vplyv sa prejavuje aj v tom, že
dokážu ovplyvniť cenu zlata. Najväčší objem žltého kovu majú americká centrálna banka spolu s
nemeckou. Čoraz väčší význam majú aj centrálne banky v Rusku a Číne, ktoré v poslednom období
zvyšovali podiel zlata vo svojich devízových rezervách. Podľa autorov, aby krytie meny zlatom malo
hlbší význam, bol by potrebný väčší percentuálny podiel na peňažnom agregáte M2 (peniaze v obehu,
na bežných a termínovaných vkladoch, pozn. red.). Napríklad v 30-tych rokoch minulého storočia, keď
bol americký dolár (USD) naviazaný na tento vzácny kov, bola zákonom stanovená úroveň krytia na 40
percent. Na dosiahnutie takejto úrovne pri cene 1690 USD za trójsku uncu (toz) by boli potrebné zlaté
rezervy vo výške takmer 2,46 miliárd toz.
Málo zlata
V praxi by to bol ale problém. Len na porovnanie, celkové oficiálne zlaté rezervy v dvoch stovkách
centrálnych bánk, v Medzinárodnom menovom fonde, ako aj vo Svetovej banke dosahovali ku koncu
roka 2012 len 1,012 miliardy toz. To znamená, že na pokrytie vlastného agregátu M2 by USA potrebovali
dva a pol krát viac žltého kovu, ako vlastnia v súčasnosti oficiálne inštitúcie vo svete. Navyše ide o
približne 45 percent objemu vyťaženého zlata za celú históriu ľudstva, ktorý sa odhaduje približne na 5,5
miliardy toz. Pri súčasných cenách by tak ani všetko doteraz vyťažené zlato nestačilo na 100 percentné
krytie amerického dolára. Autori ďalej tvrdia, že pri 40 percentnom krytí v USA by v tom prípade muselo
zlato stáť takmer 16 tisíc USD/toz.
Kolaps bánk
Aj pri ostatných menách, ako napríklad pri eure alebo čínskom juane, by to bolo podobné. Pritom len
čínsky agregát M2 je o polovicu väčší ako americký. Podľa autorov, pokiaľ by mali byť uvedené tri meny
kryté zlatom čo i len na 25 percent, cena zlata by musela vzrásť na vyše 10 tisíc USD/toz. To by však so
sebou prinieslo viacero problémov, vrátane kolapsu významných finančných inštitúcií na čele s Goldman
Sachs a J P Morgan, ktoré držia nekryté krátke pozície na drahé kovy. "Rozsah týchto pozícií a pákový
efekt by viedli k vzniku obrovských strát. Tie by viedli ku krachu týchto inštitúcií a následným otrasom vo
svetovej ekonomike, oveľa silnejším ako po páde Lehman Brothers," uvádzajú autori v štúdii. Navyše
obchodovanie so zlatom nadobudlo virtuálnu podobu, pretože v súčasnosti len päť percent obchodov so
zlatom má charakter fyzickej dodávky zlata. Zvyšok predstavujú najmä špekulatívne obchody spojené so
zlatom.
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27. Na čo míňa váš študent?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 26/08/2013; s.: 18; SERVIS; MICHAL HÚSKA]
Skriptá sú tou najmenšou položkou!
Aj vy máte vysokoškoláka? Potom viete, že jeho štúdium je poriadne drahé v priemere vychádza až na 3
600 eur ročne. Priamo na školné či skriptá však študenti dajú len desatinu tejto sumy. Čo zhltne väčšinu
peňazí?
MICHAL HÚSKA
Ak chcú mladí ľudia u nás študovať, bez podpory rodičov sa nezaobídu. Až 83 percent je od nich
doslova finančne závislých. Letná brigáda ani brigáda popri škole zďaleka nestačia na to, aby si sami
zaplatili školské výdavky. Potvrdil to najnovší prieskum VÚB banky.
Kam idú peniaze
Priemerný vysokoškolák minie ročne približne 3 600 eur, mesačne to vychádza na 358 eur. Väčšinu z
tejto sumy platia práve rodičia. Nečudo, možností privyrobiť si, najmä pri dennom štúdiu, nie je veľa a
náklady na život neustále rastú. Ťažšie to majú študenti, ktorí bývajú v internáte či v podnájme a musia
sa sami aj stravovať. Prekvapením je, že samotné študijné materiály zhltnú našim študentom najmenej
peňazí – 2 percentá. Dokonca aj spolu so školným je to iba 10 percent. Naopak, najviac dajú študenti na
stravu a voľný čas – tie tvoria až 40 percent ich výdavkov. Približne rovnako ich vyjde ubytovanie, strava
a ošatenie. Výdavky vysokoškolákov sú v každom meste iné. Rozdielne náklady na ubytovanie alebo
dopravu vedia život poriadne predražiť. Alebo zlacniť.
Kde je najdrahšie

Najnákladnejší život majú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí v priemere minú 4 400
eur, Univerzity Mateja Bela 4 000 eur a Žilinskej univerzity – 3 800 eur. Až o polovicu menej potrebujú
študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tí svoje ročné výdavky vyčíslili na 2 100 eur. Aj keď
väčšina študentov v prieskume tvrdila, že má dosť peňazí na svoje potreby, mnohí sa obávajú
finančných problémov v budúcnosti.
Vysokoškolské naj
- Ekonomická univerzita v Bratislave: najvyšší výdavok na voľný čas 950 eur
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: najvyšší výdavok na ubytovanie 820 eur
- Žilinská univerzita: najvyšší výdavok na školné 580 eur
- Prešovská univerzita: najvyšší výdavok na učebnice 160 eur
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: najvyšší výdavok na dopravu 560 eur
- Slovenská technická univerzita v Bratislave: najnižší výdavok na učebnice 60 eur
- Katolícka univerzita v Ružomberku: najnižší výdavok na voľný čas 230 eur
Mesačný rozpočet vysokoškoláka
strava: 71 eur
voľný čas: 76 eur
odevy, topánky, kozmetika: 63 eur
iné: 3 eur
školné: 29 eur
učebnice: 8 eur
ubytovanie: 66 eur
doprava: 42 eur
VZDELANIE: Na diplom nestačia len vedomosti, treba mať aj peniaze.
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28. Potravinová sebestačnosť Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 23/08/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Martin Uram, moderátor: "O kríze potravinovej sebestačnosti na Slovensku hovoria politici už roky.
Chýba najmä živočíšna výroba a pestovanie ovocia a zeleniny, ktoré podľa štatistík každoročne klesajú.
Je však potravinová sebestačnosť taká dôležitá, ako o nej radi hovoria politici? Napriek tomu, že je
Slovensko málo sebestačné, v množstve iných vecí má poľnohospodárstvo výnimočné postavenie aj z
pohľadu ekonómov."
Peter Valovič, redaktor: "Sektor bol dlhodobo finančne podhodnotený. Slovensko zaostáva v inováciách.
Starosti ministerstvu pôdohospodárstva robí aj odbyt. Riaditeľka sekcie potravinárstva Zuzana
Nouzovská."
Zuzana Nouzovská, riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR: "Treba si uvedomiť, že osemdesiatpäť percent produkcie slovenských potravín ide
cez obchodné reťazce a nemáme alternatívne odbytové cesty."
Peter Valovič, redaktor: "Likvidácia poľnohospodárstva vplýva podľa Ľuboša Pavelku z bratislavskej
Ekonomickej univerzity na množstvo iných faktorov. Spôsobuje nedostatok pracovných miest pre
nízko vzdelaných ľudí, ale aj nerovnováhu v krajine. Veľký vplyv na nefunkčnosť slovenského
poľnohospodárstva má podľa neho aj fakt, že má Slovensko po Dánsku druhú najvyššiu daň z pridanej
hodnoty na základné potraviny v Európe."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita Bratislava: "To vplýva na veľký rozsah cezhraničnej turistiky,
kde sa kupujú aj základné potraviny, najmä maslo, syry a podobne v zahraničí."
Peter Valovič, redaktor: "Potravinová sebestačnosť je mýtus, ktorý padol vďaka voľnému trhu, tvrdí
Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií. Aj keby Slovensko bolo v
poľnohospodárstve sebestačné, bude mechanika závislá na dovezenej energii. Tvrdí, že slovenské
poľnohospodárstvo potrebuje využiť domáce podmienky a pracovnú silu, čomu vraj bránia umelé
pravidlá nastavené spoločnou poľnohospodárskou politikou."
Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií: "My dnes v skutočnosti nevieme, do akej
miery a čo všetko by sa na Slovensku vyrábalo, keby toto umelé riadenie výroby neexistovalo."

Peter Valovič, redaktor: "Bez zásahu Európskej únie by podľa Radovana Ďuranu mohlo v konečnom
dôsledku poľnohospodárstvo vďaka nízkej cene pozemkov a pracovnej sily ožiť."
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29. Na čo míňa váš študent? Mesačný rozpočet vysokoškoláka
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 26/08/2013; Plus JEDEN DEŇ/MICHAL HÚSKA]
Aj vy máte vysokoškoláka? Potom viete, že jeho štúdium je poriadne drahé – v priemere vychádza až na
3 600 eur ročne. Priamo na školné či skriptá však študenti dajú len desatinu tejto sumy. Čo zhltne
väčšinu peňazí?
Ak chcú mladí ľudia u nás študovať, bez podpory rodičov sa nezaobídu. Až 83 percent je od nich
doslova finančne závislých. Letná brigáda ani brigáda popri škole zďaleka nestačia na to, aby si sami
zaplatili školské výdavky. Potvrdil to najnovší prieskum VÚB banky.
Kam idú peniaze
Priemerný vysokoškolák minie ročne približne 3 600 eur, mesačne to vychádza na 358 eur. Väčšinu z
tejto sumy platia práve rodičia. Nečudo, možností privyrobiť si, najmä pri dennom štúdiu, nie je veľa a
náklady na život neustále rastú.
Ťažšie to majú študenti, ktorí bývajú v internáte či v podnájme a musia sa sami aj stravovať.
Prekvapením je, že samotné študijné materiály zhltnú našim študentom najmenej peňazí – 2 percentá.
Dokonca aj spolu so školným je to iba 10 percent.
Naopak, najviac dajú študenti na stravu a voľný čas – tie tvoria až 40 percent ich výdavkov. Približne
rovnako ich vyjde ubytovanie, strava a ošatenie.
Výdavky vysokoškolákov sú v každom meste iné. Rozdielne náklady na ubytovanie alebo dopravu vedia
život poriadne predražiť. Alebo zlacniť.
Kde je najdrahšie
Najnákladnejší život majú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí v priemere minú 4 400
eur, Univerzity Mateja Bela – 4 000 eur a Žilinskej univerzity – 3 800 eur.
Až o polovicu menej potrebujú študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tí svoje ročné výdavky
vyčíslili na 2 100 eur.
Aj keď väčšina študentov v prieskume tvrdila, že má dosť peňazí na svoje potreby, mnohí sa obávajú
finančných problémov v budúcnosti.
Vysokoškolské naj
Ekonomická univerzita v Bratislave: najvyšší výdavok na voľný čas 950 eur
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: najvyšší výdavok na ubytovanie 820 eur
Žilinská univerzita: najvyšší výdavok na školné 580 eur
Prešovská univerzita: najvyšší výdavok na učebnice 160 eur
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: najvyšší výdavok na dopravu 560 eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave: najnižší výdavok na učebnice 60 eur
Katolícka univerzita v Ružomberku: najnižší výdavok na voľný čas 230 eur
Koľko vás stojí štúdium detí?
Martina Šimkovičová: "Dcéra Petra (22, študuje na Paneurópskej vysokej škole) popri škole pracuje, ale
určite by z toho nevyžila. Samozrejme, finančne ju podporujeme vo všetkom, čo sa týka školy. Už len
školné je okolo 2 000 eur."
Monika Flašíková-Beňová: "Syn Martin (24) doštudoval vlani Paneurópsku vysokú školu a jasné, že som
mu hradila všetky náklady. Neviem ich presne vyčísliť, ale nebolo to veľa. Býval totiž u nás doma a
doma sa aj stravoval. Neprivyrábal si na brigádach, keďže právo, ktoré študoval, bolo náročné. A cez
prázdniny jednoducho oddychoval."
Jarmila Lajčáková-Hargašová: "Neviem presne, koľko ma to stojí. Dcéra Vanesa (21, študuje
psychológiu na Univerzite Komenského) je v štátnej škole a popri nej robí babysitting, no na výdavky jej
to nestačí. Všetko, čo sa týka školy, jej, samozrejme, hradíme my."
Autor - Plus JEDEN DEŇ/MICHAL HÚSKA
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30. Potravinová sebestačnosť Slovenska je slabá
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 23/08/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Nina Krajčovičová, moderátorka: "O kríze potravinovej sebestačnosti na Slovensku hovoria politici už
roky. V krajine chýba najmä živočíšna výroba a pestovanie ovocia a zeleniny a tie podľa štatistík
každoročne klesajú. Je však potravinová sebestačnosť taká dôležitá, ako o nej radi hovoria politici?
Napriek tomu, že je Slovensko málo sebestačné, v množstve iných vecí má poľnohospodárstvo
výnimočné postavenie aj z pohľadu ekonómov."
Peter Valovič, redaktor: "Slovensko dovezie viac potravín ako spotrebuje a to je problém, tvrdia
poľnohospodári. Zmení sa to podľa nich len s podporou štátu a Európskej únie. Sektor bol dlhodobo
finančne podhodnotený. Slovensko zaostáva v inováciách. Starosti ministerstvu pôdohospodárstva robí
aj odbyt. Riaditeľka sekcie potravinárstva Zuzana Nouzovská."
Zuzana Nouzovská, riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR: "Chýbajú nám odbytové organizácie výrobcov, chýba nám spolupráca v rámci
reťazca, to znamená prvovýrobca, spracovateľ, ktorí sa spojili a spoločne by vedeli odbytovať produkciu.
Treba si uvedomiť, že osemdesiatpäť percent produkcie slovenských potravín ide cez obchodné reťazce
a nemáme alternatívne odbytové cesty."
Peter Valovič, redaktor: "Potraviny sú špeciálny prípad, hovorí ekonóm Vladimír Baláž zo Slovenskej
akadémie vied. Každá krajina má v rámci potravinovej sebestačnosti vlastné pravidlá a hodnotí sa
prísnejšie. Bez potravín sa totiž žiť nedá."
Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: "Keby ste hneď zajtra prestali vyrábať aj dovážať, ja
neviem, odevy, tak v šatníku vám určite vydržia na tri, na štyri roky nejaké, ale s tými potravinami je to
horšie."
Peter Valovič, redaktor: "Likvidácia poľnohospodárstva vplýva podľa Ľuboša Pavelku z bratislavskej
Ekonomickej univerzity na množstvo iných faktorov. Spôsobuje nedostatok pracovných miest pre
nízko vzdelaných ľudí, ale aj nerovnováhu v krajine. Nízka produkcia mäsa má za následok nedostatok
prírodných hnojív pre rastlinné hospodárstvo. Veľký vplyv na nefunkčnosť slovenského
poľnohospodárstva má podľa neho aj fakt, že má Slovensko po Dánsku druhú najvyššiu daň z pridanej
hodnoty na základné potraviny v Európe."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita Bratislava: "To vplýva na veľký rozsah cezhraničnej turistiky,
kde sa kupujú aj základné potraviny, najmä maslo, syry a podobne v zahraničí v Maďarsku, Poľsku, v
Rakúsku, v Čechách."
Peter Valovič, redaktor: "Potravinová sebestačnosť je mýtus, ktorý padol vďaka voľnému trhu, tvrdí
Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií. Aj keby Slovensko bolo v
poľnohospodárstve sebestačné, bude mechanika závislá na dovezenej energii. Tvrdí, že slovenské
poľnohospodárstvo potrebuje využiť domáce podmienky a pracovnú silu, čomu vraj bránia umelé
pravidlá nastavené spoločnou poľnohospodárskou politikou."
Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií: "My dnes v poľnohospodárstve máme
všetko len nie trh, pretože vplyv tej spoločne riadenej politiky, ktorá určuje výšku dotácií, je tak
významný, že my v skutočnosti nevieme, do akej miery a čo všetko by sa na Slovensku vyrábalo, keby
toto umelé riadenie výroby neexistovalo."
Peter Valovič, redaktor: "Bez zásahu Európskej únie by podľa Radovana Ďuranu mohlo v konečnom
dôsledku poľnohospodárstvo vďaka nízkej cene pozemkov a pracovnej sily ožiť."
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31. Potravinová sebestačnosť Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 23/08/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Michal Katuška, moderátor: "O kríze potravinovej sebestačnosti na Slovensku hovoria politici už roky. V
krajine chýba najmä živočíšna výroba a pestovanie ovocia a zeleniny a tie podľa štatistík každoročne
klesajú. Je však potravinová sebestačnosť taká dôležitá, ako o nej radi hovoria politici? Napriek tomu, že

je Slovensko málo sebestačné, v množstve iných vecí má poľnohospodárstvo výnimočné postavenie aj z
pohľadu ekonómov."
Peter Valovič, redaktor: "Slovensko dovezie viac potravín ako spotrebuje a to je problém, tvrdia
poľnohospodári. Zmení sa to podľa nich len s podporou štátu a Európskej únie. Sektor bol dlhodobo
finančne podhodnotený. Slovensko zaostáva v inováciách. Starosti ministerstvu pôdohospodárstva robí
aj odbyt. Riaditeľka sekcie potravinárstva Zuzana Nouzovská."
Zuzana Nouzovská, riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR: "Treba si uvedomiť, že osemdesiatpäť percent produkcie slovenských potravín ide
cez obchodné reťazce a nemáme alternatívne odbytové cesty."
Peter Valovič, redaktor: "Likvidácia poľnohospodárstva vplýva podľa Ľuboša Pavelku z bratislavskej
Ekonomickej univerzity na množstvo iných faktorov. Spôsobuje nedostatok pracovných miest pre
nízko vzdelaných ľudí, ale aj nerovnováhu v krajine. Veľký vplyv na nefunkčnosť slovenského
poľnohospodárstva má podľa neho aj fakt, že má Slovensko po Dánsku druhú najvyššiu daň z pridanej
hodnoty na základné potraviny v Európe."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita Bratislava: "To vplýva na veľký rozsah cezhraničnej turistiky,
kde sa kupujú aj základné potraviny, najmä maslo, syry a podobne v zahraničí."
Peter Valovič, redaktor: "Potravinová sebestačnosť je mýtus, ktorý padol vďaka voľnému trhu, tvrdí
Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií. Aj keby Slovensko bolo v
poľnohospodárstve sebestačné, bude mechanika závislá na dovezenej energii. Tvrdí, že slovenské
poľnohospodárstvo potrebuje využiť domáce podmienky a pracovnú silu, čomu vraj bránia umelé
pravidlá nastavené spoločnou poľnohospodárskou politikou."
Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií: "My dnes v skutočnosti nevieme, do akej
miery a čo všetko by sa na Slovensku vyrábalo, keby toto umelé riadenie výroby neexistovalo."
Peter Valovič, redaktor: "Bez zásahu Európskej únie by podľa Radovana Ďuranu mohlo v konečnom
dôsledku poľnohospodárstvo vďaka nízkej cene pozemkov a pracovnej sily ožiť."
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32. Odhaľte, na ktorej slovenskej univerzite je štúdium najdrahšie
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 23/08/2013; TVnoviny; TASR]
Ročné náklady sú až 4400 eur.
Slovenskí vysokoškoláci minú počas školského roka v priemere 3600 eur.
Priamo na školné či učebnice však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok zhltnú voľný čas, strava,
ubytovanie, doprava a nákupy.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z
Katolíckej univerzity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB banku realizovala agentúra 2muse.
Ako dnes predstavitelia banky informovali na stretnutí s novinármi, takmer 80 % zo sumy je približne
rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy.
Výdavky na školné a literatúru tvoria len 10 % a zvyšná desatina ide na dopravu.
Najnákladnejší život majú pritom študenti Ekonomickej univerzity (4400 eur), Univerzity Mateja Bela
(4000 eur) a Žilinskej univerzity (3800 eur). Najmenšie finančné nároky majú študenti Slovenskej
technickej univerzity (2700 eur) a Katolíckej univerzity (2100 eur).
Dve tretiny vysokoškolákov hovoria, že majú dostatok peňazí, no mnohí sa zároveň obávajú finančnej
náročnosti štúdia. Zdrojom financií sú pre nich predovšetkým rodičia (83 % študentov). Dve tretiny
vysokoškolákov pre peniaze brigádujú počas leta a len o niečo menej aj počas školského roka.
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33. Vysokoškoláci potrebujú v priemere 3600 eur ročne
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 23/08/2013; Aktuality.sk; TASR]

Slovenskí vysokoškoláci minú počas školského roka v priemere 3600 eur. Priamo na školné či učebnice
však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok zhltnú voľný čas, strava, ubytovanie, doprava a nákupy.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z
Katolíckej univerzity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB banku realizovala agentúra 2muse. Ako
dnes predstavitelia banky informovali na stretnutí s novinármi, takmer 80 % zo sumy je približne
rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy.
Výdavky na školné a literatúru tvoria len 10 % a zvyšná desatina ide na dopravu. Najnákladnejší život
majú pritom študenti Ekonomickej univerzity (4400 eur), Univerzity Mateja Bela (4000 eur) a Žilinskej
univerzity (3800 eur).
Najmenšie finančné nároky majú študenti Slovenskej technickej univerzity (2700 eur) a Katolíckej
univerzity (2100 eur). Dve tretiny vysokoškolákov hovoria, že majú dostatok peňazí, no mnohí sa
zároveň obávajú finančnej náročnosti štúdia.
Zdrojom financií sú pre nich predovšetkým rodičia (83 % študentov). Dve tretiny vysokoškolákov pre
peniaze brigádujú počas leta a len o niečo menej aj počas školského roka.
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34. Vysokoškoláci potrebujú ročne 3600 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 23/08/2013; Investujeme.sk; Redakcia]
Takmer 80% tejto sumy je približne rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a
nákupy. Výdavky na školné a literatúru tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.
Slovenskí vysokoškoláci minú počas školského roka v priemere 3600 eur. Priamo na školné či učebnice
však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok zhltne voľný čas, strava, ubytovanie, doprava a nákupy.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z
Katolíckej univerzity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB banku realizovala agentúra 2muse.
Priemerný slovenský vysokoškolák minie ročne 3600 eur. Takmer 80% tejto sumy je približne
rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy. Výdavky na školné a literatúru
tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.
Najnákladnejší život majú pritom študenti Ekonomickej univerzity (4 400 eur), Univerzity Mateja Bela
(4 000 eur) a Žilinskej univerzity (3 800 eur). Najmenšie finančné nároky majú študenti Slovenskej
technickej univerzity (2 700 eur) a Katolíckej univerzity (2 100 eur).
Dve tretiny vysokoškolákov hovoria, že majú dostatok peňazí, no mnohí sa zároveň obávajú finančnej
náročnosti štúdia. Zdrojom financií sú pre nich predovšetkým rodičia (83% študentov). Dve tretiny
vysokoškolákov kvôli peniazom brigádujú počas leta a len o niečo menej aj počas školského roka.
Jedným z možných zdrojov financovania štúdia je aj Flexipôžička pre študentov od VÚB banky.
Vysokoškoláci si s ňou môžu požičať až 5 000 eur na obdobie 1 až 6 rokov. Zvýhodnená úroková
sadzba 7,9% p.a. je platná pre každého záujemcu, aktívni študenti úver získajú ešte o percento
lacnejšie. "Zľavu dáme študentom, ktorí majú výborný prospech, zapájajú sa do študentskej vedeckej
odbornej činnosti alebo sú aktívnymi dobrovoľníkmi. Okrem lepšej sadzby ušetria aj polovicu poplatku za
poskytnutie úveru," hovorí Melinda Péková, vedúca oddelenia úverov VÚB banky. Pôžička je
bezúčelová, takže z nej študent môže zaplatiť čokoľvek – školné, internát, počítač alebo aj zahraničný
študijný pobyt.
Úver je štandardne zabezpečený solidárnym spoludlžníkom, ktorým môžu byť rodičia či súrodenci. Pre
študentov viacerých fakúlt vysokých škôl je však úver dostupný bez akéhokoľvek zabezpečenia. "Ide
predovšetkým o také študijné oblasti, ktorých absolventi sa po ukončení štúdia dokážu rýchlo uplatniť na
trhu práce, ako sú napr. informačné technológie, medicína, farmácia či veterinárne lekárstvo," dodáva
Péková.
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35. Vysokoškoláci potrebujú ročne 3600 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 23/08/2013; Aktuality.sk; Reklamný článok]

Slovenskí vysokoškoláci minú počas školského roka v priemere 3600 eur. Priamo na školné či učebnice
však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok zhltne voľný čas, strava, ubytovanie, doprava a nákupy.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z
Katolíckej univerzity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB banku realizovala agentúra
2muse.Priemerný slovenský vysokoškolák minie ročne 3600 eur. Takmer 80% tejto sumy je približne
rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy. Výdavky na školné a literatúru
tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.
Najnákladnejší život majú pritom študenti Ekonomickej univerzity (4 400 eur), Univerzity Mateja Bela
(4 000 eur) a Žilinskej univerzity (3 800 eur). Najmenšie finančné nároky majú študenti Slovenskej
technickej univerzity (2 700 eur) a Katolíckej univerzity (2 100 eur).
Dve tretiny vysokoškolákov hovoria, že majú dostatok peňazí, no mnohí sa zároveň obávajú finančnej
náročnosti štúdia. Zdrojom financií sú pre nich predovšetkým rodičia (83% študentov). Dve tretiny
vysokoškolákov kvôli peniazom brigádujú počas leta a len o niečo menej aj počas školského roka.
Jedným z možných zdrojov financovania štúdia je aj Flexipôžička pre študentov od VÚB banky.
Vysokoškoláci si s ňou môžu požičať až 5 000 eur na obdobie 1 až 6 rokov. Zvýhodnená úroková
sadzba 7,9% p.a. je platná pre každého záujemcu, aktívni študenti úver získajú ešte o percento
lacnejšie. "Zľavu dáme študentom, ktorí majú výborný prospech, zapájajú sa do študentskej vedeckej
odbornej činnosti alebo sú aktívnymi dobrovoľníkmi. Okrem lepšej sadzby ušetria aj polovicu poplatku za
poskytnutie úveru," hovorí Melinda Péková, vedúca oddelenia úverov VÚB banky. Pôžička je
bezúčelová, takže z nej študent môže zaplatiť čokoľvek – školné, internát, počítač alebo aj zahraničný
študijný pobyt.
Úver je štandardne zabezpečený solidárnym spoludlžníkom, ktorým môžu byť rodičia či súrodenci. Pre
študentov viacerých fakúlt vysokých škôl je však úver dostupný bez akéhokoľvek zabezpečenia. "Ide
predovšetkým o také študijné oblasti, ktorých absolventi sa po ukončení štúdia dokážu rýchlo uplatniť na
trhu práce, ako sú napr. informačné technológie, medicína, farmácia či veterinárne lekárstvo," dodáva
Péková.
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36. Študenti ročne potrebujú v priemere 3600 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 23/08/2013; euractiv.sk; Redakcia]
Slovenského študenta ročné štúdium na vysokej škole v priemere vyjde 3596 eur. Podľa prieskumu
najviac peňazí minie na stravu a voľný čas a najmenej na študijnú literatúru.
Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej univerzity (4400 eur), Univerzity Mateja Bela
(4000 eur) a Žilinskej univerzity (3800 eur). Naopak najmenej minú vysokoškoláci zo Slovenskej
technickej univerzity (2700 eur) a z Katolíckej univerzity (2100 eur).
Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre VÚB banku realizovala agentúra 2muse. Výdavky
priemerného slovenského vysokoškoláka v priemere dosahujú 3600 eur ročne.
Približne 80 % z toho minú na voľný čas (76 eur mesačne), stravu (71 eur mesačne), ubytovanie (66 eur
mesačne) a nákupy (63 eur mesačne). Školné a literatúra tvoria len 10 % výdavkov a zvyšok sú náklady
na dopravu.
Na finančnú podporu od rodičov sa pritom spolieha 83 % opýtaných študentov. Dve tretiny majú príjmy z
brigád popri škole alebo počas leta. Štipendium poberá tretina študentov.
Pokiaľ ide o postoje k študentskému životu dve tretiny opýtaných uviedli, že majú dostatok peňazí na
svoje potreby. Obavy z finančných problémov v budúcnosti má však takmer polovica.
Z prieskumu tiež vyplýva, že pre študentov sú zaujímavé študijné pobyty alebo absolventské stáže v
zahraničí, no väčšina sa ich nezúčastní pre nedostatok financií. Ako ďalšie dôvody neúčasti tiež uvádzali
absenciu príležitostí a nízku úroveň ovládania cudzieho jazyka.
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37. Vysokoškoláci potrebujú ročne 3600 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 23/08/2013; Webnoviny.sk; WBN/PR]

Takmer 80% tejto sumy je približne rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a
nákupy. Výdavky na školné a literatúru tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.
BRATISLAVA 23. augusta (WBN/PR) - Slovenskí vysokoškoláci minú počas školského roka v priemere
3600 eur. Priamo na školné či učebnice však potrebujú len desatinu tejto sumy. Zvyšok zhltne voľný čas,
strava, ubytovanie, doprava a nákupy. Najvyššie finančné nároky majú študenti Ekonomickej
univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z Katolíckej univerzity. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre VÚB
banku realizovala agentúra 2muse.
Priemerný slovenský vysokoškolák minie ročne 3600 eur. Takmer 80% tejto sumy je približne
rovnomerne rozdelených medzi voľný čas, stravu, ubytovanie a nákupy. Výdavky na školné a literatúru
tvoria len 10% a zvyšná desatina ide na dopravu.
Najnákladnejší život majú pritom študenti Ekonomickej univerzity (4 400 eur), Univerzity Mateja Bela
(4 000 eur) a Žilinskej univerzity (3 800 eur). Najmenšie finančné nároky majú študenti Slovenskej
technickej univerzity (2 700 eur) a Katolíckej univerzity (2 100 eur).
Dve tretiny vysokoškolákov hovoria, že majú dostatok peňazí, no mnohí sa zároveň obávajú finančnej
náročnosti štúdia. Zdrojom financií sú pre nich predovšetkým rodičia (83% študentov). Dve tretiny
vysokoškolákov kvôli peniazom brigádujú počas leta a len o niečo menej aj počas školského roka.
Jedným z možných zdrojov financovania štúdia je aj Flexipôžička pre študentov od VÚB banky.
Vysokoškoláci si s ňou môžu požičať až 5 000 eur na obdobie 1 až 6 rokov. Zvýhodnená úroková
sadzba 7,9% p.a. je platná pre každého záujemcu, aktívni študenti úver získajú ešte o percento
lacnejšie. "Zľavu dáme študentom, ktorí majú výborný prospech, zapájajú sa do študentskej vedeckej
odbornej činnosti alebo sú aktívnymi dobrovoľníkmi. Okrem lepšej sadzby ušetria aj polovicu poplatku za
poskytnutie úveru," hovorí Melinda Péková, vedúca oddelenia úverov VÚB banky. Pôžička je
bezúčelová, takže z nej študent môže zaplatiť čokoľvek – školné, internát, počítač alebo aj zahraničný
študijný pobyt.
Úver je štandardne zabezpečený solidárnym spoludlžníkom, ktorým môžu byť rodičia či súrodenci. Pre
študentov viacerých fakúlt vysokých škôl je však úver dostupný bez akéhokoľvek zabezpečenia. "Ide
predovšetkým o také študijné oblasti, ktorých absolventi sa po ukončení štúdia dokážu rýchlo uplatniť na
trhu práce, ako sú napr. informačné technológie, medicína, farmácia či veterinárne lekárstvo," dodáva
Péková.
Popis foto: VÚB, a.s.
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38. Vysokoškolák priemerne minie počas jedného roka 3600 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Lumen, 17:30; 23/08/2013; Infolumen; z domova; Štefánia
Kačalková Štefančíková]
Jana Graňáková, moderátorka: "Už o týždeň sa začína nielen nový školský rok, ale pre vysokoškolákov
aj nový akademický rok. Pre niektorých je to prvý rok, ktorý strávia mimo svojej rodiny, možno na
internáte. Možno sa tak ocitnú v situácii, kedy sa musia vedieť postarať sami o sebe. Vyriešiť platby za
bývanie stravu či náklady na dopravu. Agentúra Tumus urobila prieskum medzi študentmi, v ktorom
zistila, že vysokoškolák priemerne minie počas jedného roka 3600 eur. Najviac peňazí ide na bežné
výdavky a iba 10 % na učebné pomôcky."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: "Najvyššie výdavky na štúdium majú študenti
Ekonomickej univerzity, až 4400 eur ročne."
Ľudmila Chovancová, projektová manažérka agentúry Tumus: "Najnižšie výdavky spojené so
študentským životom majú študenti Katolíckej univerzity, v priemere 2100 eur."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: "Z prieskumu vyplynulo, že až 70 z 10 študentov má
záujem o zahraničný študijný pobyt. Nie každý si to však môže dovoliť."
Ľudmila Chovancová, projektová manažérka agentúry Tumus: "Najväčším dôvodom bol nedostatok
financií, potom aj to že nemá príležitosť v ich obore, prípadne mali obavy z toho, že nedostatočne vedia
jazyk."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: "Slovenskí študenti sa pri financovaní štúdia spoliehajú
najmä na svojich rodičov. Mnohí však aj brigádujú."

Ľudmila Chovancová, projektová manažérka agentúry Tumus: "Vyše 60 % študentov aj si zarába popri
štúdiu, teda brigádujú buď počas letných prázdniny, alebo počas štúdia."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: "Na školy si niektorí aj požičiavajú. Podľa prieskumu 4 %
študentov si požičia od štátu, 2 % od banky. Hovorí vedúca oddelenia úverov VÚB Banky Melinda
Péková."
Melinda Péková, vedúca oddelenia úverov VÚB Banky: "Vhodný je vtedy, keď študenti nevedia si
vyfinancovať štúdium z iných zdrojov, nevedia im pomôcť rodičia alebo rodina, dajú sa použiť v podstate
na prefinancovanie akýchkoľvek potrieb so štúdiom, pomôcky študijné, školné, ubytovanie, študijné
pobyty, či už jazykové."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: "V súčasnej modernej dobe má takmer každý študent svoj
účet. Vladimír Hris z VÚB Banky vysvetľuje ako ho zvyknú študenti využívať."
Martin Hris, VÚB Banka: "Najmä platby u obchodníkov cez kartu, výber v hotovosti kartou, ale takisto aj
transakcie cez internet banking, prevodné príkazy, trvalé príkazy."
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39. Na čo míňa váš študent? Pozrite si mesačný rozpočet vysokoškoláka
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/08/2013; Správy; Plus JEDEN DEŇ/MICHAL HÚSKA]
Aj vy máte vysokoškoláka? Potom viete, že jeho štúdium je poriadne drahé – v priemere vychádza až na
3 600 eur ročne. Priamo na školné či skriptá však študenti dajú len desatinu tejto sumy. Čo zhltne
väčšinu peňazí?
Ak chcú mladí ľudia u nás študovať, bez podpory rodičov sa nezaobídu. Až 83 percent je od nich
doslova finančne závislých. Letná brigáda ani brigáda popri škole zďaleka nestačia na to, aby si sami
zaplatili školské výdavky. Potvrdil to najnovší prieskum VÚB banky.
Kam idú peniaze
Priemerný vysokoškolák minie ročne približne 3 600 eur, mesačne to vychádza na 358 eur. Väčšinu z
tejto sumy platia práve rodičia. Nečudo, možností privyrobiť si, najmä pri dennom štúdiu, nie je veľa a
náklady na život neustále rastú.
Ťažšie to majú študenti, ktorí bývajú v internáte či v podnájme a musia sa sami aj stravovať.
Prekvapením je, že samotné študijné materiály zhltnú našim študentom najmenej peňazí – 2 percentá.
Dokonca aj spolu so školným je to iba 10 percent.
Naopak, najviac dajú študenti na stravu a voľný čas – tie tvoria až 40 percent ich výdavkov. Približne
rovnako ich vyjde ubytovanie, strava a ošatenie.
Výdavky vysokoškolákov sú v každom meste iné. Rozdielne náklady na ubytovanie alebo dopravu vedia
život poriadne predražiť. Alebo zlacniť.
Kde je najdrahšie
Najnákladnejší život majú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí v priemere minú 4 400
eur, Univerzity Mateja Bela – 4 000 eur a Žilinskej univerzity – 3 800 eur.
Až o polovicu menej potrebujú študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tí svoje ročné výdavky
vyčíslili na 2 100 eur.
Infografika: MAREK KOVÁČIK
Aj keď väčšina študentov v prieskume tvrdila, že má dosť peňazí na svoje potreby, mnohí sa obávajú
finančných problémov v budúcnosti.
Vysokoškolské naj
Ekonomická univerzita v Bratislave: najvyšší výdavok na voľný čas 950 E
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: najvyšší výdavok na ubytovanie 820 E
Žilinská univerzita: najvyšší výdavok na školné 580 E
Prešovská univerzita: najvyšší výdavok na učebnice 160 E
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: najvyšší výdavok na dopravu 560 E
Slovenská technická univerzita v Bratislave: najnižší výdavok na učebnice 60 E

Katolícka univerzita v Ružomberku: najnižší výdavok na voľný čas 230 E
Koľko vás stojí štúdium detí?
Martina Šimkovičová: "Dcéra Petra (22, študuje na Paneurópskej vysokej škole) popri škole pracuje, ale
určite by z toho nevyžila. Samozrejme, finančne ju podporujeme vo všetkom, čo sa týka školy. Už len
školné je okolo 2 000 eur."
Monika Flašíková-Beňová: "Syn Martin (24) doštudoval vlani Paneurópsku vysokú školu a jasné, že som
mu hradila všetky náklady. Neviem ich presne vyčísliť, ale nebolo to veľa. Býval totiž u nás doma a
doma sa aj stravoval. Neprivyrábal si na brigádach, keďže právo, ktoré študoval, bolo náročné. A cez
prázdniny jednoducho oddychoval."
Jarmila Lajčáková-Hargašová: "Neviem presne, koľko ma to stojí. Dcéra Vanesa (21, študuje
psychológiu na Univerzite Komenského) je v štátnej škole a popri nej robí babysitting, no na výdavky jej
to nestačí. Všetko, čo sa týka školy, jej, samozrejme, hradíme my."

Späť na obsah

40. Na rane sú najmä malé cestovky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 27/08/2013; Ekonomika a firmy; Ján Kuciak]
Ak si vyberáte dovolenku a narazíte na výrazne lacnejšiu ponuku, nemali by ste sa predčasne tešiť, ale
skôr zbystriť pozornosť. Ak cestovka navyše ponúka zájazdy len do jednej či dvoch krajín, mali by ste od
nej utekať. Práve cestovkám s takýmto profilom hrozia najväčšie problémy. Trh je totiž podľa analytikov
plný. Tento rok už skrachovali štyri a čistky budú pokračovať.
Trh znevýhodňuje malých
Cestovky o klientov vedú cenovú vojnu. "Cestovné kancelárie ponúkajúce pobytové zájazdy pracujú s
veľmi nízkou maržou," tvrdí Jaromír Beránek, analytik Mag Consulting. S tým súhlasí aj odborný asistent
Ekonomickej univerzity v Bratislave Jozef Orgonáš "Zákazník v pobočke nepovie, kam ide, ale spýta
sa, akú mu dajú zľavu," vysvetľuje. Na tento trend doplácajú najmä menšie cestovky, ktoré nedisponujú
takou rezervou. Navyše nevýhody majú aj na trhu. "Veľké cestovky môžu napríklad zrušiť časť
garantovaných kapacít, a tak optimalizovať pred samotnou lastminutovou sezónou, aby im ich nezostalo
veľa," vysvetľuje riaditeľ Tip Travel Juraj Vitko. Práve na to doplatila banskobystrická A-Tour.
"Dobrovoľne sme pristúpili na pre nás nevýhodné podmienky," priznal pre server bbonline.sk konateľ
František Čóry.
Málo destinácií v ponuke
Ďalšou nevýhodou, na ktorú môže touroperátor doplatiť, je úzka špecializácia. Tá uškodila aj CK Medina
Tour, ktorá bola zameraná na Egypt a Tunisko. "Mala smolu v tom, že bola zameraná úzko na
destinácie, ktoré boli zasiahnuté krízou. Keď začala rozširovať svoju ponuku, tak na nich už nestihla
získať trhový podiel," tvrdí Vitko. Navyše je možné, že precenila svoje sily a riskovala. "V polovici leta
minulého roku sa objavil pomerne pozitívny trend. A keďže sa zájazdy uzatvárajú od októbra do
februára, je možné, že sa pomýlili," myslí si Orgonáš. Aj v takomto prípade bol však krach ku koncu
sezóny prekvapením. "Najlepšie je skrachovať 15. až 25. júla, keď má cestovka od ľudí už peniaze
vybrané a destinácie ešte nezaplatila. Ten, kto krachuje teraz alebo v septembri, ten naozaj skrachuje a
má odretý chrbát," pripomína Beránek.
Plánovaný bankrot
Práve krachy k začiatku sezóny sú podľa odborníkov pochopiteľné. "Cestovná kancelária narastie, má
veľké existenčné náklady a keď zisky nie sú primerané, majitelia vyhlásia krach, aby neutrpeli veľké
straty. Rovnaký majiteľ sa neskôr objaví na trhu pod iným menom alebo pod záštitou člena rodiny či
priateľa," vysvetľuje Katarína Janíková, ktorá má cestovku v Grécku. No aj vtedy je ťažké povedať, v
akej situácii naozaj boli. Preto často vyvolávajú vášne. To bol aj prípad Tip Touru, ktorý skrachoval v
máji. Tesne po tom, ako firma vyhlásila úpadok, bola prepísaná na bezdomovca zo Zlína.
Predvídať je nemožné
Odhaliť budúce problémy cestovnej kancelárie je takmer nemožné, no niekoľko indícií existuje. Analytici
sa zhodujú, že je lepšie vybrať si väčšieho touroperátora. "Čo sa týka tých s niekoľkodesaťročnou
históriou, tam už je to zväčša dobré," potvrdzuje Janíková. Podľa Orgonáša by sa to dalo, keby sme
poznali predsezónne zmluvy. Baránek dodáva, že ideálne je pozerať sa na ich ekonomiku. "Pokiaľ má
cestovka veľmi nízke finančné rezervy v pomere k tržbám za minulý rok a nie je schopná vyrovnať
prípadné nerovnosti, tak má problém," hodnotí. Takéto dáta však verejnosť k dispozícii nemá, a tak
potenciálnym klientom pomôže podľa Janíkovej iba osobná skúsenosť.
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41. Na rane sú najmä malé cestovky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 27/08/2013; s.: 11; HN plus; Ján Kuciak]
V rubrike Zaostrené na... ponúkajú HN svoj pohľad na najdôležitejšie udalosti vo firmách a v ekonomike
štátu. Dnes o krachu cestovných kancelárií na Slovensku.
CESTOVNÝ RUCH
Trh touroperátorov je presýtený. Krachy budú pokračovať.
Ján Kuciak jan.kuciak@ecopress.sk
Bratislava - Ak si vyberáte dovolenku a narazíte na výrazne lacnejšiu ponuku, nemali by ste sa
predčasne tešiť, ale skôr zbystriť pozornosť. Ak cestovka navyše ponúka zájazdy len do jednej či dvoch
krajín, mali by ste od nej utekať. Práve cestovkám s takýmto profilom hrozia najväčšie problémy. Trh je
totiž podľa analytikov plný. Tento rok už skrachovali štyri a čistky budú pokračovať.
Trh znevýhodňuje malých
Cestovky o klientov vedú cenovú vojnu. ,,Cestovné kancelárie ponúkajúce pobytové zájazdy pracujú s
veľmi nízkou maržou," tvrdí Jaromír Beránek, analytik Mag Consulting. S tým súhlasí aj odborný asistent
Ekonomickej univerzity v Bratislave Jozef Orgonáš ,,Zákazník v pobočke nepovie, kam ide, ale spýta
sa, akú mu dajú zľavu," vysvetľuje. Na tento trend doplácajú najmä menšie cestovky, ktoré nedisponujú
takou rezervou. Navyše nevýhody majú aj na trhu. ,,Veľké cestovky môžu napríklad zrušiť časť
garantovaných kapacít, a tak optimalizovať pred samotnou lastminutovou sezónou, aby im ich nezostalo
veľa," vysvetľuje riaditeľ Tip Travel Juraj Vitko. Práve na to doplatila banskobystrická A-Tour.
,,Dobrovoľne sme pristúpili na pre nás nevýhodné podmienky," priznal pre server bbonline.sk konateľ
František Čóry.
Málo destinácií v ponuke
Ďalšou nevýhodou, na ktorú môže touroperátor doplatiť, je úzka špecializácia. Tá uškodila aj CK Medina
Tour, ktorá bola zameraná na Egypt a Tunisko. ,,Mala smolu v tom, že bola zameraná úzko na
destinácie, ktoré boli zasiahnuté krízou. Keď začala rozširovať svoju ponuku, tak na nich už nestihla
získať trhový podiel," tvrdí Vitko. Navyše je možné, že precenila svoje sily a riskovala. ,,V polovici leta
minulého roku sa objavil pomerne pozitívny trend. A keďže sa zájazdy uzatvárajú od októbra do
februára, je možné, že sa pomýlili," myslí si Orgonáš. Aj v takomto prípade bol však krach ku koncu
sezóny prekvapením. ,,Najlepšie je skrachovať 15. až 25. júla, keď má cestovka od ľudí už peniaze
vybrané a destinácie ešte nezaplatila. Ten, kto krachuje teraz alebo v septembri, ten naozaj skrachuje a
má odretý chrbát," pripomína Beránek.
Plánovaný bankrot
Práve krachy k začiatku sezóny sú podľa odborníkov pochopiteľné. ,,Cestovná kancelária narastie, má
veľké existenčné náklady a keď zisky nie sú primerané, majitelia vyhlásia krach, aby neutrpeli veľké
straty. Rovnaký majiteľ sa neskôr objaví na trhu pod iným menom alebo pod záštitou člena rodiny či
priateľa," vysvetľuje Katarína Janíková, ktorá má cestovku v Grécku. No aj vtedy je ťažké povedať, v
akej situácii naozaj boli. Preto často vyvolávajú vášne. To bol aj prípad Tip Touru, ktorý skrachoval v
máji. Tesne po tom, ako firma vyhlásila úpadok, bola prepísaná na bezdomovca zo Zlína.
Predvídať je nemožné
Odhaliť budúce problémy cestovnej kancelárie je takmer nemožné, no niekoľko indícií existuje. Analytici
sa zhodujú, že je lepšie vybrať si väčšieho touroperátora. ,,Čo sa týka tých s niekoľkodesaťročnou
históriou, tam už je to zväčša dobré," potvrdzuje Janíková. Podľa Orgonáša by sa to dalo, keby sme
poznali predsezónne zmluvy. Baránek dodáva, že ideálne je pozerať sa na ich ekonomiku. ,,Pokiaľ má
cestovka veľmi nízke finančné rezervy v pomere k tržbám za minulý rok a nie je schopná vyrovnať
prípadné nerovnosti, tak má problém," hodnotí. Takéto dáta však verejnosť k dispozícii nemá, a tak
potenciálnym klientom pomôže podľa Janíkovej iba osobná skúsenosť.
Aké chyby vedú do problémov cestovné kancelárie
Špecifická, úzko profilovaná ponuka destinácií Zlý predsezónny odhad a zazmluvnenie príliš veľkého
množstva kapacít Zlý podnikateľský zámer a neskúsenosť

Tžby cestoviek zo zájazdov (v tis. eur)
2006 226 309
2007 273 736
2008 322 726
2009 234 584
2010 270 790
2011 286 049
2012 300 564
Tržby z pasívneho cestovného ruchu (v tis. eur)*
2006 364 432,38
2007 410 864,67
2008 476 820,06
2009 340 801,42
2010 402 585,40
2011 413 488,66
2012 444 554,76
Počet nepoistených touroperátorov
2006 4
2007 6
2008 9
2009 0
2010 6
2011 8
2012 2
31. 7. 2013 2
*Tržby Zdroj - ŠÚ SR za aktivity všetkých podnikateľov, kotrí sprostredkúvajú cestu do zahraničia, zdroj:
ŠÚ SR

Späť na obsah

42. Na Slovensku do piatich rokov zostane päť silných cestoviek
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 27/08/2013; Ján Kuciak]
Jozef Orgonáš, odborný asistent obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalý
generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.
perex
Ako sa naše cestovky dostávajú do problémov?
Predstavte si zákazníka, keď príde, ako prvé nepovie, kam ide, ale sa spýta, koľko mu dajú percent

zľavy. Ďalšia vec je, ako dokáže príslušná cestovná kancelária vyťažiť lietadlo. Ak si zoberiete od
dopravcu Airbus 320, ktorý má 180 miest, zoberiete si ho sám, dohodnete fixnú cenu a obsadiť dokážete
iba 120 miest, máte zásadný problém.
Fixné ceny sú štandard alebo skôr výnimka?
Pokiaľ obsadíte celé lietadlo, tak je to štandard, je výhodnejšia pre obe strany. Dopravca však chce svoj
príjem a povie takú cenu, na ktorej ešte niečo zarobí alebo mu to určite aspoň pokryje náklady. Preto sa
stáva, že cestovky sa spájajú. Napríklad Seneca teraz spolupracuje s Tip Travelom a spolu vyťažujú
lietadlá. Tá kvotácia je dopredu dohodnutá. Problém je, že ak má kvótu 50 miest a obsadiť dokáže 20,
tak má principiálne problém. Je tam navyše menšia flexibilita v manipulácii s cenami v momente, keď je
zrejmé, že zájazd ide a je nedostatočne obsadený. Vtedy normálna cestovka ide na nákladové ceny a
možno aj 10 percent pod náklady, aby dostala aspoň niečo.
Práve tu sa vyčerpáva kapitálová rezerva kancelárií. Je možné, že ak bude trend pokračovať, prídu
ďalšie krachy?
Zoberme si situáciu v Česku, ktoré je ekonomicky silnejšie. Je pravda, že tam je kancelárií a agentúr
výrazne viac, ale ten trend (skrachovalo viacero cestoviek – pozn. HN) signalizuje, že k niečomu dôjde.
Nastane podobná situácia ako je na trhu v prevádzke lietadiel, a to, že sa budú budovať aliancie a na
slovenskom trhu zostane podľa môjho názoru v horizonte 3 až 5 rokov asi päť silných cestoviek. Ostatné
skrachujú alebo budú hrať druhé husle.
Súvisia problémy cestovných kancelárií s tým, že boli na tento rok prehnane optimistické?
To je veľmi pravdepodobné. Pretože v druhej polovici leta minulého roku sa objavil pomerne pozitívny
trend. A keďže sa zájazdy uzatvárajú od októbra do februára, je možné, že sa pomýlili a my nevieme,
aké majú väzby, aké zmluvy majú podpísané, s kým sa na čom dohodli.
Dá sa odhadnúť, aké straty má cestovná kancelária na jednom neobsadenom mieste?
Povedzme, že 180-miestne lietadlo má náklady na dvojhodinový let tam a späť 250 eur na osobu. Závisí
to aj od toho, aké je lietadlo. Airbus je ekonomickejší zhruba o 10 percent ako Boeing. Je to otázka
vyťaženosti, dĺžky letu aj šťastia, aké je počasie.
Hovorí sa, že dobrým kritériom pri výbere dovolenky je tradícia kancelárie. Platí to?
Keď si spomenieme Tip Tour, tak ten bol tiež na trhu dlho. Ja keď niekam idem, tak si vyberám buď
špecialistu na oblasť, alebo idem s veľkým.
Prečo krachujú cestovky na začiatku sezóny?
U tých, čo končia na začiatku sezóny, je dôvodom zlá ekonomická kalkulácia.
Predpokladá sa však, že od klientov už získali nejaké peniaze, a teda by to mohli ustáť dlhšie. Nie je to
špekulácia?
To dáva absolútnu logiku, ale sú aj partneri, ktorí chcú vopred peniaze. To znamená, že časť peňazí,
ktorú vytiahnete dopredu, ide hneď preč. Ja odhadujem, že to je asi tretina, ktorá sa platí vopred. Ďalšia
vec je pozícia voči dopravcovi. Slabé cestovky musia zaplatiť za let vopred a veľké maximálne do
siedmich dní pred odletom.
Dáva to logiku aj vtedy, keď síce zálohu zaplatia, ale vyberú viac a nemusia doplatiť zvyšok.
Áno, v takom prípade by som to urobil tiež, ale cestovku by som v tom prípade dal do klasického
konkurzu.
Ako sa dajú predvídať problémy cestoviek?
Nedajú sa. Vedeli by sme odhadnúť vývoj celkom presne, keby sme vedeli, ako sú podpísané zmluvy.
Aby sme aspoň približne vedeli odhadnúť ich hotovostné toky.
Nedajú sa tie zmluvy odhadnúť na základe cien?
Nie. Je zrejmé, že cestovka v tom má nejakú rezervu. Bola by "hlúpa", keby nemala.
Ján Kuciak
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43. Na Slovensku do piatich rokov zostane päť silných cestoviek
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 27/08/2013; s.: 11; HN plus; JKU]
ROZHOVOR
Krachy touroperátorov v Česku signalizujú, že k niečomu dôjde aj u nás, tvrdí pre HN Jozef Orgonáš.

Jozef Orgonáš, odborný asistent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity a bývalý generálny
sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.
Ako sa naše cestovky dostávajú do problémov?
Predstavte si zákazníka, ktorý nepovie, kam ide, ale ako prvé sa spýta na zľavu. Ďalšia vec je, ako
dokáže príslušná cestovná kancelária vyťažiť lietadlo. Ak si zoberiete od dopravcu Airbus 320 so 180
miestami sám, dohodnete fixnú cenu a obsadiť dokážete iba 120 miest, máte zásadný problém.
Fixné ceny sú štandard alebo skôr výnimka?
Pokiaľ obsadíte celé lietadlo, tak je to štandard, je výhodnejšia pre obe strany. Dopravca však chce svoj
príjem a povie takú cenu, na ktorej ešte niečo zarobí alebo mu to určite aspoň pokryje náklady. Preto sa
stáva, že cestovky sa spájajú. Napríklad Seneca teraz spolupracuje s Tip Travelom a spolu vyťažujú
lietadlá. Problém je, že ak má kvótu 50 miest a obsadiť dokáže 20, tak má principiálne problém. Je tam
navyše menšia flexibilita v manipulácii s cenami v momente, keď je zrejmé, že zájazd ide a je
nedostatočne obsadený. Vtedy normálna cestovka ide na nákladové ceny a možno aj 10 percent pod
náklady, aby dostala aspoň niečo.
Je možné, že ak bude trend pokračovať, prídu ďalšie krachy, keďže takýto postup cestovky finančne
vyčerpáva?
Zoberme si situáciu v Česku, ktoré je ekonomicky silnejšie. Je pravda, že tam je kancelárií a agentúr
výrazne viac, ale ten trend (skrachovalo viacero cestoviek - pozn. HN) signalizuje, že k niečomu dôjde.
Nastane podobná situácia, ako je na trhu v prevádzke lietadiel, a to, že sa budú budovať aliancie. Na
slovenskom trhu zostane podľa môjho názoru v horizonte 3 až 5 rokov asi päť silných cestoviek. Ostatné
skrachujú alebo budú hrať druhé husle.
Neboli cestovné kancelárie na tento rok prehnane optimistické?
To je veľmi pravdepodobné. Pretože v druhej polovici leta minulého roku sa objavil pomerne pozitívny
trend. A keďže sa zájazdy uzatvárajú od októbra do februára, je možné, že sa pomýlili a my nevieme,
aké majú väzby, aké zmluvy majú podpísané, s kým sa na čom dohodli.
Dá sa odhadnúť, aké straty má cestovná kancelária na jednom neobsadenom mieste?
Povedzme, že 180-miestne lietadlo má náklady na dvojhodinový let tam a späť 250 eur na osobu. Závisí
to aj od toho, aké je lietadlo. Airbus je ekonomickejší zhruba o 10 percent ako Boeing.
Je dobrým kritériom pri výbere dovolenky tradícia kancelárie?
Keď si spomenieme Tip Tour, tak ten bol tiež na trhu dlho. Ja keď niekam idem, tak si vyberám buď
špecialistu na oblasť, alebo idem s veľkou cestovkou.
Prečo krachujú cestovky na začiatku sezóny?
U tých, čo končia na začiatku sezóny, je dôvodom zlá ekonomická kalkulácia.
Predpokladá sa však, že od klientov už získali nejaké peniaze, a teda by to mohli ustáť dlhšie?
To dáva logiku, ale sú aj partneri, ktorí chcú vopred peniaze. To znamená, že časť peňazí, ktorú
vytiahnete dopredu, ide hneď preč. Ja odhadujem, že to je asi tretina. Ďalšia vec je pozícia voči
dopravcovi. Slabé cestovky musia zaplatiť za let vopred a veľké maximálne do siedmich dní pred
odletom.
Ako sa dajú predvídať problémy cestoviek?
Nedajú sa. Vedeli by sme odhadnúť vývoj celkom presne, keby sme vedeli, ako sú podpísané zmluvy.
Aby sme aspoň približne vedeli odhadnúť ich hotovostné toky.
Nedajú sa tie zmluvy odhadnúť na základe cien?
Nie. Je zrejmé, že cestovka v tom má nejakú rezervu. Bola by ,,hlúpa", keby nemala. (JKU)
Nastane tu podobná situácia ako pri leteckých firmách. Budú sa budovať aliancie.

Jozef Orgonáš, odborný asistent Ekonomickej univerzity
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44. Dvojitý diplom zo Štrasburgu aj Bangkoku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 28/08/2013; s.: 23; praca.sme.sk; Jarmila Horáková]
Ak si chce univerzita udržať záujem uchádzačov, musí každý rok ponúknuť niečo nové, hovorí rektor
Rudolf Sivák
Ekonomická univerzita v Bratislave v septembri pri zápise ponúkne študentom možnosť prihlásiť sa
na štúdium, ktoré im umožní získať dvojitý diplom z ekonomických univerzít v Štrasburgu a v thajskom
Bangkoku.
Doteraz bolo možné na Ekonomickej univerzite v Bratislave získať naraz slovenský aj diplom zo
zahraničnej univerzity v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku na troch univerzitách. Na
francúzskej Univerzite Pierre Mend?s France v Grenobli, na nemeckej Univerzite Martina Luthera v Halle
či na britskej Nottingham Trent University.
Osemdesiat predmetov v cudzom jazyku
V septembri sa budú môcť prihlásiť prváci na druhom stupni štúdia aj na univerzitu v Štrasburgu a v
thajskom Bangkoku. Študenti môžu na jednej alebo druhej univerzite študovať semester, dva alebo
jeden akademický rok. Po návrate im budú všetky skúšky automaticky uznané a absolventi získajú
plnohodnotný diplom z oboch univerzít. V Štrasburgu sa budú môcť špecializovať na oblasť
medzinárodného manažmentu, v Bangkoku na financie. Rektor Rudolf Sivák hovorí, že toto je cesta, ako
si udržať záujem uchádzačov, ponúknuť im každý rok niečo nové, zaujímavé, také čo nie je bežné na
iných ekonomických fakultách. Dvojitý diplom pred desiatimi rokmi začala univerzita ponúkať ako jedna z
prvých vysokých škôl u nás, a to s nemeckou univerzitou v Halle, s ktorou má dnes podpísanú dohodu o
uznávaní uceleného štúdia. V novom akademickom roku fakulty rozširujú ponuku predmetov, ktoré sa
budú učiť v cudzom jazyku, je ich už osemdesiat. Môžu si to dovoliť vďaka strednej generácii učiteľov,
ktorí študovali v zahraničí a sú jazykovo zdatní.
Slovensko má 27 ekonomických fakúlt
Počet študentov na vysokých školách klesá. V porovnaní s rokom 2011 ich vlani sedelo na prednáškach
o vyše 11-tisíc menej, píše sa vo výročnej správe o stave vysokého školstva na Slovensku za rok 2012.
Pocítila to aj bratislavská Ekonomická univerzita. Kým v roku 2005 a 2006 sa na ňu hlásilo okolo 8-tisíc
uchádzačov, teraz to bolo niečo cez 5-tisíc. Rektor Sivák hovorí, že je to ovplyvnené nástupom slabších
populačných ročníkov, ale aj tým, že na Slovensku máme na verejných aj súkromných vysokých školách
27 ekonomických fakúlt. To je veľmi veľa. Pokles záujmu sa prejavil aj tento rok, ale viac na externom
ako dennom štúdiu. Sivák hovorí, že to nepovažuje za veľký problém, lebo prioritou je inžinierske
štúdium v dennej forme a doktorandské štúdium.
Známky nerozhodujú
Ekonómovia po vyhodnotení tohtoročných prijímacích pohovorov nebudú na prijímacom konaní nič
meniť, systém zostane rovnaký. "Maturitné vysvedčenie a známky zo strednej školy nezohľadňujeme,
nikoho nechceme zohľadnením známok zvýhodňovať," hovorí rektor. Dodáva, že ak sú študenti výborní
na strednej škole, tak by im nemalo robiť problém zvládnuť prijímacie skúšky tak, aby vyhoveli kritériám.
Každý uchádzač musí robiť skúšky z matematiky, ekonomiky a z cudzieho jazyka, na fakulte
medzinárodných vzťahov z dvoch jazykov a na fakulte aplikovaných jazykov z ekonomiky a kombinácie
dvoch cudzích jazykov. Ešte pred troma rokmi sa hodnotila každá časť skúšky samostatne, teraz sa
počet bodov spočíta. Sivák vysvetľuje, že takto sa dajú predpoklady na štúdium posúdiť objektívnejšie.
Podľa predbežných informácií od prijatých uchádzačov sa na sedem fakúlt chystá z nich nastúpiť asi 85
percent. Jarmila Horáková
32 eur alebo 40 bude poplatok za prijímacie konanie. Výška závisí od toho, či prihlášku uchádzač podá v
tlačenej podobe, alebo aj v elektronickej.
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45. V Partizánskom bude ZŠ Radovana Kaufmana

[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 27/08/2013; 34/2013; s.: 4; SPRAVODAJSTVO;
SITA]
Radovan Kaufman už ako 16-ročný prišiel o nohu v dôsledku onkologického ochorenia.
PARTIZÁNSKE. Slovenskí zdravotne hendikepovaní športovci si počas 20 rokov existencie
samostatného štátu vybojovali na paralympijských hrách úctyhodných 85 medailí (celková bilancia 20
zlatých - 31 strieborných - 34 bronzových). Ďalšie stovky vzácnych kovov by sa dali napočítať z
majstrovstiev sveta, Európy i ďalších významných podujatí. Až teraz však bude prvýkrát v histórii niesť
meno významného slovenského paralympionika verejná budova. Základnú školu Nádražná v
Partizánskom premenujú 2. septembra na ZŠ Radovana Kaufmana, víťaza cyklistických pretekov na 1
km s pevným štartom na paralympiáde v Sydney 2000. Slávnostný akt premenovania školy sa uskutoční
počas otvorenia školského roka 2013/14 v pondelok 2. septembra. Radovan Kaufman bol rodákom z
Partizánskeho. Už ako 16-ročný prišiel o nohu v dôsledku onkologického ochorenia. V paralympijskom
hnutí začínal ako lyžiar, neskôr presedlal na cyklistiku. Základy jeho úspechov položil tréner Peter
Matiaško, ktorý mal takmer totožnú diagnózu. Zlatú medailu mu v Sydney odovzdávali vtedajší
predsedovia Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch a Medzinárodného
paralympijského výboru Robert Steadward. Po návrate zo Sydney sa uňho opäť objavili metastázy a v
roku 2003 tejto zákernej chorobe podľahol. Stihol však ešte spoločne s predsedom SPV Jánom
Riapošom pripraviť organizáciu projektu Na kolesách proti rakovine, ktorý sa aj na jeho počesť
organizuje už jedenásty rok. Vďaka tomuto projektu sa podarilo nielen vyzbierať veľa finančných
prostriedkov, ale najmä zachrániť viacero ľudských životov. Väčšina vyzbieraných peňazí ide na konto
Nadácie Výskum rakoviny a Výskumného ústavu onkologických chorôb. Aj tento projekt dokazuje, že
Radovan Kaufman bol nielen vynikajúci športovec, excelentný študent (ukončil štúdium Ekonomickej
univerzity v Bratislave s červeným diplomom), ale aj človek, ktorému osudy iných neboli ľahostajné.
Kanada má pred svojím parlamentom sochu slávneho atléta Terryho Foxa, Slovensko bude mať
základnú školu, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších domácich paralympionikov. (SITA)
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46. V Partizánskom bude ZŠ Radovana Kaufmana
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/08/2013; Topoľčany - Spravodajstvo; SITA]
Radovan Kaufman už ako 16-ročný prišiel o nohu v dôsledku onkologického ochorenia.
PARTIZÁNSKE. Slovenskí zdravotne hendikepovaní športovci si počas 20 rokov existencie
samostatného štátu vybojovali na paralympijských hrách úctyhodných 85 medailí (celková bilancia 20
zlatých - 31 strieborných - 34 bronzových). Ďalšie stovky vzácnych kovov by sa dali napočítať z
majstrovstiev sveta, Európy i ďalších významných podujatí. Až teraz však bude prvýkrát v histórii niesť
meno významného slovenského paralympionika verejná budova. Základnú školu Nádražná v
Partizánskom premenujú 2. septembra na ZŠ Radovana Kaufmana, víťaza cyklistických pretekov na 1
km s pevným štartom na paralympiáde v Sydney 2000. Slávnostný akt premenovania školy sa uskutoční
počas otvorenia školského roka 2013/14 v pondelok 2. septembra.
Radovan Kaufman bol rodákom z Partizánskeho. Už ako 16-ročný prišiel o nohu v dôsledku
onkologického ochorenia. V paralympijskom hnutí začínal ako lyžiar, neskôr presedlal na cyklistiku.
Základy jeho úspechov položil tréner Peter Matiaško, ktorý mal takmer totožnú diagnózu. Zlatú medailu
mu v Sydney odovzdávali vtedajší predsedovia Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio
Samaranch a Medzinárodného paralympijského výboru Robert Steadward.
Po návrate zo Sydney sa uňho opäť objavili metastázy a v roku 2003 tejto zákernej chorobe podľahol.
Stihol však ešte spoločne s predsedom SPV Jánom Riapošom pripraviť organizáciu projektu Na
kolesách proti rakovine, ktorý sa aj na jeho počesť organizuje už jedenásty rok. Vďaka tomuto projektu
sa podarilo nielen vyzbierať veľa finančných prostriedkov, ale najmä zachrániť viacero ľudských životov.
Väčšina vyzbieraných peňazí ide na konto Nadácie Výskum rakoviny a Výskumného ústavu
onkologických chorôb.
Aj tento projekt dokazuje, že Radovan Kaufman bol nielen vynikajúci športovec, excelentný študent
(ukončil štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave s červeným diplomom), ale aj človek, ktorému
osudy iných neboli ľahostajné. Kanada má pred svojím parlamentom sochu slávneho atléta Terryho
Foxa, Slovensko bude mať základnú školu, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších
domácich paralympionikov.
SITA
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47. PRODUKCIA ODPADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 23/08/2013; 08/2013; s.: 27,28,29,30,31; Predpisy, dokumenty,
komentáre; Stričík Michal]
Stričík Michal
ÚVOD
Tvorba odpadu veľmi úzko súvisí s existenciou človeka. Na objem odpadu vplýva najmä človek svojou
činnosťou, vyspelosťou a životným štýlom. Je dôležité sledovať vývoj produkcie odpadu a štruktúru
nakladania s týmto odpadom, aby sme následne vedeli prijať opatrenia na zlepšenie týchto činností s
cieľom minimalizovať tento odpad, pripadne namiesto zneškodnenia ho prioritne zhodnotiť.
1. KORELÁCIE PRODUKCIE ODPADOV A VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
Celková produkcia odpadov (či už komunálnych, nebezpečných alebo ostatných odpadov) úzko súvisí s
ďalšími ukazovateľmi, ako je počet obyvateľstva alebo hrubý domáci produkt. Je preto potrebné
analyzovať množstvo vyprodukovaného odpadu a preskúmať, do akej miery vybrané faktory vplývajú na
samotný odpad. Základ pre interpretáciu výsledkov predstavuje tabuľka 1: Vývoj vybraných
ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za roky 2000 2011.
Pri sledovaní ekonomických výsledkov si musíme uvedomiť skutočnosť, že dňa 1. januára 2009 bolo v
SR zavedené euro ako platidlo a SR sa tak stala šestnástym členom Európskej menovej únie. SR však
vstupom do eurozóny stratila možnosť robiť nezávislú menovú politiku, a to v prospech Európskej
centrálnej banky. V roku 2009, keď sa plne prejavili dôsledky globálnej hospodárskej krízy na
hospodárstvo SR, bol vytvorený hrubý domáci produkt (HDP) v bežných cenách vo výške 62,79 mld.
eur. Prepad zahraničného dopytu spôsobil pokles slovenského exportu a zníženie priemyselnej výroby.
Z uvedeného dôvodu hrubý domáci produkt v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol reálne o 4,7 %
(v predchádzajúcom roku bol zaznamenaný rast o 6,2 %).
Vývoj produkcie odpadu v jednotlivých rokoch vykazuje nevyrovnaný stav, na ktorý vplývali
predovšetkým zmeny legislatívy ohľadne odpadov, s ktorými nakladajú subjekty oprávnené na túto
činnosť v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Najväčšie kvantitatívne rozdiely boli zaznamenané pri nasledujúcich
druhoch odpadov: prach a zlomky zo železných kovov, kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste
jeho vzniku (rôzneho pôvodu), vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky (rôzneho
pôvodu), odpadová kôra a drevo, kyslé moriace roztoky, odpadové rastlinné tkanivá a mnohé iné druhy
odpadov. Tieto odpady významnou mierou ovplyvnili bilancie vzniku odpadov, čím sa preukázala
opodstatnenosť ich rozlišovania zvlášť pre účely celkovej evidencie odpadov a zvlášť pre potreby
plánovacích činností so zameraním na nové kapacity pre nakladanie s odpadmi. Zákon č. 223/2001,
ktorý začal platiť v roku 2002, vytvoril nové legislatívne podmienky. V súvislosti s novým Katalógom
odpadov boli v rokoch 2002 a 2003 uskutočnené korekcie v bilanciách odpadov. Rok 2004 môžeme
považovať za prvý, v ktorom sa správne uplatnila nová metodika sledovania produkcie odpadov v SR.
Celková produkcia odpadov v oblasti (podľa údajov RISO) vykazovala v rokoch 2005 až 2008 stúpajúcu
tendenciu v dôsledku výrazného nárastu produkcie ostatných odpadov, ktoré mali majoritný podiel na
celkovej produkcii odpadov. Produkcia komunálnych odpadov postupne narastala. Výnimočný nárast
množstva odpadov bol zaznamenaný v roku 2006. Spôsobilo ho jednorazové vykázanie výkopovej
zeminy vzniknutej pri výstavbe diaľničných privádzačov a tunelu Sitina v Bratislave (2 273 044 ton
vykázaných spoločnosťou HOMOLATEAM, spol. s r.o.), ako aj vykázanie trosky v U.S. Steel Košice.
Pokles objemu odpadov v roku 2009 je dôsledkom ekonomickej krízy, ktorá mala za následok
predovšetkým útlm priemyselnej činnosti, čo sa následne odrazilo aj na znížení objemu produkovaných
odpadov. Medziročný pokles odpadov umiestnených na trh v roku 2009 (v porovnaní s rokom 2008)
predstavuje cca 26 %. Pôvodcovia odpadov odovzdali na zhodnotenie a zneškodnenie osobám
oprávneným na nakladanie s odpadmi približne rovnaké množstvo nebezpečných a komunálnych
odpadov ako v roku 2008. Výrazný pokles pri umiestnení odpadov na trh však nastal pri ostatných
odpadoch. V porovnaní s rokom 2008 predstavuje medziročný pokles ostatných odpadov umiestnených
na trh cca 32 %. Tento výrazný pokles vzniku odpadov bol spôsobený hospodárskou krízou, ktorá mala
za následok pokles výrobnej produkcie. Medziročný nárast odpadov umiestnených na trh v roku 2010 (v
porovnaní s rokom 2009) predstavuje cca 21 %. Pôvodcovia odpadov odovzdali v roku 2010 na
zhodnotenie a zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi mierne nižší objem
nebezpečných odpadov ako v roku 2009. Výrazný nárast pri umiestnení odpadov na trh však nastal pri
ostatných odpadoch (medziročný nárast ostatných odpadov umiestnených na trh v porovnaní s rokom
2009 predstavuje cca 26 %). V poslednom analyzovanom roku 2011 bol dosiahnutý medziročný nárast
odpadov umiestnených na trh cca 1 %. V tomto roku pôvodcovia odpadov odovzdali na zhodnotenie a

zneškodnenie osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi o cca 19 % menej nebezpečných odpadov
ako v roku 2010. Pokles bol dosiahnutý aj v prípade komunálneho odpadu, a to o 6 kg na obyvateľa. Pod
rast ekonomiky (rovnako ako v roku 2010) sa v roku 2011 podpísal priemysel, a to predovšetkým
automobilový priemysel.
2. VÝVOJ PODĽA BÁZICKÝCH INDEXOV
Pri sledovaní vývoja HDP v stálych cenách roku 2000 (prostredníctvom bázických indexov roku 2000)
bola najvyššia hodnota tohto ukazovateľa dosiahnutá v roku 2011. V období rokov 2000 až 2008
hodnota tohto indexu nepretržite rástla. V roku 2009 došlo k poklesu HDP o 0,03, ale v roku 2010 došlo
opäť k nárastu o 0,1 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Vývoj produkcie komunálneho odpadu na jedného obyvateľa (prostredníctvom bázických indexov)
dosiahol najvyššiu hodnotu v roku 2001, keď v porovnaní s rokom 2000 došlo k nárastu na 1,17.
Najnižšia hodnota tohto indexu bola dosiahnutá v roku 2007 (0,82) a roku 2002 (0,85). Vývoj tohto
ukazovateľa je v posledných troch rokoch relatívne vyrovnaný a osciluje na úrovni 0,97 až 1 (v roku
2010). V roku 2011 došlo k miernemu poklesu, pričom dosiahnutá hodnota tohto ukazovateľa bola na
úrovni 0,98. Ako uvádza tabuľka 2 a graf 1, vývoj HDP v stálych cenách bol v sledovanom období
vyrovnaný, čo vidíme na jeho raste. Po úspešnom roku 2008, keď bola dosiahnutá druhá najvyššia
úroveň, bol v roku 2009 zaznamenaný pokles. V nasledujúcich rokoch 2010 a 2011 bol zaznamenaný
opätovný rast ekonomiky, čo sa prejavilo v raste HDP v bežných aj stálych cenách. Pri hodnotení
produkcie komunálneho odpadu na 1 obyvateľa po roku 2001 (keď bola dosiahnutá najväčšia hodnota
indexu oproti bázickému roku 2000) bola najnižšia hodnota zaznamenala v roku 2002 a najmä v roku
2004. Mierny rast v ďalšom období, ako aj najvyrovnanejšie výsledky v porovnaní s ostatnými
ukazovateľmi sú zrejmé z grafu 1. Pri sledovaní produkcie celkového odpadu prostredníctvom bázických
indexov vidíme vrchol grafu v roku 2003. Najnižšia hodnota 0,53 bola dosiahnutá v roku 2009, čo bolo
spôsobené nielen hospodárnym využívaním surovín, ale najmä hospodárskou recesiou. V rokoch 2010
a 2011 došlo k nárastu tohto ukazovateľa vplyvom hospodárskeho rastu na hodnotu 0,67 (v porovnaní s
bázickým rokom).
3. VÝVOJ PODĽA REŤAZOVÝCH INDEXOV
Od bázických indexov sa odlišuje vývoj jednotlivých ukazovateľov zaznamenaný prostredníctvom
reťazových indexov zachytený v tabuľke 3 a grafe 2. Vývoj HDP v stálych cenách (prostredníctvom
reťazových indexov) vykazuje relatívne rovnomerný rast v období rokov 2000 až 2007. Najvýznamnejší
nárast tohto indexu bol zaznamenaný v roku 2007/2006, keď došlo k zvýšeniu o 0,1 v porovnaní s
predchádzajúcim obdobim. Index 2009/2008 dosiahol hodnotu 0,99, teda o 0,15 nižšiu v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím, keď bola hodnota tohto indexu najnižšia. V ďalších rokoch tento ukazovateľ
opäť vykazoval rastúci trend. Reťazové indexy produkcie KO na 1 obyvateľa zaznamenali
najvyrovnanejší vývoj v porovnaní s ostatnými ukazovateľmi. Najnižšiu hodnotu 0,73 tohto ukazovateľa
vykazuje index 2002/2001. Naopak, najvyššiu hodnotu 1,07 dosiahol index 2008/2007.
Najnevyrovnanejšie výsledky podľa reťazových indexov vykazovala produkcia celkového odpadu na 1
obyvateľa. Najnižšie hodnoty indexu: 2004/2003 - 0,62, 2009/2008 - 0,74 a 2007/2006 - 0,75; najvyššie
hodnoty indexu: 1,32 pre rok 2006/2005 a 1,26 pre rok 2010/2009.
4. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM A CELKOVÝM ODPADOM
Dôležité je sledovať vývoj v oblasti nakladania nielen s celkovým odpadom, ale aj s komunálnym
odpadom. V oblasti nakladania s komunálnym odpadom môžeme sledovať postupný nárast
materiálneho zhodnotenia, ktorý dosiahol v roku 2011 hodnotu 11,5 %, ako aj energetického
zhodnotenia (10,27 %), ako vyplýva z tabuľky 4. Vývoj v oblasti skládkovania má od roku 2009 klesajúcu
hodnotu, pričom v roku 2011 tvorilo 74,71 %. V rámci celkového nakladania s odpadom z tabuľky 5
vyplýva, že v roku 2011 bolo materiálovo zhodnotených 31,31 % odpadov a energeticky zhodnotených
2,8 %. Iným spôsobom bolo zhodnotených 13,46 % odpadov. Takmer 38 % odpadov bolo
zneškodnených skládkovaním a v prípade 10,55 % boli využité ostatné spôsoby zneškodnenia. S rastom
životnej úrovne v krajine sa mení aj zloženie vyprodukovaného komunálneho odpadu. Čím je krajina
rozvinutejšia, tým zložitejšie produkuje odpady, s ktorými je nutné nakladať sofistikovanejšie. Vyspelé
krajiny si uvedomujú potenciál skrytý v odpade a uvedomujú si aj jeho hodnotu. Oddelením zložiek
odpadu a ich následnou recykláciou šetria životné prostredia a prírodné zdroje. Podiel jednotlivých
zložiek odpadu je väčší a podiel zmesového komunálneho odpadu sa tak znižuje.
5. PRIORITA V RÁMCI HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Hlavným cieľom v rámci hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadu a ak odpad
vznikne, dosiahnuť čo najväčší podiel zhodnoteného odpadu a minimalizovať zneškodňovanie odpadu
tak, ako to ukazuje obrázok 1, ktorý vychádza zo 4. Smernice európskeho parlamentu. O tom, že tento
stav je dosiahnuteľný svedčia dostupné údaje z EUROSTATU, podľa ktorých vyspelé krajiny, ako sú

Holandsko, Nemecko a Švédsko, už v roku 2010 dokázali skládkovať menej ako 1 % komunálneho
odpadu. V Holandsku formou spaľovania energeticky zhodnotili takmer 39 % komunálneho odpadu,
materiálne recyklovali takmer 33 % a kompostovaním, prípadne digesciou zhodnotili viac ako 28 %
komunálneho odpadu.
ZÁVER
V našom príspevku sme hodnotili vývoj v produkcii odpadu vo väzbe na vybrané ekonomické
ukazovatele, ako aj spôsoby zhodnotenia a zneškodnenia odpadu v Slovenskej republike. Môžeme
konštatovať, že rast HDP nemá vplyv na produkciu komunálneho odpadu. Podiel zhodnoteného odpadu
v SR nedosahuje požadovanú úroveň, takže zostáva dostatočný priestor na zlepšenie v danej oblasti s
cieľom zmenšiť množstvo odpadu zneškodňovaného hlavne skládkovaním.
Tabuľka 1: Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v Slovenskej republike za
roky 2000 - 2011
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*HDP v nominálnych cenách 22,05 23,57 25,97 29,49 33,99 38,49 44,50 54,81 64,41 62,79 65,87 69,11
* HDP v stálych cenách 22,05 22,45 23,81 25,67 27,96 30,91 34,71 42,29 48,32 47,68 49,75 51,38
* * inflácia 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 2,8 3,9 0,9 0,7 4,1
* * * počet obyvateľov 5 402 547 5 378 591 5 379 161 5 380 053 5 384 822 5 389 180 5 393 637 5 400
998 5 412 254 5 424 925 5 435 273 5 404 322
Komunálny odpad (t) 1 800 000 2 100 000 1 524 404 1 599 377 1 475 122 1 558 263 1 623 306 1 668
648 1 790 691 1 745 494 1 808 506 1 766 990
Ostatný odpad (t) 12 700 000 12 640 000 12 200 000 14 500 000 8 974 972 8 809 927 12 349 065 8 740
682 9 177 459 6 293 035 8 480 612 8 689 165
Nebezpečný odpad (t) 1 600 000 1 660 000 1 400 000 1 300 000 432 257 561 247 535 068 525 166 523
928 484 678 466 422 379 629
Spolu (t) 16 100 000 16 400 000 15 124 404 17 399 377 10 882 351 10 929 437 14 507 439 10 934 496
11 492 078 8 523 207 10 755 539 10 835 784
KO na 1 obyvateľa (kg) 333 390 283 297 274 289 301 309 331 322 333 327
Produkcia odpadu na 1 obyvateľa (kg) 2 980 3 049 2 812 3 234 2 021 2 028 2 689 2 025 2 123 1 571 1
976 2 005
Zdroj - vlastné spracovanie na základe údajov označených
* HDP v nominálnych a stálych cenách sú uvedené v mld.eur-1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search database
* * Medziročná miera inflácie je uvedená v % - http://www.finance.sk/hospodarstvo/ceny-a-flacia/inflacia/
* * * Počet obyvateľov : ŠÚ SR - http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
Bilancia odpadov umiestnená na trh: SŽP- http://www1.enviroport.al.sk/spravy-zp/zoznamsprav.php?typ=1 Všetky údaje vzťahujúce sa k Slovenskej republike boli prepočítané konverzným
kurzom 1 eur = 30,126 Sk
* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice,
Tel: 055 - 7223111, e-mail: michal.stricik@euke.sk
Tabuľka 2: Vývoj bázických indexov vybraných ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v
Slovenskej republike za roky 2000 - 2011
Rok 2001/2000 2002/2000 2003/2000 2004/2000 2005/2000 2006/2000 2007/2000 2008/2000
2009/2000 2010/2000 2011/2000
HDP v stálych cenách 1,02 1,08 1,16 1,27 1,40 1,57 1,92 2,19 2,16 2,26 2,33

Produkcia KO na 1 obyvateľa 1,17 0,85 0,89 0,82 0,87 0,90 0,92 0,99 0,97 1,00 0,98

Produkcia odpadu na 1 obyvateľa 1,02 0,94 1,08 0,68 0,68 0,9 0,68 0,71 0,53 0,66 0,67

Zdroj - Vlastné spracovanie na základe údajov MŽP SR, MF SR, ŠÚ SR. Graf 1: Vývoj vybraných
ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v Slovenskej republike v rokoch 2000 - 2011
prostredníctvom bázických indexov Zdroj - Vlastné spracovanie na základe údajov MŽP SR, MF SR, ŠÚ
SR.

Tabuľka 3: Vývoj reťazových indexov vybraných ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v
Slovenskej republike za roky 2000 - 2011
Rok 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
2009/2008 2010/2009 2011/2010
HDP v stálych cenách 1,02 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 1,22 1,14 0,99 1,04 1,03
Produkcia KO na 1 obyvateľa 1,17 0,73 1,05 0,92 1,05 1,04 1,03 1,07 0,97 1,03 0,98
Produkcia odpadu na 1 obyvateľa 1,02 0,92 1,15 0,62 1,00 1,32 0,75 1,05 0,74 1,26 1,01
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe údajov MŽP SR, MF SR, ŠÚ SR, EUROSTAT.
Graf 2: Vývoj reťazových indexov vybraných ekonomických ukazovateľov a produkcie odpadu v
Slovenskej republike za roky 2000 - 2011
Zdroj - Vlastné spracovanie na základe údajov MŽP SR, MF SR, ŠÚ SR, EUROSTAT.
Tabuľka 4: Nakladanie s komunálnymi odpadmi v SR (2005 - 2011)
Znak Spôsob nakladania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
v tonách % v tonách % v tonách %. v tonách % v tonách % v tonách % v tonách %
1 Zhodnocovanie materiálové 30229 1,94 62469 3,85 111094 6,66 124915 7,05 146806 8,41 160926
8,90 203067 11,50
2 Zhodnocovanie energetické 2106 0,14 237 0,01 115894 6,95 157242 8,87 118621 6,80 170933 9,45
181546 10,27
3 Zhodnocovanie ostatné 7850 0,50 19849 1,22 18611 1,12 33405 1,88 43255 2,48 31001 1,71 37914
2,15
4 Zneškodňovanie skládkovaním 1227144 78,75 1262023 77,74 1294853 77,60 1351115 76,23
1431474 82,01 1420912 78,58 1320099 74,71
5 Zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia 180744 11,60 189994 11,70 64322 3,85 55
0,00 2625 0,15 12347 0,68 3952 0,22
6 Zneškodňovanie ostatné 19958 1,28 2096 0,13 1185 0,07 1 909 0,11 543 0,03 72 0,01 9158 0,52
7 Iný spôsob nakladania 90232 5,79 86638 5,34 62689 3,76 103785 5,86 2170 0,12 12 48 0,67 11254
0,63
SPOLU 1558263 100,0 1623306 100,0 1668648 100,0 1772426 100,0 1745494 100,0 1808339 100,0
1766990 100,0
Zdroj - RISO, SAŽP a vlastné spracovanie na základe údajov http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejneinformacie.php
Tabuľka 5: Celkové nakladanie s odpadmi v SR (2005 - 2011)
Znak Spôsob nakladania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
v tis. t % v tis. t % v tis. t % v tis. t % v tis. t % v tis. t % v tis. t %
1 Zhodnocovanie materiálové 2 882 26,37 4 322 29,80 2 078 19,01 3 446 30,04 1 990 23,41 4 007
37,25 3 392 31,31
2 Zhodnocovanie energetické 306 2,80 260 1,79 278 2,54 586 5,11 274 3,22 255 2,37 303 2,80
3 Zhodnocovanie ostatné 1 635 14,96 1 121 7,73 1 373 12,56 1 439 12,54 1 378 16,21 1 659 15,43 1
458 13,46
4 Zneškodňovanie skládkovaním 4 117 37,67 6 909 47,64 5 563 50,88 4 562 39,77 4 080 47,99 3 818
35,50 4 115 37,98
5 Zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia 284 2,60 289 1,99 149 1,36 66 0,58 32 0,38
109 1,02 42 0,38
6 Zneškodňovanie ostatné 264 2,42 442 3,05 608 5,56 706 6,15 525 6,18 510 4,74 1 143 10,55
7 Iný spôsob nakladania 1 441 13,19 1 160 8,00 884 8,09 666 5,81 222 2,61 397 3,69 382 3,52
SPOLU 10 929 100 14503 100 10933 100 11471 100 8 501 100 10 755 100 10 835 100
Zdroj - vlastné spracovanie na základe údajov POH SR 2011 - 2015 a
http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php
Predchádzanie vzniku odpadu
Príprava a opätovné použitie
Recyklácia

Iné zhodnotenie (energetické zhodnocovania)
Zneškodňovanie skÍádkovanie)
Obrázok 1: Požadovaný stav hierarchie odpadového hospodárstva Zdroj - Vlastné spracovanie na
základe 4. Smernice Európskeho parlamentu
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48. Slovenský vývoz pomalá eurozóna nepoteší
[Téma: Rektor EU; HN; 05/08/2013; s.: 14; NÁZORY A ANALÝZY; Rudolf Sivák]
DISKUSIA V HN
Prekonávanie dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy je spojené s riešením otázky zabezpečenia
ekonomického rastu. Ekonomická teória a hospodársky vývoj vo viacerých štátoch dokumentujú
pozitívny vplyv exportu. Je to aj prípad Slovenska, no v jeho vývoznej štruktúre sú viaceré rizikové
faktory. Štatistické údaje dokumentujú, že rast čistého exportu (rozdielu medzi celkovým vývozom a
dovozom) vplýva od roku 2006 veľmi pozitívne na reálny ekonomický rast. Prispel k obnove ekonomiky
Slovenska po recesii v roku 2009 a aj v roku 2012 bol u nás ekonomický rast dosiahnutý len čistým
exportom. Za prvých päť mesiacov v roku 2013 vzrástol celkový vývoz Slovenska o 4,2 percenta (v
bežných cenách), pričom kumulované saldo zahraničného obchodu dosiahlo v tomto období 2,5 miliardy
eur, čiže medziročne vzrástlo o miliardu. Je potešiteľné, že výrobcovia dokážu zvyšovať hodnotu exportu
aj v čase ostrého konkurenčného boja v dôsledku stagnácie spotrebiteľského dopytu na zahraničných
trhoch. Diskusia o exporte ako faktore ekonomického rastu však nemôže byť len výpočtom údajov o
raste či poklese. Je evidentné, že značný rast exportnej výkonnosti bol v uplynulej dekáde sprevádzaný
radom pozitívnych synergických efektov. Medzi najvýznamnejšie patrí najmä tlak medzinárodného trhu
na rast produktivity práce, prenos najnovších technológií a know-how, alebo čistý prílev kapitálu v
dôsledku prebytku obchodnej bilancie. Vzhľadom na existujúce výrobné kapacity a ich štruktúru by bolo
ilúziou spoliehať sa na domáci trh a spotrebu ako významný faktor dynamiky ekonomického rastu.
Ekonomika Slovenska je odkázaná na export rozhodujúcej časti priemyselnej produkcie. Je preto
nevyhnutné zaoberať sa možnosťami udržania a rozvoja exportnej výkonnosti. Medzi dlhodobé
štrukturálne problémy v tejto oblasti patrí teritoriálna a komoditná diverzifikácia zahraničného obchodu.
Je zrejmé, že rozhodujúcu časť exportu tvorí vývoz úzkeho okruhu produktov (automobily a spotrebná
elektronika) do niekoľkých krajín (v roku 2012 bol podiel exportu do krajín Európskej únie 84 percent a
do krajín OECD až 87 z celkového vývozu). V teoretickej rovine existujú dve možnosti rastu exportnej
výkonnosti krajiny: účasť na raste importu obchodných partnerov pri nezmenenom trhovom podiele
alebo expanzia prostredníctvom zvyšovania trhového podielu na existujúcich alebo nových trhoch. V
tejto súvislosti podľa prognózy Medzinárodného menového fondu by mali najrýchlejší rast dovozu v
najbližších piatich rokoch dosahovať rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny Ázie. Priemerné ročné tempo by
sa malo pohybovať v rozsahu 8 až 9 percent, nadpriemerné hodnoty budú aj v prípade strednej a
východnej Európy, Spoločenstva nezávislých štátov, Latinskej Ameriky a subsaharskej Afriky. Z pohľadu
Slovenska nie je priaznivou informáciou, že eurozóna, kam smeruje približne polovica slovenského
vývozu, by mala byť v strednodobom horizonte regiónom s najslabšou dynamikou importu (priemerný
ročný rast len o tri percentá). Dynamický rast slovenského exportu je preto možné v najbližších rokoch
dosiahnuť vytlačením konkurencie na vyspelých trhoch, kam smeruje väčšina nášho exportu a kde budú
príležitosti stagnovať, resp. rásť podpriemerným tempom. Ďalšou možnosťou je intenzívnejšia orientácia
na rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny mimo EÚ, ktoré by mali v strednodobom horizonte dosahovať dvojaž trojnásobné tempo rastu importu v porovnaní s vyspelými krajinami. Dôležité je aj hľadisko komoditnej
diverzifikácie. Približne polovicu celkového exportu produkujú podniky strojárskeho, elektrotechnického
priemyslu a automobilky. Predovšetkým automobilový priemysel podlieha výrazným zmenám dopytu
počas ekonomického cyklu. Aj preto je potrebné hľadať ďalšie cesty, ako znížiť závislosť exportu a
celkovej ekonomickej aktivity od vývoja len niekoľkých priemyselných odvetví. Rudolf Sivák rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave a člen Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Eurozóna by mala byť v strednodobom horizonte regiónom s najslabšou dynamikou importu.
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49. Niektoré vysoké školy taja majetok rektorov
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 09/08/2013; Mária Benedikovičová]
Viacerí rektori zarábajú aj dvakrát toľko čo premiér. Iní zasa príjmy utajujú, čím obchádzajú zákon.

BRATISLAVA. Iba osem z 20 verejných vysokých škôl poslúchlo zákon a zverejnilo, koľko vlani zarobili
rektori.
Najvyšší príjem za minulý rok, takmer 83-tisíc eur, vykázali rektor Technickej univerzity vo Zvolene
Rudolf Kropil a rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Matúš.
Premiér Robert Fico mal vlani o polovicu menší zárobok, necelých 41-tisíc eur. Do apríla, kým
nenastúpila k moci jeho vláda, bol poslancom.
Mnohé verejné školy nielen taja platy rektorov, ale ignorujú aj zverejňovanie ich majetkových priznaní.
Podľa zákona o konflikte záujmov ich majú na stránky škôl dávať akademické senáty.
Len päť si splnilo povinnosť a na web dali údaj o príjmoch a majetku rektora.
Na čo sa vyhovárajú?
Ďalších päť škôl sprístupnilo majetkové priznania až po otázkach SME, z toho Vysoká škola múzických
umení a Ekonomická univerzita bez minuloročného platu rektora.
"Mysleli sme, že keď sa priznanie poskytuje ministrovi školstva, tak to postačuje," vraví rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Žilinská univerzita tvrdí, že zákon splnila, keď údaje zavesila na intranet, ktorý je však verejnosti
neprístupný.
"Akademický senát si zákonnú povinnosť v plnom rozsahu splnil," reagovala jeho tajomníčka Janka
Macurová na žiadosť o zaslanie majetkového priznania rektorky Tatiany Čorejovej.
Prešovská univerzita zase zákon číta tak, že z majetkového priznania smela zverejniť iba titul a údaj, že
René Matlovič zastáva verejnú funkciu rektora.
Zákon pritom ukladá verejným školám zverejňovať, či rektor vlastní dom, byt, alebo má úspory.
Rovnaké pravidlo platí pre poslancov, členov vlády či prezidenta. Prehľad ich majetku sprístupňuje
parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
Čo všetko vlastní, po otázkach SME odkryl napríklad rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach Emil Pilipčinec. Okrem bytu a auta má umelecké diela za šesťtisíc eur a polovnícku
výzbroj a výstroj za 11-tisíc.
"Rektori škôl nepodliehajú kontrole výboru a ukazuje sa, že túto výnimku viaceré školy zneužívajú. Malo
by sa prediskutovať, či netreba zákon upraviť," hovorí šéf výboru Miroslav Beblavý z SDKÚ.
Rektora môžu aj odvolať
Zákon počíta so sankciami pre neporiadnych rektorov. Ten, kto akademickému senátu nepodá
majetkové priznanie, môže prísť o jeden mesačný plat. Tri platy môže akademický senát vziať rektorovi,
ktorý pošle dokument s nesprávnymi údajmi.
Ak by sa porušenia zákona opakovali, rektora by mohli aj odvolať z funkcie.
Beblavý upozorňuje na dieru v zákone, pretože nerieši, čo s akademickými senátmi, ktoré nezverejnia
majetkové priznania od rektora. "Zákon je v tomto bode nedokonalý, pretože neumožňuje dať žiadnu
sankciu."
Minister sám nič neurobí
Minister školstva Dušan Čaplovič zo Smeru odkázal, že nie je gestorom ústavného zákona o konflikte
záujmov.
"Ak však dostaneme podnet, že niektorá verejná vysoká škola, respektíve jej akademický senát si neplní
povinnosti podľa tohto zákona, minimálne ju na to upozorníme," napísal ministrov tlačový odbor.
Štát ročne posiela verejným vysokým školám desiatky miliónov eur.
piatok 9. 8. 2013 20:09 | Mária Benedikovičová
Fakty
Verejné vysoké školy

na Slovensku ich je 20,
iba päť škôl zverejnilo príjem a majetok rektora, ako prikazuje zákon,?
ďalších päť začalo konať po upozornení SME.
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50. Detskí absolventi univerzity
[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 14/08/2013; s.: 16; ZAUJALO NÁS; sita]
BRATISLAVA – Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity vyvrcholil slávnostnou promóciou. Mladí
absolventi prevzali diplomy z rúk rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Deti
získali informácie zo sveta ekonómie, podnikania a peňazí. (sita)
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51. Ekonomická univerzita má svojich detských absolventov
[Téma: Rektor EU; zenskyweb.sk; 13/08/2013; Redakcia]
Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity (EU) má svojich prvých detských absolventov. Vyvrcholil
slávnostnou promóciou, jej absolventi si prevzali diplomy z rúk rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka.
Agentúru SITA o tom informovala vedúca Centra komunikácie EU Lucia Gunišová.
"Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zaujať deti a pripraviť im program, v rámci ktorého získali nielen veľa
vedomostí o takej fascinujúcej vede, akou je ekonómia, ale sa aj zabavili a nadviazali nové priateľstvá,"
uviedol Sivák. Zároveň dodal, že veľmi pozitívne vníma aj fakt, že si už v tak mladom veku vytvorili vzťah
k ich univerzite. "Verím, že sa pre týchto najmenších absolventov v budúcnosti stane ich skutočnou alma
mater," doplnil Sivák.
Počas uplynulých dvoch týždňov deti hravou a zaujímavou formou získali veľa informácií o svete
ekonómie, podnikania a peňazí. Okrem skúsených pedagógov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
im venoval aj exguvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ďalší poprední odborníci z praxe.
Deti podľa Gunišovej tiež absolvovali poznávacie výlety a návštevy v Národnej banke Slovenska a vo
vybraných komerčných bankách, ako aj mnohé športové a zábavné aktivity.
Garantom projektu Detskej ekonomickej univerzity bola Bratislavská Business School (BBS), ktorá je
samostatným organizačným celkom EU v Bratislave. "Považujeme jej prvý ročník za veľmi úspešný.
Potešili nás nielen pozitívne reakcie zo strany detí, ale aj ich rodičov," informovala agentúru SITA
riaditeľka BBS Alica Tibenská. V projekte Detskej ekonomickej univerzity preto plánujú pokračovať aj v
ďalších rokoch.
Zdroj - SITA
Foto: SITA/Viktor Zamborský
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52. Dvojitý diplom zo Štrasburgu aj Bangkoku
[Téma: Rektor EU; SME; 28/08/2013; s.: 23; praca.sme.sk; Jarmila Horáková]
Ak si chce univerzita udržať záujem uchádzačov, musí každý rok ponúknuť niečo nové, hovorí rektor
Rudolf Sivák
Ekonomická univerzita v Bratislave v septembri pri zápise ponúkne študentom možnosť prihlásiť sa
na štúdium, ktoré im umožní získať dvojitý diplom z ekonomických univerzít v Štrasburgu a v thajskom
Bangkoku.
Doteraz bolo možné na Ekonomickej univerzite v Bratislave získať naraz slovenský aj diplom zo
zahraničnej univerzity v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku na troch univerzitách. Na
francúzskej Univerzite Pierre Mend?s France v Grenobli, na nemeckej Univerzite Martina Luthera v Halle
či na britskej Nottingham Trent University.
Osemdesiat predmetov v cudzom jazyku
V septembri sa budú môcť prihlásiť prváci na druhom stupni štúdia aj na univerzitu v Štrasburgu a v

thajskom Bangkoku. Študenti môžu na jednej alebo druhej univerzite študovať semester, dva alebo
jeden akademický rok. Po návrate im budú všetky skúšky automaticky uznané a absolventi získajú
plnohodnotný diplom z oboch univerzít. V Štrasburgu sa budú môcť špecializovať na oblasť
medzinárodného manažmentu, v Bangkoku na financie. Rektor Rudolf Sivák hovorí, že toto je cesta,
ako si udržať záujem uchádzačov, ponúknuť im každý rok niečo nové, zaujímavé, také čo nie je bežné
na iných ekonomických fakultách. Dvojitý diplom pred desiatimi rokmi začala univerzita ponúkať ako
jedna z prvých vysokých škôl u nás, a to s nemeckou univerzitou v Halle, s ktorou má dnes podpísanú
dohodu o uznávaní uceleného štúdia. V novom akademickom roku fakulty rozširujú ponuku predmetov,
ktoré sa budú učiť v cudzom jazyku, je ich už osemdesiat. Môžu si to dovoliť vďaka strednej generácii
učiteľov, ktorí študovali v zahraničí a sú jazykovo zdatní.
Slovensko má 27 ekonomických fakúlt
Počet študentov na vysokých školách klesá. V porovnaní s rokom 2011 ich vlani sedelo na prednáškach
o vyše 11-tisíc menej, píše sa vo výročnej správe o stave vysokého školstva na Slovensku za rok 2012.
Pocítila to aj bratislavská Ekonomická univerzita. Kým v roku 2005 a 2006 sa na ňu hlásilo okolo 8-tisíc
uchádzačov, teraz to bolo niečo cez 5-tisíc. Rektor Sivák hovorí, že je to ovplyvnené nástupom slabších
populačných ročníkov, ale aj tým, že na Slovensku máme na verejných aj súkromných vysokých školách
27 ekonomických fakúlt. To je veľmi veľa. Pokles záujmu sa prejavil aj tento rok, ale viac na externom
ako dennom štúdiu. Sivák hovorí, že to nepovažuje za veľký problém, lebo prioritou je inžinierske
štúdium v dennej forme a doktorandské štúdium.
Známky nerozhodujú
Ekonómovia po vyhodnotení tohtoročných prijímacích pohovorov nebudú na prijímacom konaní nič
meniť, systém zostane rovnaký. "Maturitné vysvedčenie a známky zo strednej školy nezohľadňujeme,
nikoho nechceme zohľadnením známok zvýhodňovať," hovorí rektor. Dodáva, že ak sú študenti výborní
na strednej škole, tak by im nemalo robiť problém zvládnuť prijímacie skúšky tak, aby vyhoveli kritériám.
Každý uchádzač musí robiť skúšky z matematiky, ekonomiky a z cudzieho jazyka, na fakulte
medzinárodných vzťahov z dvoch jazykov a na fakulte aplikovaných jazykov z ekonomiky a kombinácie
dvoch cudzích jazykov. Ešte pred troma rokmi sa hodnotila každá časť skúšky samostatne, teraz sa
počet bodov spočíta. Sivák vysvetľuje, že takto sa dajú predpoklady na štúdium posúdiť objektívnejšie.
Podľa predbežných informácií od prijatých uchádzačov sa na sedem fakúlt chystá z nich nastúpiť asi 85
percent. Jarmila Horáková
32 eur alebo 40 bude poplatok za prijímacie konanie. Výška závisí od toho, či prihlášku uchádzač podá v
tlačenej podobe, alebo aj v elektronickej.
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