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61. Študijných odborov bude menej
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 16:00; 12/08/2014; Správy STV; z domova; Rita Fleischmanová]

62. Začalo sa hodnotenie vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 12/08/2014; Správy RTVS; z domova; Rita Fleischmanová]

1. Z hotela Incheba luxusný internát
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 01/08/2014; 176/2014; s.: 7b; BRATISLAVA; vv, hok]
Študenti, pozor!
Autor - vv, hok - Foto: han, Student Residence
BRATISLAVA - Študenti z celého Slovenska dostanú novú príležitosť na ubytovanie v metropole! Časť
priestorov hotela v petržalskom výstavisku Incheba sa od konca augusta zmení na internát. Na ôsmich
podlažiach budú mať k dispozícii 200 lôžok. Študenti však musia byť pripravení na to, že za súkromný
internát si siahnu hlbšie do vrecka.
Každá bunka, ktorej súčasťou sú dve izby, bude mať v rámci vybavenia aj vlastnú kúpeľňu s toaletou. ,,V

izbách Student Residence je na mieru vyrobený nábytok aj wi-fi. Na každej chodbe bude k dispozícii
plne vybavená kuchyňa. Rezidenti budú môcť rovnako využívať študovňu, práčovňu a hotelové služby,"
vysvetľuje Martina Macková, hovorkyňa Incheby. Rekonštrukciu odhadujú do 500 000 eur. Ceny za
ubytovanie sa pre študentov vysokých škôl pohybujú mesačne od 120 eur do 270 eur. Prví záujemcovia
by sa mohli ubytovať už od 1. septembra. ,,Ubytovanie ponúkame v prvom rade študentom vysokých
škôl, no vychádzame v ústrety aj ostatným záujemcom. Výhodou pre študentov je, že u nás nie sú
obmedzení vzdialenosťou od trvalého bydliska ani prospechom," dodala Macková.
Porovnanie cien za internáty
* ceny sú uvedené na osobu za mesiac aj s internetom
STUDENT RESIDENCE V AREÁLI INCHEBA
Cena za lôžko pre študenta Ekonomickej univerzity v Bratislave:
2-lôžková izba: 120 eur
1-lôžková izba: 220 eur
Cena za lôžko pre študenta iných vysokých škôl:
2-lôžková izba: 155 eur
1-lôžková izba: 270 eur
INTERNÁT MLYNY
2-lôžková izba 68,25 eur
3-lôžková izba 63,00 eur
INTERNÁT DRUŽBA
3-lôžková izba 64,07 eur
2-lôžková izba 68,39 eur
Foto:
Každá bunka bude mať dve moderné izby.
K dispozícii študentom bude osem poschodí.
Na každej chodbe bude takáto kuchyňa.
Recepcia dostane moderný vzhľad.
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2. Študenti, pozor: Z hotela Incheba luxusný internát!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 01/08/2014; Čas.sk; vv, hok, Novy Cas]
Každá bunka bude mať dve moderné izby.
| Študenti z celého Slovenska dostanú novú príležitosť na ubytovanie v metropole!
Časť priestorov hotela v petržalskom výstavisku Incheba sa od konca augusta zmení na internát. Na
ôsmich podlažiach budú mať k dispozícii 200 lôžok. Študenti však musia byť pripravení na to, že za
súkromný internát si siahnu hlbšie do vrecka. Každá bunka, ktorej súčasťou sú dve izby, bude mať v
rámci vybavenia aj vlastnú kúpeľňu s toaletou.
"V izbách Student Residence je na mieru vyrobený nábytok aj wi-fi. Na každej chodbe bude k dispozícii
plne vybavená kuchyňa. Rezidenti budú môcť rovnako využívať študovňu, práčovňu a hotelové služby,"
vysvetľuje Martina Macková, hovorkyňa Incheby. Rekonštrukciu odhadujú do 500 000 E. Ceny za
ubytovanie sa pre študentov vysokých škôl pohybujú mesačne od 120 E do 270 E.
Na každej chodbe bude takáto kuchyňa.Autor - han, Student Residence
Prví záujemcovia by sa mohli ubytovať už od 1. septembra. "Ubytovanie ponúkame v prvom rade
študentom vysokých škôl, no vychádzame v ústrety aj ostatným záujemcom. Výhodou pre študentov je,
že u nás nie sú obmedzení vzdialenosťou od trvalého bydliska ani prospechom," dodala Macková.

Recepcia dostane moderný vzhľad.Autor - han, Student Residence
Porovnanie cien za internáty
ceny sú uvedené na osobu za mesiac aj s internetom
Student Residence v areáli Incheba
Cena za lôžko pre študenta Ekonomickej univerzity v Bratislave:
2 - lôžková izba: 120 E
1 - lôžková izba: 220 E
Cena za lôžko pre študenta vysokej školy:
2 - lôžková izba: 155 E
1 - lôžková izba: 270 E
Internát Družba
3 - lôžková izba: 64,07 E
2 - lôžková izba: 68,39 E
Internát Mlyny
2 - lôžková izba: 68,25 E
3 - lôžková izba: 63,00 E
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3. Študenti pozor! Hotel v Bratislave prerábajú na luxusný internát
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 01/08/2014; TASR,ml]
Nebude najlacnejší, ale štyria vybraní študenti budú môcť bývať celý rok zadarmo. Pozrite sa, ako bude
súkromný študentský dom vyzerať.
BRATISLAVA/TASR,ml
Študenti z celého Slovenska dostanú novú príležitosť na ubytovanie v Bratislave. Časť priestorov hotela
v petržalskom výstavisku Incheba sa od konca augusta zmení na internát. Informoval o tom denník Nový
čas.
Na ôsmich podlažiach budú mať k dispozícii 200 lôžok. Študenti však musia byť pripravení na to, že za
súkromný internát si siahnu hlbšie do vrecka. Študenta Ekonomickej univerzity v Bratislave bude stáť
jednolôžková izba 120 eur za mesiac, dvojlôžková 220 eur. Pre ostatných študentov je cena trochu
vyššia - 155 eur za dvojlôžkovú a 270 eur za jednolôžkovú izbu.
Nový internát dáva príležitosť študentom získať ubytovanie na celý akademický rok 2014/2015 zadarmo.
Stačí, ak im pošlete váš príbeh. Vedenie internátu následne vyberie štyroch štastlivcov.
Každá bunka, ktorej súčasťou sú dve izby, bude mať v rámci vybavenia aj vlastnú kúpeľňu s toaletou.
Internát bude mať non-stop recepciu aj bezpečnostnú službu, možnosť parkovania, reštauráciu, tenisový
kurty atď.
"V izbách Student Residence je na mieru vyrobený nábytok aj wi-fi. Na každej chodbe bude k dispozícii
plne vybavená kuchyňa. Rezidenti budú môcť rovnako využívať študovňu, práčovňu a hotelové služby,"
vysvetľuje Martina Macková, hovorkyňa Incheby.
Rekonštrukciu odhadujú do 500-tisíc eur. Prví záujemcovia by sa mohli ubytovať už od 1. septembra
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4. Zažite magickú cestu Španielskom
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 03/08/2014; Rady a tipy; Miroslava Mihaličková]

Veľký batoh na chrbte, namiesto GPS navigácie mušle, dopravným prostriedkom vlastné nohy. A
nádherná španielska krajina. Už ste počuli o púti do Santiaga de Compostela?
Santiago de Compostela
Ide sa cez hory, doliny, roviny, učupené dedinky i väčšie mestá. Cieľ je jasný – katedrála v Santiagu de
Compostela v španielskej Galícii, kde sú podľa tradície uložené pozostatky svätého Jakuba.
Vedú tam viaceré cesty, najznámejšia je, ktorá sa začína vo francúzskom mestečku Saint Jean Pied de
Port a jej časť je spolu s historickým centrom Compostely zapísaná v zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
S nákladom na pleciach
Na Svätojakubskej ceste stretnete ľudí z celého sveta – osamotených pútnikov, páry, novomanželov,
dokonca občas i rodičov s deťmi. Cestu vám ukazujú žlté šípky a mušle, ktoré sú umiestnené na zemi i
na múroch. Mušľa je tiež poznávacím znamením pútnikov, ktorí si ju pripínajú na batohy.
Pýtate sa, čo dnes vedie ľudí, aby kráčali 800 kilometrov sami peši s obrovským nákladom na pleciach?
Možno vás prekvapí, že to nie sú vždy náboženské pohnútky.
Po ceste stretnete ľudí, ktorí majú vážne dôvody, napríklad mladého študenta, ktorý sa cíti v živote
stratený a nevie ako ďalej, ale i staršiu pani, ktorá práve prišla o svoju sedemročnú vnučku. No nájdu sa
aj pútnici, ktorí berú cestu ako spoznávanie krajiny či športový zážitok.
Pútnické známosti
Počas Svätojakubskej cesty uvidíte nielen samotnú Compostelu so starobylými uličkami a fascinujúcou
katedrálou, ale prejdete napríklad aj mestom Pamplona, kde sa koná povestný býčí beh, uvidíte mestá
Burgos a León s pôsobivými katedrálami, archeologické nálezisko Atapuerca či Cruz de Ferro, kde sa
nachádza kríž, ku ktorému nosia pútnici kamienok zo svojej krajiny – ako symbol odloženia svojho
bremena.
Na púti je fascinujúca nielen neustále sa meniaca krajina, ktorou prechádzate, ale aj ľudia, ktorých
stretávate.
Niektorí považujú za magické, že kedykoľvek ich postretol problém, vždy sa akoby zázrakom zjavil
niekto, kto im ochotne pomohol. Nielen domáci, ale aj pútnici sú veľmi priateľskí, pokojne sa vám zveria
so svojím životným príbehom, hoci sa poznáte len dve minúty.
A keď sa náhodou stretnete počas púte ešte raz, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vyobjímate ako
starí známi.
Náš tip: Na ktorých miestach sa oplatí ubytovať?
Ak sa uskromníte a neprekáža vám spať v jednej miestnosti s ostatnými pútnikmi, ubytovanie vás vyjde
od 5 do 10 eur za noc, pričom niektoré sú dokonca za dobrovoľný príspevok.
Mansilla de las Mulas – mestská ubytovňa – ubytuje vás Laura, najmilšia žena na svete, ktorá s láskou a
profesionálne ošetruje pútnikom pľuzgiere na nohách.
Hospital de Órbigo – Albergue Verde – útulná jogínska ubytovňa s vegetariánskou večerou i raňajkami a
ako bonus jogou zadarmo.
O Cebreiro – mestská ubytovňa – väčšia nocľaháreň na vrchole kopca, skutočne čarovné miesto, kde sa
vám naskytne úžasný výhľad na "smoking mountains" – tajomnú hmlu v kopcoch a zažijete ten najkrajší
západ i východ slnka.
San Justo de la Vega – Albergue donativo – postará sa o vás domáci s veľkým srdcom, prezývaný
matka pútnikov. Dostanete raňajky, , večeru, k dispozícii je práčka, pričom celé ubytovanie je za
dobrovoľný príspevok.
Na čo nezabudnúť
Ešte pred cestou si treba rozmyslieť každý gram, ktorý vložíte do batoha. Jeho hmotnosť by nemala
presiahnuť 10 % vašej hmotnosti. Teda pokiaľ nechcete počas púte veci vyhadzovať alebo ich posielať
domov poštou.
Treba myslieť na dostatočné zásoby vody, pretože občas pôjdete aj štyri hodiny bez toho, aby ste
narazili na nejaké ľudské obydlie.
Neprepínajte svoje sily. Každý ide vlastným tempom, nie ste predsa na pretekoch. Niektorí si dokonca
rozdelia púť na viacero kratších – podľa vlastných schopností či časových možností.

Lenka Mihaličková (23): Na púti stretnete aj osemdesiatnikov
Študentka medzinárodných financií na Ekonomickej univerzite v Bratislave v júni 2014 absolvovala
púť do Compostely, za 25 dní prešla vyše 750 kilometrov.
"Celá moja cesta bola čarovná, hoci úplne iná, ako som očakávala. Išla som tam, aby som bola sama,
ale namiesto toho som bola neustále obklopená ľuďmi. Zrejme to bolo presne to, čo som potrebovala,"
vysvetľuje Lenka a so šibalským úsmevom upozorňuje, že od púte hrozí závislosť.
"Napríklad som stretla Portugalčana, ktorý tam bol už pätnástykrát. Zoznámila som sa aj so ženou, ktorá
mi porozprávala o svojej prvej púti, ktorú absolvovala so synom – tínedžerom, ktorý ju doslova
nenávidel.
Začiatok cesty bol veľmi ťažký, syn jej neustále nadával, bol nepríjemný. A nakoniec, asi po 200
kilometroch, sa z nich stali najlepší kamaráti. Doteraz majú pekný vzťah, a to sú odvtedy už štyri roky.
Po ceste som stretala skutočne všetky vekové kategórie.
Dokonca sa mi stalo, že osemdesiatnik išiel rýchlejším tempom ako ja," opisuje so smiechom študentka,
ktorá prešla v priemere 30 kilometrov denne. "Chcela som si vyčistiť myseľ a zažiť pocit, keď nebudem
mať iné povinnosti, len kráčať prírodou.
A je jedno, kam prídem, kde sa zastavím či naobedujem, jednoducho všetko je len na mne, o všetkom
sa môžem rozhodnúť v tom momente a žiť danú chvíľu takú, akú chcem. Zrazu cítim oveľa väčšiu
spätosť s prírodou. A o rok plánujem ísť znovu, tentoraz by som chcela zobrať svoju maminku."
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5. Tretia päťka
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 06/08/2014; 32/2014; s.: 8,9,10,11,12; ZAUJALO NÁS; red]
Poradie od desiateho do pätnásteho miesta medzi najbohatšími je veľmi tesné
V porovnaní s najbohatším Slovákom Andrejom Babišom (2,5 miliardy eur) sa výška ich majetku
pohybuje v zlomkoch. Napriek tomu sú to bohatí muži, ktorí dohromady vlastnia imanie za vyše miliardy
eur. Na jedenástu priečku najbohatších sa vypracoval ,,pechvogel", ktorému sa v ostatnom čase akoby
prestávalo dariť. Mário Hoffmann po ťažkej finančnej strate na gréckych dlhopisoch vstal z popola ako
bájny fénix. Spolu s ním sa v tretej päťke ocitol realitný magnát Peter Lukeš, pozíciu si udržal aj Ivan
Jakabovič i železniční magnáti Michal Lazar a Alexej Beljajev.
(red)
Mário Hoffmann
Spoluzakladateľ skupiny Istrokapitál nemal v uplynulých rokoch práve najšťastnejšie obdobie. Po nákupe
problematických gréckych dlhopisov sa ním ovládaná Poštová banka dostala do problémov a riešením
bol jej odpredaj skupine J&T, ktorá už v ,,poštovke" vlastnila menšinový podiel. Problémová bola aj jeho
investícia v Karibiku, kde prišiel o 70 miliónov dolárov. Hoffmann, ktorý holduje vytrvalostným športom, je
však podobne vytrvalý aj v biznise. Po schválení regulačnými orgánmi sa zrejme už onedlho Hoffmann
stane 24-percentným vlastníkom J&T Finance Group SE. Ovládne zároveň aj 9,9 percenta
novovzniknutej štruktúry J&T Private Equity Group, ktorá zahŕňa aktíva v energetike, priemysle,
realitách, médiách a športe, cestovnom ruchu, informačných a komunikačných technológiách, vo vede a
výskume. Milionár naďalej vlastní spoločnosť Istrokapitál SE. Jednou z jej aktivít je biotechnologická
spoločnosť Axon Neuroscience, ktorá vyvinula vakcínu proti Alzheimerovej chorobe a má za sebou
úspešnú prvú fázu klinických testov. Angažuje sa aj v oceliarskom biznise, závod Slovakia Steel Mills v
Strážskom je však podľa informácií z ekonomických webov stratový. Najnovšou ,,hračkou" milionára
holdujúceho koňom je jazdecký areál Elements Resort, ktorý buduje neďaleko Šamorína. Stohektárový
areál je určený pre profesionálnych aj rekreačných športovcov, na firemné akcie a pre širokú verejnosť
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Očakáva sa, že vďaka športoviskám a zázemiu bude miestom
konania medzinárodných športových súťaží. Hotový by mal byť koncom roka 2015. Od mája tohto roka
je otvorená jeho jazdecká časť - Hipo aréna. Hoffmanna k športovému biznisu priviedla jeho vášeň pre
šport je bývalý majster Československa v kanoistike, maratónsky bežec, robil aj triatlon, bol majster
sveta v dračích lodiach a posledných päť rokov sa venuje vytrvalostnému jazdectvu, kde získal titul
majstra Slovenska seniorov. Kvalifikoval sa aj na tohtoročné majstrovstvá sveta do Normandie. V
septembri 2013 sa stal spomedzi 32 štartujúcich najúspešnejším Slovákom na East European
Endurance Ride, považovaných za náročné svetové vytrvalostné jazdecké preteky.
Ivan Jakabovič

Jeden zo zakladateľov a partnerov v skupine J&T. Začínal v nej ako dvadsaťjedenročný v čase, keď ešte
študoval na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Za necelých
desať rokov pôsobenia sa mu podarilo vyšvihnúť medzi najbohatších Slovákov. Aj po zmenách v
akcionárskej štruktúre totiž stále ovláda 33 percent akcií v J&T Finance Group. V novovzniknutej
cyperskej štruktúre J&T Private Equity Group mu však patrí už ,,iba" 9,9 percenta, rovnako ako Jozefovi
Tkáčovi, Máriovi Hoffmannovi, Branislavovi Prieložnému, Igorovi Rattajovi, Petrovi Korbačkovi a
Martinovi Fedorovi. V porovnaní s jeho spoločníkmi je Jakabovič v poslednom čase menej nápadný a o
svojich aktivitách neinformuje. Čivo, ako ho prezývajú jeho priatelia, je na rozdiel od svojho spoločníka
Patrika Tkáča stále slobodný a so svojou partnerkou Riou vychováva malú dcéru Laryah.
Prednedávnom dokončil haciendu nad Devínom, odkiaľ má vskutku majestátny výhľad na Rakúsko, ale
aj zabezpečené súkromie. Sídlo s rozlohou 2 500 štvorcových metrov leží na dvojhektárovom pozemku.
Hodnota sa odhaduje na desať miliónov eur.
Alexej Beljajev a Michal Lazar
Dvojica podnikateľov sa venuje viacerým odvetviam, gro však spočíva v železničnom biznise v
popradskej spoločnosti Tatravagónka a podnikatelia patria medzi najväčších slovenských železničných
exportérov. Tatravagónka je jedným z najväčších európskych výrobcov vozňov a ich komponentov,
zamestnáva takmer dvetisíc ľudí a prostredníctvom nej majú podnikatelia otvorenú cestu do
megatendrov, najmä v Ruskej federácii či v Spojených arabských emirátoch. Práve na Arabskom
polostrove majú v najbližších rokoch vyhlásiť sériu súťaží na dodávky vagónov pre spoločnosť Etihad
Rail a Tatravagónka do tendrov pôjde s lokálnym partnerom, firmou Bin Hanoodah Trading. Tá patrí
jednej z najvplyvnejších rodín v Spojených arabských emirátoch. Ak by tento biznis Slovákom vyšiel,
mohli by do roku 2021 dodať na arabský trh až dvetisíc vagónov. Alexej Beljajev je predseda
predstavenstva slovenskoruského podniku Railway Casted Components, ktorý otvoril svoju prevádzku aj
v Prakovciach a od štátu dostal daňové úľavy a dotácie vo výške desiatich miliónov eur. Beljajev s
Lazarom majú nadštandardné vzťahy na ruskom trhu, kam exportujú väčšinu produkcie z Prakoviec. Oni
dvaja vlastnia spolu s privatizérom Poórom aj opravovňu lokomotív ŽOS Zvolen. Beljajev je tiež
prezident Zväzu strojárskeho priemyslu. Podnikatelia nie sú aktívni iba v železničnom odvetví. Ich
spoločnosť Optifin Invest napríklad prostredníctvom firmy Premium Fit prevádzkuje aj sieť známych
slovenských fitnescentier Golem. Tie má na starosti dcéra Alexeja Beljajeva, niekdajšia moderátorka
televízie TA 3 Alexandra Beljajevová. Podnikatelia majú podiely aj v IT firme Columbex, ktorá dodáva
softvér, okrem iného i štátnym úradom. Zarobené peniaze vkladajú do prevádzky luxusnej reštaurácie v
centre Bratislavy. Alexej Beljajev býva v haciende nad Devínom, ktorá bola spočiatku čiernou stavbou.
Obytný komplex tvorí viacero budov, medzi nimi aj relaxačné centrum. Súčasťou je veľký rybník. Cena
usadlosti sa odhaduje na tri milióny eur. Michal Lazar si za svoje sídlo zvolil modernú mestskú vilu pod
bratislavským Slavínom.
Peter Lukeš
Decentný a nenápadný päťdesiatnik zarobil prvé milióny v IT biznise. Nezostal však iba v tejto brandži.
Do slušných čísel ho vyniesli aj jeho aktivity v realitnom segmente. Jeho spoločnosť Immocap stála za
výstavbou rezidenčného komplexu pre zamestnancov kórejskej fabriky Kia, ale aj za bizniscentrami na
Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave. Ambície mal tiež v kúpeľníctve, stál za piešťanským
projektom Bana Thermal. Za 70 miliónov eur malo v obci Banka pri Piešťanoch vyrásť oddychové
centrum, v ktorom by bol hotel, kongresová časť, mestská pláž i akvacentrum s plaveckým bazénom.
Celý plán však stojí a padá na využití piešťanskej termálnej vody. Na to by boli potrebné zmeny
zákonov. Developéri investovali do Bana Thermalu zhruba pol druha milióna eur, avšak po rozkradnutí
areálu sa investícia zastavila. Omnoho šťastnejšiu ruku mal Lukeš a jeho ľudia pri výstavbe obchodného
komplexu Centrál v srdci Bratislavy. Okrem nákupnej zóny pribudli v priestoroch niekdajších kúpeľov
Centrál aj administratívne a kongresové priestory, hotel a rezidenčná časť s bytmi. Vlani na jeseň
developérska spoločnosť Immocap Group predala dve administratívne budovy. Kúpil ich Realitný fond
správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management. Hodnota transakcie nie je známa, predalo sa však
dvadsaťtisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov. Peter Lukeš podniká aj v automobilovej
brandži. Jeho spoločnosti predávajú na Slovensku viacero prémiových značiek a automobilová časť jeho
biznisu zamestnáva dve stovky ľudí. Podnikateľ Lukeš patrí medzi nenápadných milionárov, pozornosť
médií však priťahuje jeho životná partnerka, bývalá moderátorka Silvia Kušnírová. Vďaka nej sa aj
milionár ocitá v bleskoch fotoaparátov na spoločenských podujatiach. Lukeš a jeho partnerka bývajú v
Bratislave, ktorá je ich základňou, majú spoločnú záľubu v cestovaní po svete.
Najbohatšia pätnástka
Andrej Babiš 2,5 miliardy eur
Patrik Tkáč 700 miliónov eur
Jaroslav Haščák 650 miliónov eur
Ivan Chrenko 550 miliónov eur

Ivan Kmotrík 500 miliónov eur
Tomáš Chrenek 440 miliónov eur
Peter Korbačka 350 miliónov eur
Jozef Brhel 350 miliónov eur
Milan Fiľo 340 miliónov eur
Anton Siekel 230 miliónov eur
Mário Hoffmann 220-200 miliónov eur
Ivan Jakabovič 220-200 miliónov eur
Alexej Beljajev 220-200 miliónov eur
Michal Lazar 220-200 miliónov eur
Peter Lukeš 220-200 miliónov eur
Foto:
Súkromie: Milionárova vila, uprostred dole s bazénom, je v uzavretej ulici.
Čilistov: Hoffmannov jazdecký areál neďaleko Šamorína je špičkou nielen na slovenské pomery.
Vila v Devíne: Moderné sídlo poskytuje všetky vymoženosti, ale najmä súkromie a nádherný výhľad na
sútok Dunaja a Moravy.
Sídlo v Devíne: Usadlosť Alexeja Beljajeva bola z právneho hľadiska dlhé roky čiernou stavbou.
Vládna podpora: Tatravagónka je významná fabrika, ktorú si nemôže dovoliť ignorovať žiadna vláda. Na
snímke premiér Robert Fico a Alexej Beljajev.
Vila pod Slavínom: Michal Lazar sa z okien pozerá na celú Bratislavu, jeho chudobným susedom je
prezidentská vilka nad ním.
Michal Lazar: Začínal v IT biznise spolu s Petrom Lukešom, dnes sa venuje železniciam.
Centrál: Unikátnym počinom bola výstavba polyfunkčného centra na mieste pôvodných rovnomenných
bratislavských kúpeľov.
Hviezdny pár: Aj vďaka partnerke Silvii je Peter Lukeš v spoločnosti neprehliadnuteľný.
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6. Rusko zavádza sankcie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 07/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Tamara Lištiaková]
Oľga Baková, moderátorka: "Ruska vracia úder za sankcie, podpísalo prvé protiopatrenia, Moskva
zakázala dovoz ovocia, zeleniny, mäsa, rýb, mlieka a mliečnych produktov z USA, Európskej únie,
Austrálie, Kanady a Nórska, Opatrenia budú bolieť - najmä Rusko, tvrdia nami oslovené analytici."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ako vy nám, tak aj my vám, Vladimír Putin potvrdil očakávania, že pre
sankcie ustupovať nebude a vytasil prvú zbraň, potraviny a poľnohospodárske produkty na tamojší trh z
krajín, ktoré na Rusko uvalili ekonomické sankcie, po novom nesmú. Kremeľ tak nerobí po prvý raz, už v
minulosti sa takto mstil, keď sa dostal do sporu s iným štátom, napríklad s Ukrajinou, Moldavskom,
Gruzínskom, Litvou, ale aj Poľskom. Protiúder má skôr urobiť dojem na ruské obyvateľstvo, tvrdí
ekonóm Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave a vysvetľuje
Peter Baláž, ekonóm Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Participácia Európskej únie, hlavne v
tomto prípade pokiaľ ide o dodávky na ruský trh, dá sa povedať, že je marginálna a v konečnom je to
skorej taký prejav snahy o to, že má celú situáciu Putin pod kontrolou, ako to, že by to mohlo mať nejaké
konkrétne veľké negatívne dopady na národné ekonomiky Európskej únie."
Tamara Lištiaková: "Ani viac ako dve desaťročia po páde Sovietskeho zväzu si totiž Rusko nedokáže
pokryť dopyt z vlastných zdrojov. Podľa moskovskej univerzity krajina dováža viac ako polovicu všetkých
potravín, ide najmä o mäso, ovocie a mliečne produkty. Hodnota tohto importu je viac ako 43 miliárd
dolárov, z tejto sumy podľa Eurostatu až takmer štvrtinu zabezpečuje Európska únia. Andrew Wilson z
think-tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy na rozhodnutie Kremľa reaguje:"
Andrew Wilson, think-tank Európska rada pre zahraničné vzťahy: "Sankcie na naše produkty sú vtipom."

Tamara Lištiaková: "Peter Baláž vysvetľuje, že následky Putinovho protiopatrenia pocítia najmä ruskí
spotrebitelia."
Peter Baláž: "Vytvoria sa určité problémy v zásobovaní hlavne čerstvými potravinami, ovocím a
zeleninou a spoliehať sa na to, že také veľké aglomerácie ako Moskva vyriešia nejakým dodatočným
dovozom povedzme z Číny, podľa môjho názoru je menej relevantný."
Tamara Lištiaková: "Tovary na pultoch obchodov tak nemusia pokryť dopyt a zákony ekonomiky
nepustia, ceny pôjdu nahor, už teraz rastú vyše 7-percentným tempom a ešte väčšie zdražovanie môže
Rusov pobúriť. Oveľa viac ako nedostatok potravín však Kremeľ znepokojuje zákaz importu technológií,
hovorí Andrew Wilson."
Andrew Wilson: "Putinov plán je ich dovážať z iných krajín, avšak to je možné pri tých jednoduchých.
Ako vieme, v dlhodobom horizonte Rusko potrebuje investície do špičkových technológií, na to aby
získalo ropu a plyn, ktoré sa ťažia v oblastiach s nízkymi teplotami."
Tamara Lištiaková: "A bez týchto sofistikovaných technológií, ktoré majú predovšetkým Spojené štáty a
krajiny Európskej únie, ruská ekonomika utrpí poriadku ranu, dodáva analytik."
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7. Deti v Bratislave nemajú kde hrať futbal, prídu aj o ďalšie ihrisko
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 07/08/2014; BratislavskeNoviny.sk; Redakcia]
Mladí bratislavskí futbalisti nemajú podľa prezidenta futbalového klubu Inter Bratislava a hlavného
trénera Jozefa Barmoša dostatok ihrísk, kde by mohli trénovať. Začiatkom nasledujúceho roka navyše
zanikne ďalšia plocha - ihrisko Štartu na rohu Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice.
Ihrisko Štartu prenajímala futbalovému klubu Inter Bratislava realitná spoločnosť Iuris, spol. s.r.o., ktorá
ho spravuje, približne posledné štyri roky. Pozemky ihriska patria dvom spoločnostiam - Ružinovská,
s.r.o., a MURLABO Slovakia, s.r.o. Prezident futbalového klubu Jozef Barmoš priznal, že išlo o ústretový
prenájom, pretože zaň ročne platili symbolické euro. Pričom všetky náklady spojené s údržbou ihriska si
klub platil sám.
Ihrisko podľa katastra nie je klasifikované na športovú činnosť, práve naopak, ide o pozemky, na ktorých
sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok. O atraktívny stavebný pozemok preto prejavili záujem podľa projektového manažéra
spoločnosti Iuris, spol. s.r.o., Ľuboša Čema viacerí záujemcovia. Konkrétny však byť nechcel. Kým
pozemok nik nevyužíval, radi pomohli mladým futbalistom. Je však podľa neho pochopiteľné, že voľný
pozemok v tejto lokalite láka mnohých s rôznymi zámermi a pre majiteľov nie je výhodné ich držať voľné,
keď na nich môžu zarobiť. Ktorý developer a čo na pozemku postaví, by podľa Čema mohlo byť známe
začiatkom roka 2015. Podľa našich informácií však na ihrisku počas tohto leta robili už sondážne vrty.
Vedenie Interu a juniorskí futbalisti vo veku 4-13 rokov od polovice júla 2014 pôsobia v nových
priestoroch na Drieňovej ulici, kde ihrisko využívajú naplno. Mladí 14-15 roční futbalisti trénujú na ihrisku
Ekonómu, za ktoré platí klub komerčný prenájom Ekonomickej Univerzite vo výške tritisíc eur ročne.
Seniorské mužstvo a dorast trénujú zatiaľ na ihrisku Štartu. Od nového ročníka majú seniori hrávať
majstrovské zápasy na štadióne ŠKP Dúbravka. "Máme problém s tréningovými plochami. Záujem o
futbal je veľký, nemáme však dostatok miesta, aby sme zabezpečili tréning všetkým. Deti, ktoré majú
záujem o futbal, sa často núkajú napríklad do Senca, aby si mohli zahrať," povedal Barmoš. Situáciu
navrhuje riešiť napríklad výstavbou tréningových centier na okraji Bratislavy alebo prenájmom orných
pôd od magistrátu na okrajových častiach mesta, keďže o futbal záujem je.
"Keď v Bratislave padne za vlasť ihrisko Štartu, ktoré využívali dorastenci a muži, developingom zanikne
podľa mojich výpočtov už 39. ihrisko v Bratislave," povedal Barmoš. Mesto by však mohlo problém s
nedostatkom športovísk vyriešiť, pretože spoločnosť Istrochem Reality, a.s., zo skupiny Agrofert, a.s.,
Andreja Babiša, aktuálne ponúka na predaj dva štadióny, a to štadión Mierová kolónia a štadión na
Odborárskej ulici.
(mch)
Foto: ŠKŠN
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8. Saša Jány (42) Rozhodujúca je schopnosť zaujať
[Téma: Ekonomická univerzita; Eva; 06/08/2014; 09/2014; s.: 80,81,82,83; rozhovor; Andrea Konečná]
Stál pri zrode modelingu na Slovensku a podpísal sa pod jeho najväčší rozmach. Slovenský
modelingový dinosaurus? Možno výstižné označenie, no jeho mondénnej osobnosti by ani náhodou
nesedelo.
Text Andrea Konečná Foto Lukáš Dvořák, archív Elite (S. Jányho)
V zlatej ére tejto brandže chodil na večierky spolu s Naomi či Lindou a mal česť spolupracovať s
Vivienne Westwood či Jeanom Paulom Gaultierom. Lenže časy sa menia. O svojich začiatkoch
sprevádzaných vtipnými príhodami, ale aj o tom, čo dnešné dievčatá môžu a nemôžu čakať od kariéry
modelky, sa EVA porozprávala so šéfom pobočiek Elite Prague a Elite Bratislava Sášom Jánym.
Ako si sa dostal do navoňaného sveta v žiare reflektorov?
Jednou veľkou náhodou. V roku 1989 som mal 18 rokov, chodil som na gymnázium a popri tom som
brigádoval. Tlmočil som pre klientov hovoriacich po francúzsky v bratislavskom hoteli Fórum. Jedným z
nich bola modelingová agentúra Elite. Najskôr som tlmočil, neskôr robil PR. Po čase vo mne vtedajší
riaditeľ objavil schopnosť rozpoznať poten ciálnu modelku a začal som robiť skauting. Tak som to spojil s
ďalšou brigádou. Cez deň som sprevádzal zájazdy po Paríži a počas obednej pauzy som prezentoval v
agentúre nádejné modelky.
Ako si to prežíval?
Zo začiatku nijako výnimočne. Bolo to celkom nové. Tá profesia tu dovtedy neexistovala, bol som v tom
úplný pionier. Potom sa môj pohľad zmenil. V roku 1991 som sa dostal do New Yorku na svetové finále
Elite Model Look. Tam som sprevádzal Martinu Hlavatú, našu prvú modelku Elite.
Tam nastal ten zlom?
Áno. Bolo to, ako keď sa malý chlapec dostane do veľkého sveta. Nevedel som dobre po anglicky, ale
zrazu som býval v hoteli Plaza! Finále moderovali John (Casablancas) a Naomi (Campbell), v porote
sedela Linda Evangelista. Ocitol som sa uprostred najvyššieho levelu tejto brandže a zažíval veci, o
ktorých sa mojim rovesníkom ani nesnívalo.
Aké boli tvoje plány, kým ti prišiel do cesty modeling?
Diametrálne odlišné. Chcel som ísť študovať na lekársku fakultu a venovať sa plastickej chirurgii. Vzťah
ku kráse tu teda určite bol. Odkiaľ sa vzal, to netuším. Možno som ho zdedil po mame, ktorá má vzťah k
móde. Jej teta mala najznámejší krajčírsky salón Eva, kde si mama dávala šiť šaty. Žeby ma však
podporovala v tejto práci, to sa povedať nedá. Určite by ma radšej spočiatku videla ako doktora.
No ty si sa chytil inej príležitosti.
Mal som šťastie. Môj prvý šéf sa rozhodol odprezentovať ma osobne pred Johnom Casablancasom,
zakladateľom agentúry Elite Model Management. (Minulý rok zomrel, pozn. red.) Vďaka tomu som dostal
šancu otvoriť v roku 1993 prvý scoutingový office na Slovensku s názvom Elite Slovakia.
Kým si sa vypracoval, musel si asi prejsť dlhú cestu. Pri tom si isto zažil nejednu kurióznu situáciu.
Bolo to celé trocha naivné. Pamätám sa, že na svoj prvý míting s Elite som prišiel vo froté ponožkách. O
pár rokov som si uvedomil, že froté ponožky do obleku asi nie sú to pravé orechové. (smiech) Alebo keď
som šiel na svoj prvý Life Ball, kde som sa zoznámil s Thierrym Muglerom, ktorý tam mal prehliadku. Môj
šéf sa na mňa pozrel a povedal mi: ,,Pekný oblek si si kúpil, ale..." Bol taký hnedý, k nemu som mal
čierno-bielu košeľu zo Švajčiarska, úplná katastrofa. Šéf mi nakoniec požičal svoje veci, aby som mohol
lepšie zapadnúť do módneho sveta.
Modeling niektorí vnímajú ako povrchný. Dá sa v ňom prežiť bez povrchnosti?
Áno, trocha povrchnosti v ňom je. Z môjho pohľadu sa však v tomto svete dá stretnúť mnoho
zaujímavých ľudí. Sretnutie s Jeanom Paulom Gaultierom bol pre mňa jeden z najväčších životných
zážitkov. Pokora toho génia a to, čo sa človek od takýchto ľudí naučí, úžasne rozšíri obzory.
Keď spomínaš tie osobnosti, ktoré stretnutia ťa ovplyvnili najzásadnejšie?
Prvé bolo stretnutie so šéfom skautingu Elite, ktorý mi dal prvú príležitosť. Ďalej to bolo stretnutie s

Johnom Casablancasom. Bol neuveriteľne charizmatický a veľký vizionár. Nemal problém postaviť sa
pred dav kolegov a prihovoriť sa im v šiestich jazykoch. On bol ten človek, ktorý vytvoril v modelingu kult
krásnej ženy a supermodelky. Pritom to nebolo len o modelkovskom vnímaní, ale aj o jeho mužskom
pohľade. Vďaka nemu Elite vytvorila prvé supermodelky, ktoré sa striedali na obálkach módnych
časopisov a v kampaniach. Herečky to v tej dobe nechceli robiť, z ich pohľadu to bolo povrchné. Ale
John bral modeling vážne a vnímal ho ako skutočnú profesiu.
Prečo si sa po rokoch rozhodol zo Slovenska odísť?
Na Slovensku akoby fungovala v módnej brandži len jednostranná lojalita. Ľudia očakávajú, že
modelingová agentúra im pomôže, ale naopak to nefunguje. A tak som v roku 1998 odišiel pracovať do
Viedne. Tam som robil skauting pre 15 krajín, skvelá skúsenosť. Po čase som už nechcel byť každý
týždeň s kufrom na inom letisku, a tak som sa v roku 2000 rozhodol pre Prahu. Dovtedy tam fungovala
iba súťaž, ale nebola tam základňa. Musím povedať, že to bolo dobré rozhodnutie. Pre modelky je tam
viac príležitostí.
Na Slovensku nie?
Bohužiaľ, nie. Pozícia modelky na Slovensku je dnes na úrovni upratovačky. Keď upratovačka dostane 5
eur na hodinu a pracuje 8 hodín, zarobí za deň 40 eur. Toľ ko na Slovensku zarobí priemerne aj
modelka, čo je veľmi smutné. Mrzí ma, že tieto ceny znižujú aj samotné reklamné agentúry. Touto
cestou nechcem ísť. Ja rád podporím návrhárov, ale nie projekty, ktoré sú zalepené nejakou charitou len
preto, aby to všetci robili takmer zadarmo.
Ako sa dnes cítiš medzi modelkami?
Keď som začínal, boli sme rovnaká generácia. Dnes som pre začínajúce modelky vlastne taký ujo. Ale s
niektorými mám stále bližší vzťah, ako napríklad s Mišou Kocianovou, ktorá je aj ambasádorkou projektu
Schwarzkopf Elite Model Look. Alebo s Mišou Hlaváčkovou, čo je jedna z najzaujímavejších osobností,
aké som v tomto svete stretol. Teraz sme sa tiež vrátili k manažmentu Lindy Nývltovej, s ktorou sa
poznáme dlhé roky a je na čo spomínať. Je radosť pozorovať, aké osobnosti sa z týchto dievčat stali a
ako im svet modelingu pomohol rozšíriť obzory. A, naopak, tým, že skomunikujem aj so začínajúcimi
modelkami, musím si aj ja rozširovať svoje obzory. Lebo toho spolu riešime naozaj veľa. Prvé lásky,
hudbu, trendy. Vďaka tomu sa cítim oveľa mladší než moji rovesníci.
Čo sa zmenilo v modelingu za tie roky, čo v ňom pôsobíš?
Svetový modeling sa zmenil drasticky. Podpísala sa pod to kríza, ale aj štatút supermodeliek, ktorý so
sebou prinášal astronomické ceny. Okrem toho herečky a speváčky pochopili, že v tomto segmente je
veľ ká možnosť príjmov z reklamy, a začali sa v tejto brandži angažovať. Tým odkrojili modelkám z ich
koláča. No stále je to veľmi lukratívne zamestnanie. A čo ma na tom baví, je, že je to jedna z mála
brandží, kde ženy zarábajú mnohonásobne viac než muži. Klienti však vyžadujú vyššiu efektivitu a za
svoje peniaze viac úžitku. Síce to trocha stratilo čaro bohémskosti, ale, na druhej strane, je to
pragmatickejšia profesia.
A čo sa týka looku modeliek?
Trochu ma mrzí, že nastal odklon od tej krásy modeliek 90. rokov. Rozhodne by som však nehádzal vinu
za kult extrémnej štíhlosti na modeling. Chce to Hollywood, chcú to návrhári, kým to tak bude, tak
modelingové agentúry tento trend nezmenia. Zmenilo sa však to, že napríklad New York zvýšil vekovú
hranicu pre modelky na 18 rokov. Iné je tiež, že modelky dnes už nedržia drastické diéty, ale o postavu
sa starajú skôr zdravým životným štýlom. Pomáha im v tom joga, hot joga, zdravá strava a podobné
veci.
Chodia na kastingy Elite dokonalé dievčatá?
Bohužiaľ, skôr naopak. Dievčatá nemajú tie krásne postavy ako kedysi. Sedia pri počítačoch, majú
menej pohybu, pijú sladké vody a stravujú sa vo fastfoodoch. V súčasnosti je pre nás oveľa ťažšie
objaviť modelku. Na kastingoch vidíme viac dievčat s nadváhou než s podváhou. Ale niekedy, ak sa to
podchytí dostatočne skoro, stačí naozaj málo. Každý rok narazíme na taký prípad.
Spomínal si, že New York posunul vekovú hranicu modeliek smerom nahor. Ako sme na tom na
Slovensku?
Podobne. Ak začneme robiť povedzme s 15-ročným dievčaťom, prvé dva roky pôjde o prípravnú fázu.
Čo to znamená?

Že počas nej bude robiť dievča modeling najmä v lete. Pre nás je podstatné, aby si dievčatá dokončili
strednú školu a aby sme ich aj my pripravili na to, čo ich čaká. Je len veľmi málo dievčat, ktoré si vybavia
individuálny študijný plán. Vzdelanie je podstatné, preto som sa aj ja po ukončení Ekonomickej
univerzity rozhodol pokračovať v doktorandskom štúdiu.
Kedysi sa o modelingu hovorilo ako o brandži, kde sa žije sex, drugs & rock´n´roll. Ako je to dnes?
Éra divokých večierkov je podľa mňa už minulosťou. Modeliek je dnes naozaj toľko, že ak sa chce v tej
konkurencii niektorá presadiť, musí na sebe tvrdo pracovať.
Čo okrem disciplíny je naozaj dôležité?
Trpezlivosť. Ešte stále sa stretávam s predstavami, že dievča príde na kasting a myslí si, že do roka
bude na obálke EVY. Ono to nie je také jednoduché. Najskôr modelka musí dokázať niečo vonku a
potom sa môže dostať aj na obálku domáceho časopisu. A druhá vec. Dievčatá niekedy nechápu, že to,
čo je prestížne, nemusí byť aj dobre platené. Práve naopak. Modelka môže predvádzať pre Pradu, Jil
Sander a Marca Jacobsa, ale konto môže mať napriek tomu prázdne. Iná urobí reklamy pre bežné
kozmetické značky a má konto plné.
Rozhodujúci faktor úspechu?
Po prvé schopnosť zaujať. A to nemá nič spoločné s krásou alebo s mierami. Kate Moss nie je žiadna
prvoplánová krásavica, keby ste ju stretli na ulici, tak vás asi neoslní. Ale vie zaujať. Po druhé mentálna
pripravenosť a schopnosť komunikovať. S tým momentálne dievčatám v agentúre pomáhame cez
osobnostný koučing s odborníkmi. A ešte jedna vec. Ak chce robiť modelka s najväčšími profesionálmi,
musí byť aj ona maximálna profesionálka, ktorá na sebe pracuje.
Je pre teba modeling aj po toľkých rokoch ešte zážitok?
Jasné. Stále sa deje niečo nové. Teraz napríklad v Elite ideme spustiť mužskú modelingovú divíziu. Som
zvedavý, aký to bude mať ohlas.
Spomínal si, že muži zarábajú menej než ženy. O koľko?
Asi štvrtinu zo ženských honorárov.
Fíha, až tak?! A čo plus size modelky? O niečom podobnom ste neuvažovali?
Veľakrát, keď mala slečna v bokoch 98 centimetrov a nie 88, som si hovoril, že by mohla robiť plus size
modeling. Ale ono to nie je len o bokoch, ale o celkovej harmónii proporcií. Tento biznis veľmi dobre
funguje v Spojených štátoch alebo vo Veľ kej Británii. Aby to však mohla robiť modelka naozaj úspešne,
musí na tých trhoch pôsobiť stále a nie len vycestovávať. O tejto téme sa veľa hovorí, z času na čas
pošle niekto na prehliadku takúto modelku a urobí sa tomu veľké PR, ale reálne o tom táto brandža nie
je. A o čom je? O charizme a slušných honorároch. Najvyššie sú jednoznačne v klasickom ženskom
modelingu. Preto v ňom dievčatá preddavkujeme, čo znamená, že im platíme letenky, byt aj vreckové. V
plus size modelingu alebo v mužskom modelingu sú zisky nižšie. Preto mužom preddavkujeme byt,
výnimočne aj vreckové, ale letenky im prepláca materská agentúra alebo si ich musia hradiť sami. Čiže
musia mať väčšinou na začiatku aj iné zamestnanie alebo brigádu a zároveň si musia byť istí, že sa
chcú venovať naplno modelingu.
Preddavkovanie je pôžička od agentúry, ktorú model alebo modelka začnú splácať neskôr zo svojich
honorárov. Správne?
Presne tak. Tak to funguje v dobrých agentúrach. Dievčatá a ich rodičia by konečne mali prestať
dôverovať rôznym agentúram, ktoré si pýtajú nehorázne peniaze za priemerné fotografie a modelkovské
kurzy. Keď má dievča potenciál stať sa modelkou, nepotrebuje fotky ani kurz, práve naopak, môže mu to
skôr poškodiť.
Povedzme, že mám 15, žijem v Hornej Dolnej a chcem byť modelkou. Ako zistím, ktorá agentúra je
seriózna?
Dnes zistíte všetko na Facebooku a Twitteri. Za všetko hovoria výsledky práce. Čo tá-ktorá agentúra a
jej modelky dosiahli? V tomto smere dnešná doba veľmi pomáha. Som šokovaný, že sa na kastingoch
stále dozvedám, ako sa rodiny zadlžujú pre nejaké úplne priemerné fotky, ktoré sú dievčatám nanič.
Žijeme v dobe sociálnych sietí, ktoré spoluvytvárajú nové modelky, tak ich používajme na svoj osoh. Aj
keď ja osobne žiadny Facebook nemám, lebo za jednu z najväčších devíz považujem svoje súkromie.

,,Bolo to celé trocha naivné. Pamätám sa, že na svoj prvý míting s Elite som prišiel vo froté ponožkách."
Foto:
Obklopený silnou trojicou: (zľava) Michaela Kocianová, Linda Nývltová a Denisa Dvořáková.
So speváčkou Kylie Minogue.
Michaela Hlaváčková je podľa Sášu jedna z najzaujímavejších osobností, aké vo svete modelingu
stretol.
S Natáliou Zavillovou, ktorá predvádzala aj pre Gaultiera.
S Michaelou Kocianovou, ktorá je aj ambasádorkou projektu Schwarzkopf Elite Model Look.
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9. Pripravované sankcie Kyjeva proti Rusku mohli dotknúť aj prepravy ruského
plynu cez Ukrajinu do Európy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 17:00; 08/08/2014; Žurnál Rádia Regina; zo
zahraničia]
Marína Debnárová, moderátorka RTVS: "Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk nevylúčil, že by sa
pripravované sankcie Kyjeva proti Rusku mohli dotknúť aj prepravy ruského plynu cez Ukrajinu do
Európy. Ak Ukrajina prijme tento krok, budú si musieť Európania za túto strategickú surovinu priplatiť,
najviac obyvatelia Česka a Slovenska. V reakcii na Jaceňukove slová to oznámil ruský monopolný
prevádzkovateľ ropovodov Transnefť. Reaguje Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Pokiaľ ide o zemný plyn, situácia je zložitejšia ako
v prípade ropy, pretože máme síce vytvorené zásobníky a Slovensko by bolo schopné fungovať na báze
tých bezpečnostných rezerv zhruba pol roka, v každom prípade by bolo potrebné veľmi rýchlo doriešiť
reverz plynu, teraz je samozrejme otázne, do akej miery by ruská strana zasiahla, pretože pokiaľ by
povedali – fajn, tak my nedáme žiadny plyn dneska a smerom na západ ani plynovodom Jamal, ktorý ide
cez Poľsko, tak samozrejme ten problém je oveľa zložitejší a v tom momente by vlastne stredná
a východná Európa by bola postihnutá."
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10. Možné zastavenie prepravy ropy cez Ukrajinu podľa Transneftu najviac
postihne českých a slovenských zákazníkov
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FM, 17:00; 08/08/2014; Správy]
Katarína Martinková, moderátorka: "Vláda v Kyjeve chce zmraziť účty ruským firmám a zablokovať
transport tovarov z Ruska cez územie Ukrajiny. Opatrenia môžu zasiahnuť aj export ruského plynu cez
ukrajinské územie. Pripustil do tamojší premiér Jaceňuk. Ak Ukrajina zastaví dopravu ruskej ropy cez
svoje územie, budú si musieť Európania za túto strategickú surovinu priplatiť, najviac obyvatelia Česka a
Slovenska. V reakcii na Jaceňukove slová to oznámil ruský monopolný prevádzkovateľ ropovodov
Transneft. Reaguje Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Pokiaľ ide o zemný plyn, tam tá situácia je
zložitejšia ako v prípade ropy, pretože máme síce vytvorené zásobníky a Slovensko by bolo schopné
fungovať na báze tých bezpečnostných rezerv zhruba pol roka, v každom prípade by bolo potrebné
doriešiť reverz plynu. Teraz je samozrejme otázne, do akej miery by ruská strana zasiahla, pretože
pokiaľ by povedali, fajn, tak my nedáme žiadny plyn dneska smerom na Západ, ani plynovodom Jamal,
ktorý ide cez Poľsko, a ide sa teraz robiť spojka zo severu na juh smerom do Slovenska, tak
samozrejme ten problém je oveľa zložitejší a v momente by vlastne stredná a východná Európa, a keď
zoberieme to, že celá Európska únia zhruba 21 percent spotrebovaného plynu má z Ruska, by bola
postihnutá. Takže by musela riešiť vlastne celá Európa tento problém."
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11. Ukrajinské sankcie voči Rusku

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 08/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Miloš Kaniak, moderátor: "Deň po tom, ako ruská vláda ohlásila ročné embargo na dovoz potravín zo
západu, so svojimi sankciami prichádza aj Ukrajina. Majú postihnúť vyše stosedemdesiat Rusov a
šesťdesiatpäť firiem, ktoré podľa jej slov financujú terorizmus. Premiér Arsenij Jaceňuk nevylúčil, že v
rámci reštrikcií by Kyjev mohol stopnúť prepravu ruských energetických surovín ďalej do Európy. Cez
krajinu však tečie viac ako polovica ruských dodávok plynu do Európskej únie. Podľa viacerých
analytikov by tým najviac utrpela stredná Európa."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ukrajina vytasila zbraň ťažkého kalibru. Takto hodnotia hrozby premiéra
Arsenija Jaceňuka médiá. Stopnutie energosurovín by bolo kontraproduktívne. Nie je v záujme ani
Ruska, ani Ukrajiny a už vôbec nie Európy. Zhodujú sa nami oslovení analytici. Podľa nich by starý
kontinent dostal poriadnu ranu. Hovorí energetický expert Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v
Bratislave."
Peter Baláž, ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave (telefonát): "Máme síce vytvorené
zásobníky a Slovensko by bolo schopné fungovať na báze tých bezpečnostných rezerv zhruba pol roka.
V každom prípade by bolo potrebné veľmi rýchlo doriešiť reverz plynu, teraz je samozrejme otázne, do
akej miery by ruská strana zasiahla, pretože pokiaľ by povedali fajn, tak my nedáme žiadny plyn a
smerom na západ a nie plynovodom Jamal, ktorý ide cez Poľsko a kde sa robí tá spojka zo severu na
juh smerom do Slovenska, tak samozrejme, ten problém je oveľa zložitejší."
Tamara Lištiaková: "Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že je pripravený dodávať svojim zákazníkom
zemný plyn bez obmedzenia. Takisto sa vyjadrila aj naša tranzitná spoločnosť Eustream. Exminister
hospodárstva a súčasný šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek však s týmto tvrdením
nesúhlasí."
Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (nominant Smeru-SD): "Sa nedá
nahradiť tých osemdesiat-deväťdesiat-sedemdesiat miliárd kubíkov cez iné plynovody. Dlhodobo by to
určite spôsobilo nedostatok plynu na európskom trhu, nehovorím len na slovenskom."
Tamara Lištiaková: "Jozef Badida z portálu Energieprevas."
Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk (telefonát): "Dá sa očakávať v prípade nedostatku plynu
v Európe, že by ceny išli skutočne na krátkodobých trhoch hore."
Tamara Lištiaková: "Ukrajinský premiér Jaceňuk sa vyjadril, že stopnúť môže prepravu všetkých
energetických surovín, teda aj ropy. Opäť Jozef Badida."
Jozef Badida: "V súčasnosti ešte nemáme dobudované alternatívne trasy a tak zastavenie prepravy ropy
cez Ukrajinu na dlhšie obdobie ako deväťdesiat dní, na ktoré máme zásoby, by bola priam katastrofa pre
Slovensko."
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12. So svojimi sankciami prichádza aj Ukrajina
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 07:00; 09/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Jana Balková, moderátorka: "Po tom, keď ruská vláda ohlásila ročné embargo na dovoz potravín zo
západu, so svojimi sankciami prichádza aj Ukrajina. Majú postihnúť viac ako stosedemdesiatich Rusov a
šesťdesiatpäť firiem, ktoré podľa Kyjeva financujú terorizmus. Premiér Arsenij Jaceňuk nevylúčil, že v
rámci reštrikcií by mohol stopnúť prepravu ruských energetických surovín ďalej do Európy. Cez krajinu
však tečie viac ako polovica ruských dodávok plynu do Európskej únie. Podľa viacerých analytikov by
tým najviac utrpela stredná Európa."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ukrajina vytasila zbraň ťažkého kalibru. Takto hodnotia hrozby premiéra
Arsenija Jaceňuka médiá. Stopnutie energosurovín by bolo kontraproduktívne. Nie je v záujme ani
Ruska, ani Ukrajiny a už vôbec nie Európy. Zhodujú sa nami oslovení analytici. Podľa nich by starý
kontinent dostal poriadnu ranu. Hovorí energetický expert Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v
Bratislave."
Peter Baláž, ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave (telefonát): "Máme síce vytvorené
zásobníky a Slovensko by bolo schopné fungovať na báze tých bezpečnostných rezerv zhruba pol roka.

V každom prípade by bolo potrebné veľmi rýchlo doriešiť reverz plynu, teraz je samozrejme otázne, do
akej miery by ruská strana zasiahla, pretože pokiaľ by povedali fajn, tak my nedáme žiadny plyn a
smerom na západ a nie plynovodom Jamal, ktorý ide cez Poľsko a kde sa robí tá spojka zo severu na
juh smerom do Slovenska, tak samozrejme, ten problém je oveľa zložitejší."
Tamara Lištiaková: "Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že je pripravený dodávať svojim zákazníkom
zemný plyn bez obmedzenia. Takisto sa vyjadrila aj naša tranzitná spoločnosť Eustream. Exminister
hospodárstva a súčasný šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek však s týmto tvrdením
nesúhlasí."
Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (nominant Smeru-SD): "Sa nedá
nahradiť tých osemdesiat-deväťdesiat-sedemdesiat miliárd kubíkov cez iné plynovody. Dlhodobo by to
určite spôsobilo nedostatok plynu na európskom trhu, nehovorím len na slovenskom."
Tamara Lištiaková: "Jozef Badida z portálu Energieprevas."
Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk (telefonát): "Dá sa očakávať v prípade nedostatku plynu
v Európe, že by ceny išli skutočne na krátkodobých trhoch hore."
Tamara Lištiaková: "Ukrajinský premiér Jaceňuk sa vyjadril, že stopnúť môže prepravu všetkých
energetických surovín, teda aj ropy. Opäť Jozef Badida."
Jozef Badida: "V súčasnosti ešte nemáme dobudované alternatívne trasy a tak zastavenie prepravy ropy
cez Ukrajinu na dlhšie obdobie ako deväťdesiat dní, na ktoré máme zásoby, by bola priam katastrofa pre
Slovensko."
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13. Ukrajinské sankcie voči Rusku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 08/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Deň po tom, ako ruská vláda ohlásila ročné embargo na dovoz potravín
zo západu so svojimi sankciami prichádza aj Ukrajina. Majú postihnúť vyše stosedemdesiat Rusov a
šesťdesiatpäť firiem, ktoré podľa jej slov financujú terorizmus. Premiér Arsenij Jaceňuk nevylúčil, že v
rámci reštrikcií by Kyjev mohol stopnúť prepravu ruských energetických surovín ďalej do Európy. Cez
krajinu však tečie viac ako polovica ruských dodávok plynu do Európskej únie. Podľa viacerých
analytikov by tým najviac utrpela stredná Európa."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ukrajina vytasila zbraň ťažkého kalibru. Takto hodnotia hrozby premiéra
Arsenija Jaceňuka médiá. Stopnutie energosurovín by bolo kontraproduktívne. Nie je v záujme ani
Ruska ani Ukrajiny a už vôbec nie Európy. Zhodujú sa nami oslovení analytici. Podľa nich by starý
kontinent dostal poriadnu ranu. Hovorí energetický expert Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v
Bratislave."
Peter Baláž, ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Máme síce vytvorené zásobníky a
Slovensko by bolo schopné fungovať na báze tých bezpečnostných rezerv zhruba pol roka. V každom
prípade by bolo potrebné veľmi rýchlo doriešiť reverz plynu, teraz je samozrejme otázne, do akej miery
by ruská strana zasiahla, pretože pokiaľ by povedali fajn, tak my nedáme žiadny plyn a smerom na
západ a nie plynovodom Jamal, ktorý ide cez Poľsko a kde sa robí tá spojka zo severu na juh smerom
do Slovenska, tak samozrejme, ten problém je oveľa zložitejší."
Tamara Lištiaková: "Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že je pripravený dodávať svojim zákazníkom
zemný plyn bez obmedzenia. Takisto sa vyjadrila aj naša tranzitná spoločnosť Eustream. Jej hovorca
Vahram Chuguryan."
Vahram Chuguryan, hovorca Eustream: "V prípade zastavenia prepravy plynu z východu, spoločnosť
Eustream dokáže technicky zabezpečiť reverzné dodávky z Českej republiky, z Rakúska i z podzemných
zásobníkov. Celé Slovensko tak bude môcť byť zásobované zo západu na východ tak dlho, ako to bude
potrebné."
Tamara Lištiaková: "Exminister hospodárstva a súčasný šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír
Jahnátek však s týmto tvrdením nesúhlasí."
Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (nominant Smeru-SD): "Sa nedá
nahradiť tých osemdesiat-deväťdesiat-sedemdesiat miliárd kubíkov cez iné plynovody. Dlhodobo by to

určite spôsobilo nedostatok plynu na európskom trhu, nehovorím len na slovenskom."
Tamara Lištiaková: "Ak ponuka plynu nepokryje dopyt, trhy automaticky zareagujú. Jozef Badida z
portálu Energieprevas."
Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk: "Dá sa očakávať v prípade nedostatku plynu v Európe,
že by ceny išli skutočne na krátkodobých trhoch hore."
Tamara Lištiaková: "Ukrajinský premiér Jaceňuk sa vyjadril, že stopnúť môže prepravu všetkých
energetických surovín, teda aj ropy. Opäť Jozef Badida."
Jozef Badida: "V súčasnosti ešte nemáme dobudované alternatívne trasy a tak zastavenie prepravy ropy
cez Ukrajinu na dlhšie obdobie ako deväťdesiat dní, na ktoré máme zásoby, by bola priam katastrofa pre
Slovensko."
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14. Rádio Jemné a Rádio Anténa majú nového obchodného riaditeľa
[Téma: Ekonomická univerzita; masmedialne.info; 11/08/2014; redakcia]
Len nedávno Rádio Anténa zmenilo svojho majiteľa. Rádiu Jemné práve vrcholí celoplošná reklamná
kampaň k redizajnu značky. Spája ich Radio Services s.r.o. ako ich exkluzívny media representative. V
týchto dňoch sa už rozhodlo o tom, kto bude viesť obchodný team oboch rádií.
Manažment ide ďalej a rozširuje svoje posily. Od 11. augusta 2014 do teamu Radio Services s.r.o.
nastupuje na pozíciu obchodný riaditeľ Ing. Denis Roman, ktorý má 41 rokov, je ženatý, je otcom dvoch
detí, vyštudoval Marketingový manažment na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave.
V mediálnej sfére pracuje od roku 1997. Jeho posledným pôsobiskom bola Európa 2 a Lagardre Active,
kde bol taktiež obchodným riaditeľom.
"Hľadali sme človeka, ktorý dobre pozná slovenský rádiový trh a dokáže ešte viac využiť potenciál oboch
radií. Zdravá konkurencieschopnosť nás núti stále prinášať nové produkty a vyššiu efektivitu pre našich
klientov, čo sa nám darí a posúva nás ďalej. Nový obchodný riaditeľ dostáva jasné zadanie a podporu
vedenia v dosahovaní našich cieľov," povedal generálny riaditeľ Tomáš Kapusta.
obchodný riaditeľ Ing. Denis Roman
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15. Primátori sa ukazujú v médiách, starostovia zasa chodia do kostola
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 11/08/2014; 31/2014; s.: 6; téma; PETER BRIŠKA]
Volebná účasť v posledných komunálnych voľbách v Trnave bola nízka, nedosiahla ani 30 percent.
Naopak, v Hornej Krupej či Pavliciach bola viac ako 80 percent.
TRNAVA. Komunálne voľby patria spolu s parlamentnými k najnavštevovanejším. Voliči ich väčšinou
nezvyknú ignorovať ako voľby do Európskeho parlamentu či župnej samosprávy. Účasť v posledných
troch komunálnych voľbách na Slovensku sa pohybovala na úrovni 50 percent.
V mestách býva voličská účasť nižšia
"Určité rozdiely vo voličskej účasti možno pozorovať pri porovnaní obcí s mestami. V mestách je
spravidla voličská účasť nižšia než v obciach," tvrdí politológ Radoslav Štefančík, ktorý v súčasnosti
pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podľa jeho slov je v mestách spravidla voličská účasť
nižšia než v obciach. "Napríklad v roku 2010 bola účasť viac ako 80 percent v obciach Pavlice, Horná
Krupá, Radošovce alebo Ratkovce, zatiaľ čo v meste Trnava bola len čosi viac ako 29 percent. Trnava
dosiahla jednu z najnižších voličských účastí spomedzi krajských miest," pokračuje politológ. Volebná
kampaň v "komunálkach" nebýva spravidla taká finančne náročná ako v prípade volieb do parlamentu.
Kandidáti veľa ušetria už len na bilbordoch.
Viac pozitívnych správ
"V mestách úradujúci primátori budú využívať svoju funkciu na to, aby sa čo najčastejšie ukazovali na

očiach verejnosti, spravidla ako nositelia pozitívnych správ o rozvoji mesta a mestských služieb,"
konštatuje Štefančík. V tomto prípade sa Trnava vylučuje, primátor Vladimír Butko už nebude
kandidovať. Existujú aj prípady, že v mestských médiách dotovaných z rozpočtu sa objavovalo viac
pozitívnych správ o úradujúcom primátorovi, ktorý sa rozhodol znova kandidovať, než o jeho
vyzývateľoch.
Starostovia komunikujú aj v krčme
V menších obciach to bude podľa politológa hlavne o osobnej komunikácii. Na úrade či v krčme.
"Úradujúci starostovia zrejme tento rok načasujú organizovanie rôznych dedinských slávností na termín
čo najbližšie ku komunálnym voľbám, prípadne dajú o sebe vedieť bežnými činnosťami, na ktoré semtam pozabudli," pokračuje Štefančík. Najčastejšie dajú pokosiť trávu na cintoríne, opraviť žiarovky
verejného osvetlenia či vyviezť nelegálnu skládku. Ničím výnimočným nie je ani častejšia návšteva
nedeľných bohoslužieb.
PETER BRIŠKA
Foto:
Komunálne voľby V mestách býva spravidla nižšia účasť než v obciach. V posledných komunálnych
voľbách v Trnave nedosiahla ani 30 percent.
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16. Peter Slávik chce nahradiť Pavla Freša na čele SDKÚ-DS
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 12/08/2014; TASR]
Otázku vedenia strany by mal riešiť mimoriadny Kongres SDKÚ-DS 27. septembra v Senici. V strane sú
dlhodobo nespokojní s tým, ako ju vedie Pavol Frešo. Bratislava 12. augusta (TASR) - Peter Slávik chce
byť predsedom SDKÚ-DS a vystriedať tak Pavla Freša. Oznámil to na svojej webstránke a blogu, kde
predstavil aj svoju víziu. "Mojou víziou je dosiahnuť efektívnu zmenu orientácie politickej strany SDKÚDS, prinavrátiť tejto strane spoločenský rešpekt a dosiahnuť jej návrat na politickú scénu na Slovensku,"
píše Slávik. Tvrdí, že dôveruje SDKÚ-DS, v ktorej je 12 rokov. "SDKÚ-DS dôverujem ako jednému z
najvýznamnejších akcelerátorov domácej politiky, ekonomiky, ako aj medzinárodného politického
postavenia Slovenska," poznamenal. Slávik vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave
a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V SDKÚ-DS je viac ako 12
rokov. Bol jedným zo zakladajúcich členov okresnej štruktúry SDKÚ-DS v okrese Malacky. Podľa
webstránky pôsobí v súčasnosti ako predseda miestneho zväzu a okresnej rady. V roku 2012 sa stal
členom komisie pre tvorbu stanov, kde zastupuje Bratislavský kraj pri kreovaní Stanov ako najvyššieho
zákona strany. Otázku vedenia strany by mal riešiť mimoriadny Kongres SDKÚ-DS 27. septembra v
Senici. V strane sú dlhodobo nespokojní s tým, ako ju vedie Pavol Frešo. Ten pripustil, že po kongrese
nemusí byť jej šéfom. "Pokiaľ nebudem úspešný s programovou a personálnou ponukou, nebudem
predsedom SDKÚ-DS," povedal. Z SDKÚ-DS odišli za posledné mesiace známe aj menej známe tváre.
Vlani stranu opustila Lucia Žitňanská, ktorá je dnes v Moste-Híd, Miroslav Beblavý, ktorý sa spojil s
Radoslavom Procházkom v Sieti a Magdaléna Vášaryová. Zo strany odišli aj niektorí členovia v
Žilinskom kraji a vraj aj v ďalších regiónoch. Údajne sa viacerí spájajú so Sieťou.
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17. Freša chce na čele SDKÚ nahradiť Peter Slávik
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 12/08/2014; Z domova; tasr]
Post predsedu strany by mal riešiť mimoriadny Kongres SDKÚ koncom septembra. BRATISLAVA. Peter
Slávik chce byť predsedom SDKÚ a vystriedať tak Pavla Freša. Oznámil to na svojej webstránke a
blogu, kde predstavil aj svoju víziu. "Mojou víziou je dosiahnuť efektívnu zmenu orientácie politickej
strany SDKÚ, prinavrátiť tejto strane spoločenský rešpekt a dosiahnuť jej návrat na politickú scénu na
Slovensku," píše Slávik. "SDKÚ dôverujem ako jednému z najvýznamnejších akcelerátorov domácej
politiky, ekonomiky, ako aj medzinárodného politického postavenia Slovenska," poznamenal. Slávik
vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave a Fakultu podnikového manažmentu
Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V SDKÚ je viac ako 12 rokov. Bol jedným zo zakladajúcich
členov okresnej štruktúry SDKÚ v okrese Malacky. Podľa webstránky pôsobí v súčasnosti ako predseda
miestneho zväzu a okresnej rady. V roku 2012 sa stal členom komisie pre tvorbu stanov, kde zastupuje
Bratislavský kraj pri kreovaní Stanov ako najvyššieho zákona strany. Otázku vedenia strany by mal riešiť
mimoriadny Kongres SDKÚ 27. septembra v Senici. V strane sú dlhodobo nespokojní s tým, ako ju vedie

Pavol Frešo. Ten pripustil, že po kongrese nemusí byť jej šéfom. "Pokiaľ nebudem úspešný s
programovou a personálnou ponukou, nebudem predsedom SDKÚ," povedal. Z SDKÚ odišli za
posledné mesiace známe aj menej známe tváre. Vlani stranu opustila Lucia Žitňanská, ktorá je dnes v
Moste-Híd, Miroslav Beblavý, ktorý sa spojil s Radoslavom Procházkom v Sieti a Magdaléna Vášaryová.
Zo strany odišli aj niektorí členovia v Žilinskom kraji a vraj aj v ďalších regiónoch. Údajne sa viacerí
spájajú so Sieťou.
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18. Čierny pás Six Sigma pre Miroslava Križana z Dachser Slovakia
[Téma: Ekonomická univerzita; eulog.sk; 13/08/2014; redakcia]
Miroslav Križan z medzinárodnej logistickej spoločnosti Dachser získal manažérsky certifikát Black Belt
Six Sigma. Tento stupeň certifikácie mu umožní riadiť projektové tímy a podieľať sa na zlepšovaní
procesného riadenia spoločnosti.
Miroslav Križan (29) vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v
Bratislave a Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V spoločnosti
Dachser Slovakia pôsobí od roku 2009. Je zodpovedný za business, sales a financial controlling v rámci
Slovenska.
Six Sigma je manažérskou filozofiou založenou na neustálom zlepšovaní a na princípe "učiacej sa
organizácie". Tieto princípy vznikli v 80. rokoch v americkej Motorole a zdokonalené boli v koncerne GE.
"Six Sigma je ucelený systém zlepšovania produktivity, výkonnosti a kvality výrobkov a služieb. Zaoberá
sa variabilitou a stabilitou podnikových procesov na základe štatistického vyhodnocovania," približuje
Miroslav Križan. "Six Sigma mi priniesla nový pohľad na riadenie procesov, nové praktické poznatky a
skúsenosti a tiež motiváciu k ďalšej práci," dopĺňa M. Križan.
"Našich zamestnancov podporujeme v ich ďalšom vzdelávaní a sme radi, že sa pánovi Križanovi
podarilo dosiahnuť taký vysoký stupeň certifikácie Six Sigma," hovorí Ing. Roman Stoličný, Managing
Director a člen predstavenstva Dachser Slovakia. "Verím, že aplikácia princípov Six Sigma v našej
spoločnosti prispeje k ešte vyššej efektivite našich procesov," dodáva.
Miroslav Križan hovorí anglicky a nemecky, je aktívnym hráčom volejbalu a pôsobí aj ako tréner
volejbalu 1. ligy žien.
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19. Študijných odborov bude menej
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 12/08/2014; Správy STV; z domova; Rita
Fleischmanová]
Miroslav Frindt, moderátor: "Vysoké školy budú mať zrejme menej študijných programov aj
detašovaných pracovísk. Začala sa komplexná akreditácia. Komisia bude posudzovať kvalitu verejných,
aj súkromných vysokých škôl. Vyniknúť by mal rebríček kvality škôl. Kritériá posudzovania v porovnaní s
posledným hodnotením spred niekoľkých rokov sa sprísnili."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Od apríla 2013, odkedy platia nové prísnejšie pravidlá akreditácie,
stúpol počet študijných programov, ktoré Akreditačná komisia vôbec neschválila."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Takže predpokladám, že tých študijných programov bude
aj teraz oveľa menej schválených ako predtým."
Rita Fleischmanová: "Rektor Ekonomickej univerzity vidí v komplexnej akreditácii príležitosť pre školy,
aby navrhli študijné programy porovnateľné s tými, ktoré sa študujú v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "V neposlednom rade by mala táto akreditácia aj
dokumentovať väzbu študijných programov na prax. To znamená, že by univerzity mali navrhovať také
študijné programy, ktorých absolventi sa potom po ukončení daného študijného programu v praxi
uplatnia."
Rita Fleischmanová: "Rektor Slovenskej technickej univerzity od akreditácie očakáva, že by mohla
priniesť nový pohľad na kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Ešte druhá otázka je, že či tie kritériá tak
ako sú nastavené, sú nastavené porovnateľne medzi jednotlivými odbormi. Nám sa zdá, že niektoré tie
disciplíny majú tie kritériá mäkšie a niektoré ich majú tvrdšie."
Rita Fleischmanová: "Akreditačná komisia bude posudzovať aj detašované pracoviská vysokých škôl,
ktoré pre nekvalitu kritizoval predchádzajúci minister školstva. Šéf Akreditačnej komisie predpokladá, že
detašovaných pracovísk bude menej ako je v súčasnosti. Mnohé školy si totiž nepodali ani žiadosť o ich
akreditáciu. Vysoké školy navštívi Akreditačná komisia postupne od októbra do konca roka. Potom
napíše svoje hodnotenia. Konečné slovo pri udeľovaní akreditácií bude mať minister školstva."

Späť na obsah

20. Začalo sa hodnotenie vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 12/08/2014; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]
Viliam Stankay, moderátor: "Vysoké školy budú mať zrejme menej študijných programov, aj
detašovaných pracovísk. Začala sa komplexná akreditácia. Komisia bude posudzovať kvalitu verejných,
aj súkromných vysokých škôl, najmä ich študijné programy. Vzniknúť by mal rebríček kvality škôl. Kritériá
posudzovania sa v porovnaní s posledným hodnotením spred niekoľkých rokov sprísnili."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Od apríla 2013, odkedy platia nové prísnejšie pravidlá akreditácie,
stúpol počet študijných programov, ktoré Akreditačná komisia vôbec neschválila."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie (telefonát): "Takže predpokladám, že tých študijných
programov bude aj teraz oveľa menej schválených ako predtým."
Rita Fleischmanová: "Rektor Ekonomickej univerzity vidí v komplexnej akreditácii príležitosť pre školy,
aby navrhli študijné programy porovnateľné s tými, ktoré sa študujú v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "V neposlednom rade by mala táto akreditácia aj
dokumentovať väzbu študijných programov na prax. To znamená, že by univerzity mali navrhovať také
študijné programy, ktorých absolventi sa potom po ukončení daného študijného programu v praxi
uplatnia."
Rita Fleischmanová: "Rektor Slovenskej technickej univerzity od akreditácie očakáva, že by mohla
priniesť nový pohľad na kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách."
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Ešte druhá otázka je, že či tie kritériá tak,
ako sú nastavené, sú nastavené porovnateľne medzi jednotlivými odbormi. Nám sa zdá, že niektoré tie
disciplíny majú tie kritériá mäkšie a niektoré ich majú tvrdšie."
Rita Fleischmanová: "Akreditačná komisia bude posudzovať aj detašované pracoviská vysokých škôl,
ktoré pre nekvalitu kritizoval predchádzajúci minister školstva. Šéf Akreditačnej komisie predpokladá, že
detašovaných pracovísk bude menej ako je v súčasnosti. Mnohé školy si totiž nepodali ani žiadosť o ich
akreditáciu."
Robert Redhammer: "Myslím si, že naozaj programovo školy redukujú tieto pracoviská. Z hľadiska
ekonomického je to úplne nerentabilné, je to... neoplatí sa, nedá sa to uhradiť z tých zdrojov, ktoré
máme k dispozícii zo štátneho rozpočtu."
Rita Fleischmanová: "Kým pred štyrmi rokmi bolo na Slovensku vyše sto detašovaných pracovísk
vysokých škôl, pred pol rokom už len tridsaťšesť. Akreditačná komisia musí posúdiť aj to, či má škola pre
detašované pracoviská dostatok učiteľov."
Ľubor Fišera: "Aby sa nestalo to, čo sme zistili, že jeden učiteľ mal výuku na viacerých detašovaných
pracoviskách a v rovnakom čase. To znamená, prednášali miesto neho doktorandi."
Rita Fleischmanová: "Vysoké školy navštívi Akreditačná komisia postupne od októbra do konca roka.
Potom napíše svoje hodnotenia. Konečné slovo pri udeľovaní akreditácií bude mať minister školstva."

Späť na obsah

21. Do Mlynskej doliny sa vrátil život
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 14/08/2014; 32/2014; s.: 48,49,50,51; Manažér roka; Redakcia]

Šéf RTVS má jasnú misiu na ďalšie mesiace - zmeniť financovanie svojho zamestnávateľa. Sám to
nedokáže
Václav Mika vie uhovoriť ľudí. V tom pozitívnom zmysle. Keď sa sám rozhodol, že bude kandidovať za
šéfa RTVS, vedel, že bude potrebovať kvalitných ľudí, pre ktorých peniaze nebudú jediná motivácia. Ani
jeden z manažérov televízie za uplynulých desať rokov nevydržal celé funkčné obdobie, všetci podľahli
lobistickým či politickým tlakom. Navonok sa zdá, že od nástupu Václava Miku je pokoj - spojené
médium renovuje, čo sa dá. Spokojní môžu byť aj producenti - telerozhlas nevyrába dlhy, ale programy
(za podmienok, ktoré si tvorcovia môžu pochvaľovať). A ešte aj spravodajstvo barometer politického
vplyvu - si z času na čas vyslúži pochvalu dokonca od novinárov iných médií. V. Miku teraz čaká tá
najťažšia úloha. Vylobovať pre RTVS viac peňazí. Schopnosť uhovoriť ľudí bude potrebovať ako už
dávno nie.
Keď ste skončili v Markíze, mysleli ste si, že ešte budete pracovať v médiách, alebo ste to považovali za
uzatvorenú kapitolu?
Aj keď je to zaužívaná fráza, vždy hovorím, nikdy nehovor nikdy. Nevzdal som sa mediálneho života,
mal som stále kontakt s mediálnym svetom. Bol som zapojený do aktivít jednej nadnárodnej spoločnosti.
Nebol to môj prvotný cieľ, ale situácia sa tak vyvinula. Ale po tom, ako som si prešiel niektoré veci s
kľúčovými ľuďmi v mojom prostredí, rozhodol som sa, že chcem ísť do RTVS a zabojovať o túto misiu.
Čo bolo za a proti, keď ste sa rozhodovali?
Za bolo niečo, čo sa mi dnes najviac zúročuje. Predpokladal som, že sa vytvorí priestor pre ten obsah,
ktorý považujeme za verejnoprávny, alebo ten obsah, ktorý už komerčné televízie nebudú robiť alebo
naň rezignovali. To sa na trhu deje a dialo. Vytvorili sa aj podmienky na trhu na prienik obsahu toho typu,
ktorý robí verejnoprávna televízia a rozhlas. Bol to dlhodobý a jasne predpokladateľný fenomén. Druhý,
rovnako dôležitý predpoklad bol, že som videl reálnu šancu získať pre tento projekt ľudí, čo sa mi, verím,
podarilo. Pretože takmer všetci kľúčoví ľudia, o ktorých som stál, ma nasledovali.
Aká bola ich motivácia?
Asi niečo podobné ako moja viera v to, že to má zmysel. Poviem to cez obraz producentov. Sú takí, ktorí
sú úspešní v komerčných televíziách, robia formáty, ktoré spĺňajú kritériá komerčných televízií z pohľadu
pomeru cena - výkon a pritom radi prijmú výzvu robiť niečo pre verejnoprávnu televíziu za iných
podmienok, ako by robili komerčný formát. A možno niektorí ľudia, ktorí prišli do môjho manažmentu,
boli v tom komerčnom prostredí vyhorení. Nie je to najkrajší výraz, ale nevideli už ďalej cestu. Potom je
tu osobitná kategória ľudí, ktorí sú z profesionálnej technologickej oblasti a videli obrovskú príležitosť,
pretože jediná televízia, ktorá má nejakú šancu na technologický rozvoj a rozvoj nových platforiem, je
RTVS. A preto v RTVS vidia veľkú šancu na realizáciu.
Čiže pokiaľ ide o kvalitnejšiu tvorbu, mimo RTVS nie je na to na Slovensku priestor?
Neznamená to, že v komerčných televíziách nevznikajú remeselne kvalitné veci. Vznikajú, ale vždy
musia spĺňať základné kritériá pomeru cena - výkon a jednoznačnú orientáciu na univerzálneho diváka.
Preto z komerčných televízií vypadli dokumenty, publicistika, politická diskusia. Už vôbec nehovorím o
vlastných formátoch pre detského diváka a špeciálne cieľové skupiny. Práca pre špecifické publikum je v
zásade kreatívna a zaujímavejšia. Neočakávam, že v najbližšom období príde na trh nejaký nový
mediálny hráč s výraznými ambíciami obohatiť priestor o nový typ formátov tohto zamerania.
Majú ľudia v audiovizuálnej brandži už väčší záujem pracovať vo verejnoprávnej ako v komerčnej
televízii?
Príklad - seriál Kolonáda by mohol byť vysielaný v komerčnej televízii. Myslím, že by s tým nebol žiadny
problém a mal by taký istý úspech, aký mal u nás, primerane tomu, aká je výkonnosť komerčného
média. Rozdiel je iba v tom, ako seriál vzniká. V RTVS je to za podmienok, aké v komerčnej televízii len
ťažko prichádzajú do úvahy.
V komerčnom médiu sú dané jasné parametre úspechu. Nestrháva absencia tohto tlaku na úspech k
,,lážo-plážo" tempu?
Myslím si, že prirodzenou úlohou a motiváciou manažéra je byť úspešný. Ďalšia vec sú, samozrejme,
ciele. Tie musia byť merateľné, dosiahnuteľné a dostatočne ambiciózne. Práca v komerčnom médiu je
jasná. Kritériá sú dané, biznisové ciele tiež. Verejnoprávna misia je oveľa komplexnejšia, hoci
jednoduchšia v tom, že máme koncepciu, ktorú schválila Rada RTVS. Tá je zameraná na obsahové
ciele, teda na program rozhlasu a televízie. Čo sa týka programu, je to spravodajstvo, vlastná pôvodná
tvorba a detská tvorba. Neznamená to, že ostatné veci sú podružné, ale na začiatku to boli veci, ktoré z

pohľadu verejnej služby najviac absentovali a je po nich aj dopyt. Napríklad len čo vypadne kvôli športu
detské pásmo, máme veľmi silnú reakciu.
Vašu koncepciu vedenia RTVS považujete za odlišnú od koncepcie predchodcov. Čo sa týka zamerania
kanálov, ide stále o to isté.
Iné zameranie programov v našom regióne asi nenájdeme. Jednotka je univerzálna, Dvojka cieli na
záujmové skupiny, minority. Tretí program býva zväčša športový, spravodajský či zameraný na detské
programy. Takže tento trend sa ťažko dá obísť, lebo nevymyslíme niečo, čo dávno vymyslel mediálny
svet v našom regióne. Rozdiel je v tom, že my musíme riešiť množstvo vecí z hľadiska infraštruktúry a
údržby našich budov a majetku, no zároveň máme jasné programovoobsahové ciele, ktoré divák a
poslucháč musia uvidieť. Keď sa pozrieme na výročnú správu a počet repríz napríklad z rokov 2011 a
2012 a počet vlastných programov v rokoch 2013 a 2014, tak vidíme jasný rozdiel. Máme viac vlastného
programu, viac vlastnej výroby, viac žánrov, viac formátov, viac ocenení z festivalov a rôznych ankiet.
Neznamená to, že robíme naraz len kvalitu, ale že robíme oveľa viac.
Ak by ste sa mali sám pochváliť, v čom vidíte za prvé dva roky vo funkcii najväčší posun vpred?
Ja sa rád chválim, ale pokora, pokora, pokora. Pre mňa je odpoveď jednoduchá. Spravodajstvo formálne a obsahové zmeny, zmena mediálnej výkonnosti. Sú merateľné, viditeľné. Ďalej pôvodná
vlastná tvorba. Seriál Kolonáda sa rok po tom, čo prišiel môj manažment, dostal do vysielania, ďalší
seriál je v príprave a vyrába sa, ďalší je vo vývoji. V detskej tvorbe prinesieme sedem nových formátov,
rozprávku aj dva animované programy. RTVS sa stala najsilnejším partnerom Audiovizuálneho fondu z
hľadiska výroby audiovizuálnych formátov vyrobených na Slovensku, to považujem asi za jeden z
najväčších úspechov. V rozhlase sme implementovali mapovaciu štúdiu, ktorou sme riešili najväčší
problém - prieniky až kanibalizáciu medzi vysielaním Rádia Slovensko a Rádia Regina. A potom je to
synergia rozhlasu a televízie vo veciach, ktoré som už spomínal. Som rád, že orchester funguje, je
viditeľné, že má veľa roboty.
Vaše možnosti v RTVS vo veľkej miere závisia od štátu. Vy tvrdíte, že to, čo máte dnes, vám čoskoro
nebude stačiť.
Iba tri percentá našich príjmov ovplyvňuje RTVS vlastnou činnosťou, najmä reklamou. Šesťdesiat
percent našich výdavkov sú fixné dlhodobé zmluvy a záväzky, ktoré musíme plniť zo zákona. Za
dvanásť rokov sa nám znížil výber poplatkov vďaka legislatívnym opatreniam - časť obyvateľstva je
oslobodená od platenia alebo platí menej. Naviac sme prišli o príjmy z reklamy a nemáme žiadne iné
komerčné aktivity alebo legislatívne možnosti, ako zvyšovať vlastné príjmy. Vyriešiť financovanie RTVS
je teda legitímna otázka, na ktorú sa ma poslanci pýtajú od prvého dňa, ako som sem prišiel.
Už ste verejne načrtli, že ako najschodnejšiu cestu vnímate zvýšenie poplatkov.
Faktom je, že máme najnižší poplatok za služby verejnosti v Európe, náš poplatok je zlomok poplatku v
Česku, Maďarsku, Poľsku a dvanásť rokov sa jeho výška nemenila. Len premietnutím inflácie za
dvanásť rokov sa blížime k siedmim eurám. Musíme teda otvorene hovoriť o tom, že zmena
financovania je nevyhnutná, musíme hovoriť o tom, že najlegitímnejšou, najoverenejšou a najbežnejšou
cestou je výška koncesionárskeho poplatku, ale nie je to, samozrejme, jediné dostupné riešenie. Bol
som teraz cez prázdniny v Chorvátsku a tam je výška koncesionárskeho poplatku jedenásť eur. V
Chorvátsku, ktorého ekonomika nie je výkonnejšia ako naša, majú podobný počet obyvateľov. Takže
túto tému nastolíme, nedá sa jej vyhnúť. Ako manažér som zodpovedný za vedenie tejto inštitúcie aj vo
vzťahu k verejnosti, aj vo vzťahu k mojim zamestnancom. Som k tomu dokonca zaviazaný aj uznesením
Rady RTVS. Je to moja misia a keď sa ma opýtate, čo chcem za zvyšné tri roky dosiahnuť, tak zmena
financovania je jedna z kľúčových úloh. Bez tej sa nám ostatné ciele nepodaria.
Nie je pre politikov jednoduchšie poskytnúť nejakú dotáciu, najmä v tomto období, keď sa schyľuje k
predvolebným kampaniam?
Nebudem hovoriť za politikov. Našou ambíciou bolo zmobilizovať tých, ktorých sa priamo dotýka naša
činnosť a sú prirodzene na týchto zmenách zainteresovaní. RTVS je obrovský zamestnávateľ,
nezamestnáva iba zamestnancov televízie, rozhlasu a umeleckých telies. Sme spoločnosť, ktorá vytvára
najviac pracovných príležitostí v celom kreatívnom audiovizuálnom priestore. Na RTVS sú naviazané
tisícky ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Týka sa to aj športu. Štát môže do slovenského športu dávať
peniaze, ale bez toho, aby bol na obrazovke, sa stráca istý efekt a úspech zarezonuje oveľa menej. A
hovoríme aj o minoritách, regiónoch, záujmových skupinách a kultúrnej obci, pre ktorých to platí ešte
viac.
Aj keď nechcete hovoriť za politikov, musíte myslieť na to, ktoré z riešení má najväčší potenciál na
úspech...

Ja si myslím, že tlak na tú zmenu nemôže prísť len od nás. To som tým chcel naznačiť.
Dokedy to chcete stihnúť presadiť?
Je to jednoznačné. Na jeseň to musí byť veľmi silná téma, pretože bez zmeny alebo cesty, ako tú zmenu
dosiahnuť, sa nepostaví udržateľný rozpočet na rok 2015. Alebo sa postaví tak, že to bude na úkor
niečoho. Bude to rozpočet, ktorý bude musieť siahnuť aj na obsah a na program. Už v roku 2014 sme
urobili rozpočet, ktorý je o 9,1 milióna eur nižší ako rozpočet roku 2013. Podarilo sa to vďaka úsporám z
minulého roka, ktoré sme preniesli. Alokovali sme všetky zdroje do programu, takže ten neutrpel. Všetky
výdavky boli sekundárne. V ďalšom roku však už úbytok môžeme urobiť len na úkor programovej služby.
Spýtam sa verejnosti, čoho sa vzdáme: Športu? Hudobných telies? Vzdáme sa detských programov?
Nechcem to urobiť. Nechcem byť riaditeľ, ktorý sa niečoho vzdá, ktorý nebude ambiciózny. Nechcem to
povedať svojmu manažmentu, nechcem to povedať svojim kolegom, ktorí sa naštartovali a s chuťou
pracujú. Na jar sme mali veľkú výrobu, v štúdiu MD4 sa vyrábali vlastné formáty, vyrábali sa tam eventy
a vyrábala sa tam aj rozprávka. Ľudia mi povedali: Vašo, vieš, čo je tu úžasné? Tu to zase žije ako v
starých rokoch. Nie sú tu prázdne chodby, ale ľudia v kostýmoch, je tu neustály pohyb. Pre mňa to je
signál, že sa niečo deje, že do Mlynskej doliny sa vrátil život.
Stretnú vás v budovách RTVS bežní pracovníci?
Som riaditeľ, ktorý nesedí len v kancelárii, chodím do spravodajstva, chodím takmer denne do štúdií,
takže sa tam pohybujem. Pre mňa je to reminiscencia rokov, keď som tam začínal a Mlynská dolina bola
úplne plná. A dnes je naše štúdio Štvorka jedno z najlepších štúdií na Slovensku a možno aj v blízkom
okolí. Máme novú HD réžiu, denne mám dopyty, že by si niekto od nás objednal služby, ale nemáme
kedy. Len čo sa skončí nejaká výroba, robíme na novej výrobe, robia sa kulisárske práce, zmení sa
scéna a ideme nanovo.
Skúsenosti zo spoplatňovania médií hovoria o tom, že keď chcete za niečo viac peňazí, je dobré pridať
niečo navyše. Mohlo by to ,,navyše" byť tretí TV kanál?
Nie mohlo, musí. Ja do verejnej diskusie dávam jednoznačný záväzok, že ho spustíme. No nehovorím o
bývalej športovej Trojke. To nebol plnohodnotný kanál, pretože nebol v terestriálnom vysielaní a nemal
celoplošné pokrytie. Tretí kanál by bol dominantne športový, so všetkými hlavnými športmi, hlavnými
športovými udalosťami, ale aj s minoritnými športmi a naším slovenským športom. No musí byť z
hľadiska pokrytia rovnocenný s Jednotkou a Dvojkou, iba vtedy totiž môžeme uvoľniť priestor na
Jednotke a najmä na Dvojke, ktorá potom bude môcť obsahovať oveľa viac unikátneho obsahu, aký si
zaslúži.
Do televízie ste si priviedli viacerých vlastných ľudí, v rozhlase ste omladili manažment. Postavili ste na
výmene manažmentu vašu stratégiu?
S Ľubom Machajom sme sa dohodli tak, že minimálne rok s ním počítam a že chcem využiť kontinuitu a
jeho skúsenosti. Potom som za jeho nástupcu vymenoval človeka, ktorý vlastne pri ňom vyrástol. Vinco
Štofaník je nová generácia a predstavil mi ľudí, ktorí postupne do manažmentu vchádzali s ním. Trvalo
to ďalší rok. Nebola to nejaká revolučná výmena, pretože rozhlas si vyžadoval iný prístup ako televízia.
Bola to zmena evolučná a z vnútorného prostredia.
V televízii ste teda urobili revolúciu?
No bolo to určite revolučné, pretože v televízii na žiadnom kľúčovom poste na prvom stupni riadenia
alebo v senior manažmente nezostal nikto z pôvodných manažérov.
Ostávate s RTVS aj mimo práce? Pozeráte televíziu, počúvate rozhlas?
To je čistá profesijná deformácia. Rádio počúvam cielene, keď sú nejaké nové formáty, a potom vždy v
aute. V televízii si vždy pozriem nové formáty, a potom, samozrejme, mám obrazovku v práci, kde je
pustená bez zvuku a vnímam, čo sa deje. Priznávam, že sa zaujímam aj o to, ak nejaká komerčná
televízia začína s novým formátom, je to pre nás tiež konkurencia. Ku konkurencii ešte jedna poznámka:
na trhu sa všetci veľmi dobre poznáme. Všetci kľúčoví pracovníci, programoví či technologickí riaditelia
sa navzájom poznajú. Veď je to náš malý mediálny svet.
Základnou úlohou a motiváciou manažéra je byť úspešný. Ciele musia byť merateľné, dosiahnuteľné a
dostatočne ambiciózne
Som riaditeľ, ktorý nesedí v kancelárii, chodím do spravodajstva, chodím takmer denne do štúdií

Dlhšiu verziu rozhovoru nájdete v archíve na TREND.sk a v tabletovej verzii TRENDU
Václav Mika (51)
Vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej (dnes
Ekonomickej univerzity) v Bratislave. V Slovenskej televízii pôsobil v rôznych vedúcich funkciách v
rokoch 1986 až 1992, ďalšie dva roky bol riaditeľ kancelárie STV. Koncom 90. rokov bol podpredseda a
člen Rady STV. Po odchode z STV bol až do roku 1998 riaditeľ Prvej slovenskej mediálnej agentúry,
odkiaľ prešiel do Rádia Expres. Pod jeho vedením sa zo stanice stal trhový líder. V roku 2006 mu
americká skupina CME ponúkla miesto šéfa televízie Markíza po tom, čo získala v trhovej jednotke
rozhodujúci vplyv. V televízii skončil v roku 2010 po nezhodách s vedením CME. Za šéfa Rozhlasu a
televízie Slovenska (RTVS) ho parlament zvolil 1. augusta 2012 po odvolaní Miloslavy Zemkovej.
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22. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov jedinej školy u nás
končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; topolcany.dnes24.sk; 14/08/2014; Topoľčany; Katarína Jankeje]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Ekonomická univerzita, ktorej detašované pracovisko
máme v meste?
Podľa inštitútu sa Ekonomická univerzita v Bratislave z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na deviatom mieste s 8,69% absolventov, ktorí v roku 2013
končili na úrade práce. Oproti minulému roku si škola trochu pohoršila, v roku 2012 to bolo 4,79%.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%

INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Akadémii umení v ňom patrí až 11. miesto s 1,53% absolventov v evidencii úradu práce, čo je
opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,50 %.
Ekonomická univerzita si polepšila, keď skončila na 15. priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce
evidovaných iba 1,51 % jej absolventov. Napriek tomu, že je toto číslo nízke, v porovnaní s rokom 2012
(0,50%) tiež vzrástlo.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: Ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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23. Rebríček vysokých škôl podľa nezamestnanosti
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 14/08/2014; Lucia Husárová]
BRATISLAVA - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček vysokých škôl na
základe nezamestnanosti absolventov. Tieto školy produkujú najviac absolventov, ktorí majú problém
zamestnať sa.
Medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti patria najmä
bratislavské vysoké školy - Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Komenského (UK) a
umelecké školy (VŠVU, VŠMU). Dopĺňa ich Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Najhoršie sú na tom súkromné školy

Medzi školy, ktoré majú najvyššiu absolventskú mieru nezamestnanosti patria súkromné školy - Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici alebo Vysoká
škola v Sládkovičove.
"Jedná sa o súkromné vysoké školy, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov, teda z našich daní.
Za druhé tieto školy pôsobia v regiónoch, kde je všeobecne vyššia miera nezamestnanosti," uviedol
autor štúdie INEKO Matej Tunega.
Zo študentov, ktorí ukončili štúdium v období 1.10.2011 až 30.9.2013 bol ku koncu septembra minulého
roka nezamestnaný približne každý desiaty absolvent. V predchádzajúcich troch rokoch to bolo nižšie
číslo, keď sa AMN za celú SR pohybovala na úrovni medzi 5,8 a 7,4 percenta.
Absolventská miera nezamestnanosti pre jednotlivé vysoké školy na Slovensku (2010-2013) :
Vysoká škola Vysoká škola 1. Vysoká škola výtvarných umení 16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie
2. Akadémia umení
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 3. Vysoká škola muzických umení 18.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 4. Slovenská technická univerzita 19. Univerzita Mateja Bela
5. Univerzita Komenského 20. Vysoká škola manažmentu 6. Akadémia policajného zboru 21. Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
22. Trnavská univerzita 8. Paneurópska vysoká škola 23. Technická univerzita Zvolen 9.Ekonomická
univerzita 24. Univerzita J. Selyeho 10. Slovenská zdravotnícka univerzita 25. Technická univerzita
Košice 11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 26. Prešovská univerzita 12. Žilinská
univerzita 27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 13. Katolícka univerzita 28. Vysoká škola v
Sládkovičove 14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 29. Stredoeurópska vysoká škola 15.Univerzita
Konštantína Filozofa 30. Vysoká škola bezpečného manažérstva
Do roka práca
Miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych
úrovniach (nanajvýš 2,2 percenta). Vypovedá to o tom, že ak si aj absolvent hneď nenájde prácu,
väčšinou do roka s tým problém nemá.
"Veľká časť absolventov trebárs chce ísť hneď po škole cestovať alebo si oddýchnuť, než si hľadať
prácu. Taktiež v letných mesiacoch je pretlak na trhu práce, takže preto až po roku môžeme vidieť už
naozaj dobré uplatnenie," dodáva Tunega.
Miera nezamestnanosti absolventov po viac ako roku pre jednotlivé vysoké školy v SR (v %):
Vysoká škola Vysoká škola 1. Vysoká škola manažmentu 16. Katolícka univerzita 2. Vysoká škola
výtvarných umení 17. Slovenská zdravotnícka organizácia 3. Vysoká škola múzických umení 18.
Univerzita Konštantína Filozofa 4. Slovenská technická univerzita 19. Vysoká škola v Sládkovičove 5.
Univerzita Komenského 20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 6. Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie 21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 7.
Paneuróspka vysoká škola 22. Technická univerzita Košice 8. Trnavská univerzita 23. Slovenská
poľnohospodárska univerzita 9. Akadémia policajného zboru 24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 10.
Ekonomická univerzita 25. Technická univerzita Zvolen 11. Akadémia umení 26. Prešovská univerzita
12. Žilinská univerzita 27.Stredoeurópska vysoká škola 13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 29.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 15. Univerzita Mateja Bela 30. Univerzita J. Selyeho
INEKO vo svojej analýze vypočítalo absolventskú mieru nezamestnanosti za roky 2010 až 2013 podľa
definície absolventov škôl v zákone o službách zamestnanosti a s využitím údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ).
Na Slovensku klesá záujem o štúdium na vysokých školách .
Autor Lucia Husárová
Zdroj - noviny.sk
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24. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov nitrianskych VŠ
končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; nitra.dnes24.sk; 14/08/2014; Nitra; Rastislav Búgel]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadli UKF, či Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre?
Podľa inštitútu sa UKF v Nitre z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti umiestnila v rebríčku 30
hodnotených škôl na pätnástom mieste s 11,86 % absolventov, ktorí v roku 2013 končili na úrade práce.
Oproti roku 2012 (6,93 %) si škola pohoršila.
Slovenská poľnohospodárska univerzita dopadla horšie. Patrí jej 27. priečka. Na úrade práce skončilo v
roku 2013 až 14,98 % jej absolventov. Oproti predošlému roku si pohoršila, keď v roku 2012 odchádzalo
do evidencie iba 8,50 % absolventov.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. UKF v ňom patrí až 18. miesto s 2,47% absolventov v evidencii úradu práce, čo je opäť horšie,
ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,35 %.
Slovenská poľnohospodárska univerzita skončila na 23. priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce
evidovaných iba 3,22 % jej absolventov. Toto číslo v porovnaní s rokom 2012 (0,09%) tiež vzrástlo.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár

mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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25. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov Prešovkej VŠ končí
na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; presov.dnes24.sk; 14/08/2014; Prešov; Ľubomír Hudačko]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Prešovská univerzita v Prešove?
Podľa inštitútu sa Prešovská univerzita v Prešove z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na 26. mieste s 14,34% absolventov, ktorí v roku 2013 končili
na úrade práce. Oproti roku 2012 (8,36% %) si škola podstatne pohoršila.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia na 11. mieste dopadla rovnako horšie, ako v
roku 2012 (9,81%), ale len mierne, pretože v roku 2013 odchádzalo do evidencie na úrady práce 9,84%
čerstvých absolventov.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010

1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Prešovskej univerzite v ňom patrí až 26. miesto s 4,23% absolventov v evidencii úradu práce, čo
je opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,17% %.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia si taktiež nepolepšila, keď skončila na 28.
priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce evidovaných 4,79% jej absolventov. Napriek tomu, že je toto
číslo nízke, v porovnaní s rokom 2012 (1,47%) tiež vzrástlo.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%

22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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26. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov bystrických VŠ
končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; bystrica.dnes24.sk; 14/08/2014; Bystrica; Jakub Forgács]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadli Akadémia umení, či Univerzita Mateja Bela?
Podľa inštitútu sa Akadémia umení v Banskej Bystrici z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na druhom mieste s 5,42 % absolventov, ktorí v roku 2013
končili na úrade práce. Oproti roku 2012 (2,27 %) si škola mierne pohoršila.
Slovenská zdravotnícka univerzita na 10. mieste dopadla rovnako horšie, ako v roku 2012 (7,85 %), keď
v roku 2013 odchádzalo do evidencie na úrady práce až 9,80 % čerstvých absolventov.
Univerzita Mateja Bela dosiahla ešte horší výsledok. Patrí jej 19. priečka. Na úrade práce skončilo v roku
2013 až 12,32 % jej absolventov. Oproti predošlému roku si pohoršila, keď v roku 2012 odchádzalo do
evidencie iba 7,28 % absolventov.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%

24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Akadémii umení v ňom patrí až 11. miesto s 1,53% absolventov v evidencii úradu práce, čo je
opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,50 %.
Banskobystrická Univerzita Mateja Bela si polepšila, keď skončila na 15. priečke. V roku 2013 bolo na
úradoch práce evidovaných iba 2,3 % jej absolventov. Napriek tomu, že je toto číslo nízke, v porovnaní s
rokom 2012 (0,21%) tiež vzrástlo.
Najhoršie z banskobysitrkcých škôl dopadla Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorej v rebríčku patrí 17.
miesto s 2,39 % absolventov bez práce po viac ako roku od skončenia školy. Pritom v roku 2012 ich bolo
0,00 %.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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27. Aktívnym vysokoškolákom požičia VÚB výhodnejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 14/08/2014; Ekonomika; WBN/PR]

Foto: VÚB, a.s.
BRATISLAVA 14. augusta (WBN/PR) - Niektorí vysokoškoláci minú za rok 2 000, iní aj 4 400 eur, závisí
to od miesta štúdia aj typu vysokej školy. Študentov financuje prevažne rodina. Pomáhajú si však aj
brigádami, žiadajú o štipendiá, využívajú Fond na podporu vzdelávania a čoraz častejšie i pôžičku z
komerčných bánk. Aktívnym vysokoškolákom požičia VÚB už od 4,9 % ročne, účet získajú zadarmo.
Podľa prieskumu spoločnosti 2muse, ktorý robila pre VÚB banku, minie ročne vysokoškolák na štúdium
od 2 000 do 4 400 eur v závislosti od svojej finančnej situácie, miesta štúdia a typu vysokej školy.
Najdrahšie štúdium majú študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z Katolíckej
univerzity. Štatistiky potvrdzuje aj priebežná správa Centra vedecko-technických informácií SR, podľa
ktorej sú mesačné výdavky vysokoškolákov od 230 do 270 eur (medián). Štúdium väčšinou financuje
rodina, ale vysokoškoláci sa snažia privyrobiť si aj brigádami či v zamestnaní. Ďalšou z možností je
získanie štipendia, či pôžičky z banky. Študenti vyšších ročníkov VŠ získajú napr. vo VÚB Flexipôžičku
do 5 000 eur so splatnosťou do šiestich rokov a úrokovou sadzbou 7,9 % ročne. Vyšší úver do 10 000
eur môžu čerpať už od prvého ročníka študenti Vysokej školy manažmentu, Stredoeurópskej vysokej
školy a Paneurópskej vysokej školy, maximálna výška úveru 25 000 eur platí pre študentov MBA štúdia.
Vysokoškoláci si sadzbu môžu znížiť využívaním ďalších služieb (vedenie účtu Start konto, posielanie
príjmu, poistenie úveru) alebo vlastnou aktivitou (prospech do 1,5, vedecké činnosti, dobrovoľnícka
práca), celkovo až o 3 % na 4,9 % ročne. Úver je zabezpečený formou solidárneho dlžníka (rodič alebo
súrodenec), pre vybrané fakulty ho banka poskytuje bez zabezpečenia (predovšetkým fakulty so
zameraním na IT, lekárstvo, farmáciu či veterinárne lekárstvo). Na jeho vybavenie stačí doklad
totožnosti, potvrdenie o návšteve školy, prípadne doklady potvrdzujúce príjem solidárneho dlžníka a
nároky na zľavy. Pôžičku môžu získať aj zahraniční študenti.
Kým v roku 2010 si študenti vo VÚB požičiavali priemerne 2 300 eur, v roku 2014 to je už 3 600 eur.
Priemerná doba splatnosti je 4 až 4,5 roka. "Študentské pôžičky možno získať bez dokladovania príjmu
s minimom dokladov. Keďže nie sú účelovo viazané, môžu ich mladí ľudia použiť aj na nákup notebooku
či jazykový pobyt v zahraničí. Aktívni študenti platia len 50 % poplatku za poskytnutie úveru a získavajú
aj ďalšie zvýhodnenia," povedala Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverov VÚB banky.
Okrem výhodnej pôžičky VÚB banka študentom od 15 do 24 rokov poskytuje bezplatné vedenie účtu
Start konto. Na založenie stačí občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy. K účtu študent získava
platobnú kartu VISA Classic alebo bezkontaktnú kartu VISA Inspire, neplatí za platby kartou, ani za
výbery z bankomatov VÚB. Bonusom je bezplatné poistenie straty alebo krádeže dokladov, kľúčov,
tašky či peňaženky, ale aj zneužitia SIM karty mobilného telefónu. To získa v prípade, že na Start konte
urobí mesačne aspoň 6 transakcií a na účet mu príde aspoň 100 eur. Na rýchle a bezpečné platenie
môžu študenti využiť mobilnú aplikáciu s bezkontaktnou platobnou nálepkou VISA Inspire Wave 2 Pay.
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28. Tkáčove kotrmelce
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 16/08/2014; 189/2014; s.: 3; AKTUÁLNE; las]
Súčasný predseda Matice slovenskej Marián Tkáč má kritikov neúrekom. Pri voľbách predsedu pred
rokom sebavedomo sľúbil, že pokiaľ bude zvolený, vzdá sa svojho platu. Iba pár dní po jeho opätovnom
zvolení bolo odrazu všetko inak. Tkáč sa rozhodol venovať každý mesiac iba desať percent svojej
výplaty. "Rozhodol som preto tak, lebo ja ako predseda Matice sa musím starať o Maticu, ale aj o svoju
rodinu," vykrúcal sa. Tkáča kritizujú i za to, že človek s rovnakým menom, miestom a dátumom
narodenia je v archívoch komunistickej ŠtB vedený ako jej agent. Tkáč však tvrdil, že ide iba o jeho
menovca. Šéf Matice čelí i obvineniam, že ako vysokoškolský pedagóg sa dopúšťal plagiátorstva. Z
týchto dôvodov s ním Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2008 ukončila spoluprácu. (las)

Späť na obsah

29. Odišiel prof. Koloman Ivanička
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 15/08/2014; noveslovo.sk; Redakcia]
Dozvedeli sme sa smutnú správu. Dňa 13. 8. 2014 nás vo veku 85 rokov opustil profesor RNDr.
Koloman Ivanička, DrSc., výrazná vedecká osobnosť a vysokoškolský pedagóg, ktorý svoje celoživotné
odborné aktivity vždy spájal s presadzovaním nových smerov v myslení a bádaní. Bol zakladajúcim
aktívnym členom Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS), mal naplánovanú prednášku na
mesiac september o unikátnosti Slovenska (genius loci) ako základu vízie rozvoja.

Koloman Ivanička vyštudoval na univerzite vo Varšave (1954), titul DrSc. získal v rámci SAV v roku
1972, za riadneho profesora ekonomickej geografie bol ustanovený v roku 1975 na Univerzite
Komenského. V prvej polovici osemdesiatych rokov sa stal predsedom Prognostickej sekcie Československej geografickej spoločnosti pri ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych rokov predsedom Sekcie
synergetiky a prognostiky Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV. V roku 1994 jeho hlavným
pracoviskom bolo Centrum strategických štúdií SR. V roku 1995 sa aktívne podieľal na založení Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vtedy bol
vymenovaný do funkcie podpredsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, ktorý
fungoval jedno volebné obdobie. V roku 2009 sa stal riaditeľom Národného centra európskych a
globálnych štúdií SR pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Úlohou centra mal byť transfer invencie
a kreativity do praxe v rámci kľúčových ekonomických aktivít. V roku 2006 prijal ponuku Vysokej školy
ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
Publikoval množstvo odborných prác, má zakladateľský podiel na formovaní odborov ako synergetika,
prognostika, globalistika. Spomenieme iba možno nedocenenú a v súčasnosti prepotrebnú monografiu
Slovakia - Genius -Loci, ktorá poskytuje inšpiráciu pre víziu budúcnosti Slovenska.
Česť jeho pamiatke!
Ladislav Hohoš, predseda FSS
Na snímke: Profesor Koloman Ivanička na júnovom podujatí Inštitútu ASA.
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30. Dlhodobo chorí by mali mať nárok na čiastočný pracovný úväzok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 15/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Elena Koritšánska]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Dlhodobo chorí by mali mať nárok na čiastočný pracovný úväzok. S
návrhom prichádzajú zástupcovia odbornej verejnosti. Príkladom má by situácia v severských krajinách,
kde niekokomesačných PN-károv riešia formou takzvanej čiastočnej pracovnej schopnosti."
Elena Koritšánska, redaktorka: "Stať sa to môže komukoľvek. Napríklad si zlomíte nohu, čaká vás
niekoľkomesačný pobyt doma. Dlhodobú PN-ku vystavil lekár aj onkologicky chorej žene. Na pár hodín
denne by však zvládla prácu aj počas maródovania. Predsa len choroba znamená značný výpadok
príjmu. Pracovať pre toho istého zamestnávateľa však počas PN-ky nemôžete. Podľa výkonnej riaditeľky
Ligy proti rakovine Evy Kováčovej, ak by to naša legislatíva umožnila, využili by to aj také prípady ako
spomínaná pacientka."
Eva Kováčová, Liga proti rakovine: "Pretože pre týchto ľudí je najhoršie to, že sú dlhodobo doma a
nemajú kontakty sociálne. Majú mnohé obavy, nielen z ekonomických záležitostí, ale vplýva na nich aj
psychika."
Elena Koritšánska: "Za príklad dáva takzvanú čiastočnú pracovnú schopnosť, akú majú v severských
krajinách. Pracujúci pacient poberá alikvótnu časť platu a zároveň nemocenskú dávku. Pokračuje
Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov."
Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení: "My by sme mali
jednoduchšiu situáciu so zabezpečením zastupovania tohto zamestnanca a podobne, takže bolo by to
určite prínosom pre obe strany."
Elena Koritšánska: "Myšlienka sa pozdáva aj Asociácii na ochranu práv pacientov, ako aj Inštitútu
zamestnanosti. Severské krajiny sú však oveľa ďalej, čo súvisí s ich históriou a sociálnou politikou,
dopĺňa Silvia Šipikalová z Katedry sociálneho rozvoja a práce Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Naše ministerstvo práce severský model podrobne nepozná, no podľa hovorcu téma je pre nich
podnetom na úvahu."
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31. Ľudia, ktorí sú niekoľko mesiacov na PN-ke, by mali mať možnosť pracovať na
čiastočné úväzky, myslia si zástupcovia odbornej verejnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 15/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Elena Koričánska]

Viliam Hauzer, moderátor: "Ľudia, ktorí sú niekoľko mesiacov na PN-ke, by mali mať možnosť pracovať
na čiastočné úväzky, ak im to povaha ich práce a zdravotný stav dovoľuje, myslia si zástupcovia našej
odbornej verejnosti. V severských krajinách na to riešenie našli vo forme tzv. čiastočnej pracovnej
schopnosti."
Elena Koričánska, redaktorka: "Predstavte si, že ste si na dovolenke zlomili nohu. Musíte ostať niekoľko
mesiacov na PN-ke. Do práce ísť nemôžete, no chceli by ste robiť z domu na pár hodín denne. V čase,
keď vás Sociálna poisťovňa eviduje na PN-ke, ale nemôžete poberať okrem nemocenskej dávky aj plat
od svojho zamestnávateľa, no podľa hovorcu ministerstva práce Michala Stušku istá možnosť tu je."
Michal Stuška, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: "Zákonník práce umožňuje
zamestnancovi a zamestnávateľovi slobodnú dohodu na úprava pracovných podmienok, napríklad ak
má niekto zlomenú ruku, alebo onkologické ochorenie, aby mu to umožnil ten nový režim."
Elena Koričánska: "PN-ku by ste si tak po určitom čase ukončili, nastúpili by ste do práce a potom by ste
znova ostali na PN-ke. To však podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava
Machunku v praxi nefunguje. Kameňom úrazu je príliš náročná administratíva a okrem toho trvanie PNky určuje lekár. Má teda iný návrh."
Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov: "Bolo by vhodné, aby sa
legislatívne upravila možnosť, ak teda zamestnanosť, jeho zdravotný stav si nevyžaduje úplnú PN-ku a
čiastočne môže vykonávať riadne svoju prácu, to by sme privítali, a bolo by to v prospech aj jednej, aj
druhej strany."
Elena Koričánska: "Tak to funguje napríklad vo Švédsku. Podľa agentúry APA tamojšie zákony poznajú
tzv. čiastočnú pracovnú schopnosť, čiže pacienti zároveň pracujú na pár hodín denne, za čo poberajú
alikvótnu časť platu, a zároveň dostávajú nemocenskú dávku. Zamestnancovi sa príjem oveľa nezníži a
zamestnávateľ si nemusí hľadať náhradu. Myšlienka sa pozdáva aj prezidentovi Asociácie na ochranu
práv pacientov Petrovi Kučerovi. Obáva sa však, že by si to vyžadovalo náročnú legislatívnu úpravu.
Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti vyzdvihuje investíciu do ľudského kapitálu. Počas dlhodobejšej
PN-ky totiž človek stráca pracovné návyky a upadá aj psychicky. To už dopĺňa Eva Kováčová z Ligy
proti rakovine."
Eva Kováčová, Liga proti rakovine: "Pre týchto ľudí je najhoršie to, že sú dlhodobo doma a nemajú
kontakty sociálne."
Elena Koričánska: "Zamestnávatelia na Slovensku orientovaní na výkon by sa však do toho podľa nej
nehrnuli. Severské krajiny sú oveľa ďalej, čo súvisí s ich históriou a sociálnou politikou, podotýka Silvia
Šipikalová z Katedry sociálneho rozvoja a práce Ekonomickej univerzity v Bratislave. Naše
ministerstvo švédsky model podrobne nepozná, no podľa hovorcu téma je pre nich podnetom na úvahu.
Elena Koričánska RTVS."
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32. Exprezident Gašparovič túži po novej funkcii. Bude šéfovať Matici?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 16/08/2014; Plus JEDEN DEŇ/las]
Nedá si pokoj. Zdá sa, že po tom, čo Ivan Gašparovič (73) opustil prezidentský palác, stále nie je
zmierený s tým, že by mal iba tak nečinne sedieť doma na dôchodku. Podľa informácií denníka Plus
JEDEN DEŇ by sa dokonca rád videl na čele Matice slovenskej.
Exprezident Ivan Gašparovič si má robiť zálusk na zaujímavú pozíciu. "Gašparovič chce kandidovať na
predsedu Matice," prezradil zdroj z exprezidentovho okolia, ktorý si neželá byť menovaný. Nie je
žiadnym tajomstvom, že v tejto inštitúcii to vrie a chystajú sa v nej výraznejšie zmeny.
Súčasným šéfom Matice slovenskej je Marián Tkáč. Do funkcie bol zvolený druhý raz minulý rok v
októbri. "Nový predseda sa bude voliť v októbri 2017, ak nedôjde k mimoriadnej situácii," povedal pre
Plus JEDEN DEŇ správca Matice slovenskej Maroš Smolec. Existuje tu teda reálna možnosť, že Tkáč
svoje pôsobenie nedokončí.
Stačí, ak jedna tretina všetkých matičných odborov požiada o zvolanie mimoriadneho snemu. Valné
zhromaždenie totiž podľa stanov vymenúva i odvoláva predsedu. Pokiaľ sa stanovy nezmenia, Tkáč už i
tak nebude môcť v roku 2017 kandidovať na predsedu, pretože jej už šéfoval dve za sebou nasledujúce
funkčné obdobia.
V Matici sa zatiaľ k spomínaným Gašparovičovým ambíciám vyjadrujú diplomaticky. "Oficiálne sa Ivan

Gašparovič o post predsedu Matice slovenskej neuchádza. Nateraz je to priskorá otázka," uviedol
Smolec.
Ivan Gašparovič na našu otázku, či sa chystá nastúpiť do čela Matice, dva týždne neodpovedal. V
inštitúcii sa však evidentne teší obľube, v rokoch 2008 a 2011 mu totiž udelili pamätnú medailu sv. Cyrila
a Metoda.
Stratený poklad
Matica slovenská ako inštitúcia mala kedysi cveng, dnes však jej pôsobenie vyvoláva skôr otázniky.
Škandalózny je najmä prípad národnej zbierky, do ktorej prispeli mnohí Slováci zlatom i celoživotnými
úsporami. Doteraz nie je úplne jasné, čo sa s národným pokladom stalo. Kauza sa spája s predošlým
šéfom Matice Jozefom Markušom. Koncom augusta bude zrejme v Matici horúco. Na prieskum sa tam
totiž chystajú poslanci kultúrneho výboru. Preveriť chcú najmä hospodárenie tejto inštitúcie.
Tkáčove kotrmelce
Súčasný predseda Matice slovenskej Marián Tkáč má kritikov neúrekom. Pri voľbách predsedu pred
rokom sebavedomo sľúbil, že pokiaľ bude zvolený, vzdá sa svojho platu. Iba pár dní po jeho opätovnom
zvolení bolo odrazu všetko inak. Tkáč sa rozhodol venovať každý mesiac iba desať percent svojej
výplaty. "Rozhodol som preto tak, lebo ja ako predseda Matice sa musím starať o Maticu, ale aj o svoju
rodinu," vykrúcal sa. Tkáča kritizujú i za to, že človek s rovnakým menom, miestom a dátumom
narodenia je v archívoch komunistickej ŠtB vedený ako jej agent. Tkáč však tvrdil, že ide iba o jeho
menovca. Šéf Matice čelí i obvineniam, že ako vysokoškolský pedagóg sa dopúšťal plagiátorstva. Z
týchto dôvodov s ním Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2008 ukončila spoluprácu.
Autor - Plus JEDEN DEŇ/las
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33. názor - Moc falošnej štatistiky
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 18/08/2014; 190/2014; s.: 29; názory; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita v Bratislave
Štatistika je mocný nástroj, najmä v rukách politikov. Od prvého septembra sa o tom presvedčia všetci tí,
čo budú mať do činenia s vykazovaním a posudzovaním hospodárskeho rastu ekonomík Európskej únie.
Vtedy totiž nadobudne účinnosť smernica inovatívneho výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP),
ktorý je rozhodujúci pre vyjadrenie toho, či ekonomika v uplynulom období rástla, stagnovala, alebo
klesala.
Pokles výkonu ekonomiky je pritom sprievodným znakom recesie. Cieľom každého štátu je zvyšovať
alebo aspoň udržiavať hospodársky rast v plusových hodnotách. Nová európska legislatíva v tejto oblasti
však spôsobuje vo všeobecnosti veľký údiv verejnosti, pretože do výkonu ekonomiky po novom pridáva
aj nákup vojenských zbraní, predaj pašovaného a kradnutého tovaru, ako aj príjmy z prostitúcie.
Rozpaky sociológov a politológov vzbudzuje pre svoj charakter započítavanie munície a zbraní, ktorých
účelom nie je tvorba hodnôt, ale hlavne ich ničenie. Rovnako negatívny ohlas verejnosti má aj
započítavanie príjmov z predaja drog a prostitúcie. Mnohí si pritom kladú otázku, akú vypovedaciu
schopnosť bude mať vypočítaný HDP štátu, ak sa tam ocitnú príjmy z pašovaných cigariet alebo
nelegálne predávaných drog.
Rozsah neproduktívneho výkonu ekonomiky, ktorý bude navyšovať oficiálne štatistikmi vypočítaný HDP
každej členskej krajiny EÚ, je pomerne široký. Ak rastie ekonomika, malo by viac dariť jej občanom a
mal by sa zvyšovať ich blahobyt. Možno však za úspešný označiť štát, kde rastie počet prostitútok,
narkomanov či zlodejov? Ak odpovieme nie, potom si musíme položiť otázku, čo vedie politikov k
takýmto zmenám v oficiálnej štatistike.
Odpoveď je pomerne jednoduchá. Verejný dlh každej krajiny sa vykazuje vo vzťahu k HDP, čím nová
metodika opticky zníži čoraz hrozivejšie zadlženie všetkých štátov únie. Z pohľadu polície, justície a
daňovej správy majú však neželateľné aktivity tieňovej a nelegálnej ekonomiky naozaj pachuť púdru
bilančnej kozmetiky verejných financií retušujúcej jej skutočný stav, najmä v prípade obzvlášť
zadlžených štátov periférie eurozóny.
Pozitívne reakcie k celoeurópskej koncepcii prikrášľovania údajov o hospodárskom raste prišli nielen zo
Španielska a z Veľkej Británie, ale aj zo zadlženého Maďarska a Talianska. Podľa prepočtov francúzskej
banky Société Générale kontroverzné vykazovanie HDP jednorazovo nafúkne výšku HDP v členských
štátoch únie priemerne o 2,4 percenta.

Nabaľovanie balastu do výpočtu HDP vyvoláva diskusie o tom, či politici s mandátom občanov EÚ na
zastupovanie ich záujmov na spoločnej platforme majú dostatočnú legitimitu. Nové položky, ktoré
navyšujú výkon ekonomík, totiž neprinesú viac prostriedkov do verejných financií, ani neznížia dlhové
bremeno, ktoré trápi väčšinu členských krajín.
Možno preto oprávnene vyjadriť presvedčenie, že takéto kroky európskych politikov a ich do legislatívy
pretavených absurdných rozhodnutí oslabia dôveru verejnosti v EÚ ako celok. Namiesto toho, aby sa pri
posudzovaní udržateľnosti verejných financií bral do úvahy pomer príjmov a výdavkov, rozhodli sa
bruselskí úradníci, že budú radšej zatvárať oči pred realitou a nasadzovať si ružové okuliare.
Pre zodpovedné členské štáty EÚ nová európska úprava prinesie najmä vyššie odvody do spoločnej
kasy, pretože z vyššieho HDP sa vypočítajú aj vyššie odvody do pokladnice únie, čo zníži manévrovací
priestor pre prerozdeľovanie prostriedkov na sociálny štát na národnej úrovni.
Ak sa budú zodpovedné subjekty a osobnosti EÚ tváriť, že ekonomiky jednotlivých krajín sú na tom
čoraz lepšie, budeme sa môcť ocitnúť v ešte väčšej kríze ako pred piatimi rokmi.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Bruselskí úradníci sa rozhodli, že radšej budú zatvárať oči pred realitou a nasadzovať si ružové okuliare.
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34. Rebríček univerzít: Absolventi tradičných vysokých škôl sa zamestnávajú
najrýchlejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 15/08/2014; Aktuality.sk; Aktuality.sk, pk, INEKO]
Absolventi vysokých škôl to na trhu práce nemajú jednoduché. Chýbajú im skúsenosti a často aj chuť
pracovať. Pozrite si rebríček vysokých škôl, ktorých absolventi sa na trhu práce uplatnia najlepšie, ktorý
zostavil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).
Medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti patria najmä
bratislavské školy – Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a umelecké školy. Dopĺňa
ich Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Naopak, medzi školy s najvyššou absolventskou mierou nezamestnanosti patria viaceré súkromné školy,
ako napríklad Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Stredoeurópska vysoká škola v
Skalici alebo Vysoká škola v Sládkovičove.
Treba však dodať, že súkromné vysoké školy nie sú financované z verejných zdrojov.
Pozrite si rebríček vysokých škôl podľa uplatnenia absolventov:
Uplatnenie absolventov vysokých škôl
Poradie Vysoká škola Absolventská miera nezamestnanosti
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18 %
2. Akadémia umení 5,42 %
3. Vysoká škola múzických umení 5,97 %
4. Slovenská technická univerzita 6,74 %
5. Univerzita Komenského 6, 83 %
6. Akadémia policajného zboru 7,13 %
7. Vysoká škola zdravotníctva s sociálnej práce sv. Alžbety 8,43 %
8. Paneurópska vysoká škola 8,47 %
9. Ekonomická univerzita 8,69 %
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80 %
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84%
12. Žilinská univerzita 10,11%
13. Katolícka univerzita 10,36%
14. Univerzita sv. Cyrila s Metoda 10,47%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86%
16. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie 11,92%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46%

21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57%
22. Trnavská univerzita 13,07%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23%
25. Technická univerzita Košice 13,66%
26. Prešovská univerzita 14,34%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48%
Zdroj - INEKO
Vyššia miera nezamestnanosti na niektorých školách môže tiež súvisieť s vysokou mierou
nezamestnanosti v regióne, v ktorom sa škola nachádza.
Miera nezamestnanosti absolventov po viac ako roku pre jednotlivé vysoké školy v SR (%)
Poradie Vysoká škola - názov 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu sociálnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 4,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Zdroj - INEKO
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35. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov zvolenskej VŠ končí
na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; zvolen.dnes24.sk; 15/08/2014; Zvolen; Jakub Forgács]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v ňom dopadla Technická univerzita vo Zvolene?
Podľa inštitútu sa Technická univerzita vo Zvolene z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl až na 23. mieste s 13,17 % absolventov, ktorí v roku 2013
končili na úrade práce. Oproti roku 2012 (8,71 %) si škola mierne pohoršila.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na

základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Technickej univerzite vo Zvolene v ňom patrí až 25. miesto s 3,97 % absolventov v evidencii
úradu práce, čo je opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,22 %.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a

21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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36. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov Žilinskej univerzity
končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; zilina.dnes24.sk; 15/08/2014; Žilina; Peter Klimant]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Žilinská univerzita?
Podľa inštitútu sa Žilinská univerzita v Žiline z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti umiestnila
v rebríčku 30 hodnotených škôl na 12. mieste s 10,11 % absolventov, ktorí v roku 2013 končili na úrade
práce. Oproti roku 2012 (4,21%) si škola riadne pohoršila.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%

30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Žilinskej univerzite v ňom opäť patrí 12. miesto s 1,62% absolventov v evidencii úradu práce, čo
je opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,08%.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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37. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov košických VŠ končí
na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; kosice.dnes24.sk; 15/08/2014; Košice; Alexandra Kolínská]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadli Technická Univerzita, či Univerzita P.J. Šafárika?
Podľa inštitútu sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z pohľadu absolventskej
miery nezamestnanosti umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na šestnástom mieste s 11,92 %
absolventov, ktorí v roku 2013 končili na úrade práce. Oproti roku 2012 (3,35 %) si škola výrazne
pohoršila.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika na 21. mieste dopadla rovnako horšie, ako v roku 2012 (12,57 %). V
roku 2013 odchádzalo do evidencie na úrady práce až 7,93 % jej čerstvých absolventov. Technická

univerzita Košice dosiahla ešte horší výsledok. Patrí jej 24. priečka. Na úrade práce skončilo v roku 2013
až 13,66 % jej absolventov. Oproti predošlému roku si pohoršila, keď v roku 2012 odchádzalo do
evidencie 7,65 % absolventov.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva skončila až na 30. mieste. Z tejto školy skončilo na úrade
práce v roku 2013 až 18,48% absolventtov, pričom v roku 2012 bolo bez práce 7,63% absolventov.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v ňom patrí 6. miesto s 1,09% absolventov v
evidencii úradu práce, čo je opäť horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo 0%. Technická univerzita Košice
si pohoršila, keď skončila na 22. priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce evidovaných 3,22% jej
absolventov. V porovnaní s rokom 2012 (0,30%) počet absolventov tiež vzrástol.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá skončila na 24. mieste, v roku 2013 boli evidované 3,53%
nezamestnaných absolventov na úrade práce. V roku 2012 bol počet nezamestnaných absolventov iba
0,26%. Najhoršie z košických škôl dopadla Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, ktorej v rebríčku
patrí 29. miesto s 4,87% absolventov bez práce po viac ako roku od skončenia školy. Pritom v roku 2012
ich bolo 0,00%.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%

4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
Foto: ilustračné
Zdroj - Dnes24.sk
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38. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov ružomberskej KU
končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; ruzomberok.dnes24.sk; 17/08/2014; Ružomberok; Jozef Milan]
Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza Inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Katolícka univerzita?
Podľa inštitútu sa Katolícka univerzita v Ružomberku z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na trinástom mieste s 10,36 % absolventov, ktorí v roku 2013
skončili na úrade práce. Oproti roku 2012 (5,57 %) si škola výrazne pohoršila.
Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu prognóz. Na
základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Koľko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%

13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita J. Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská poľnohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. KU-čke v ňom patrí až 16. miesto s 2,32% absolventov v evidencii úradu práce, čo je opäť
podstatne horšie, ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,00 %.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Nezamestnanosť absolventov po viac ako roku od skončenia školy:
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola manažmentu 0,00% 0,00% 1,10% 2,88%
2. Vysoká škola výtvarných umení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Vysoká škola múzických umení 0,61% 0,29% 0,62% 0,31%
4. Slovenská technická univerzita 0,74% 0,02% 0,02% 0,04%
5. Univerzita Komenského 0,99% 0,23% 0,23% 0,17%
6. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 1,09% 0,00% 0,55% 1,82%
7. Paneurópska vysoká škola 1,12% 0,89% 0,47% 0,00%
8. Trnavská univerzita 1,20% 0,26% 0,44% 0,34%
9. Akadémia policajného zboru 1,23% 0,00% 0,51% 0,00%
10. Ekonomická univerzita 1,51% 0,17% 0,48% 0,22%
11. Akadémia umení 1,53% 0,50% 0,50% 0,00%
12. Žilinská univerzita 1,62% 0,08% 0,67% 0,65%
13. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 1,93% 0,25% 2,11% 0,86%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2,05% 0,17% 0,59% 0,27%
15. Univerzita Mateja Bela 2,30% 0,21% 0,48% 0,53%
16. Katolícka univerzita 2,32% 0,00% 0,86% 1,48%
17. Slovenská zdravotnícka univerzita 2,39% 0,00% 1,06% 0,63%
18. Univerzita Konštantína Filozofa 2,47% 0,35% 1,08% 0,69%
19. Vysoká škola v Sládkovičove 2,50% 0,00% 0,00% 0,99%
20. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2,57% 1,27% n/a n/a
21. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2,70% 0,00% 1,79% 0,00%
22. Technická univerzita Košice 3,22% 0,30% 0,60% 0,17%
23. Slovenská poľnohospodárska univerzita 3,22% 0,09% 0,42% 0,31%
24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 3,53% 0,26% 0,92% 0,81%
25. Technická univerzita Zvolen 3,97% 0,22% 0,99% 0,89%
26. Prešovská univerzita 4,23% 0,17% 1,67% 0,98%
27. Stredoeurópska vysoká škola 4,62% 1,50% 1,18% 1,54%
28. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 4,79% 1,47% 10,53% 12,96%
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 4,87% 0,00% 3,08% 3,91%
30. Univerzita J. Selyeho 5,19% 0,48% 0,68% 1,15%
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39. REBRÍČEK VYSOKÝCH ŠKÔL: Koľko percent absolventov prešovských
vysokých škôl končí na úrade práce?
[Téma: Ekonomická univerzita; Prešovský večerník; 18/08/2014; s.: 11; Publicistika; lh]
(lh) - Ktorú vysokú školu si vybrať, aby ste sa po jej skončení zamestnali čo najľahšie? Odpoveď na túto
otázku ponúka analýza inštitútu INEKO, ktorý zostavil rebríček vysokých škôl na základe
nezamestnanosti absolventov. Ako v nej dopadla Prešovská univerzita v Prešove?
Podľa inštitútu sa Prešovská univerzita v Prešove z pohľadu absolventskej miery nezamestnanosti
umiestnila v rebríčku 30 hodnotených škôl na 26. mieste s 14,34percent absolventov, ktorí v roku 2013
končili na úrade práce. Oproti roku 2012 (8,3 percent) si škola podstatne pohoršila. Vysoká škola
medzinárodného podnikania ISM Slovakia na 11. mieste dopadla rovnako horšie, ako v roku 2012
(9,81percent), ale len mierne, pretože v roku 2013 odchádzalo do evidencie na úrady práce 9,84 percent
čerstvých absolventov. Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (ráta sa podľa počtu
nezamestnaných absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu
prognóz.
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od ukončenia
štúdia. Prešovskej univerzite v ňom patrí až 26. miesto s 4,23 percentami absolventov v evidencii úradu
práce, čo je opäť horšie ako v roku 2012, kedy ich bolo iba 0,17 percent.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia si taktiež nepolepšila, keď skončila na 28.
priečke. V roku 2013 bolo na úradoch práce evidovaných 4,79 percent jej absolventov. Napriek tomu, že
je toto číslo nízke, v porovnaní s rokom 2012 (1,47 percent) tiež vzrástlo.
"Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na
veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár
mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém nemá," uvádza inštitút.
Ilustračné foto: V. Zamborský
Kolko percent absolventov VŠ končí na úrade práce?
Názov vysokej školy 2013 2012 2011 2010
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18% 1,10% 1,05% 1,25%
2. Akadémia umení 5,42% 2,27% 3,51% 1,55%
3. Vysoká škola múzických umení 5,97% 3,74% 3,45% 2,77%
4. Slovenská technická univerzita 6,74% 2,98% 3,13% 3,16%
5. Univerzita Komenského 6,83% 3,93% 4,75% 4,17%
6. Akadémia policajného zboru 7,13% 6,76% 4,46% 7,00%
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43% 4,91% n/a n/a
8. Paneurópska vysoká škola 8,47% 5,55% 6,28% 5,80%
9. Ekonomická univerzita 8,69% 4,79% 7,81% 5,59%
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80% 7,85% 12,27% 5,46%
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 9,84% 9,81% 12,50% 20,00%
12. Žilinská univerzita 10,11% 4,21% 8,05% 8,37%
13. Katolícka univerzita 10,36% 5,57% 5,04% 7,36%
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 10,47% 5,85% 8,30% 6,54%
15. Univerzita Konštantína Filozofa 11,86% 6,93% 8,60% 9,09%
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 11,92% 3,35% 3,61% 5,20%
17. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 12,05% 4,22% 11,06% 8,85%
18. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 12,31% 5,69% 9,94% 12,48%
19. Univerzita Mateja Bela 12,32% 7,28% 6,91% 7,90%
20. Vysoká škola manažmentu 12,46% 1,71% 6,71% 8,10%
21. Univerzita Pavla Tozefa Šafárika 12,57% 7,93% 9,64% 8,24%
22. Trnavská univerzita 13,07% 6,26% 8,20% 8,04%
23. Technická univerzita Zvolen 13,17% 8,71% 9,68% 8,85%
24. Univerzita T- Selyeho 13,23% 7,31% 11,94% 11,39%
25. Technická univerzita Košice 13,66% 7,65% 9,10% 7,65%
26. Prešovská univerzita 14,34% 8,36% 11,86% 11,43%
27. Slovenská p oľn ohospodárska univerzita 14,98% 8,50% 9,49% 10,13%
28. Vysoká škola v Sládkovičove 15,98% 6,78% 7,31% 3,54%
29. Stredoeurópska vysoká škola 16,07% 9,48% 11,47% 6,67%
30. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 18,48% 7,63% 11,75% 9,27%
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40. Ing. Tomáš Kalivoda
[Téma: Ekonomická univerzita; opoisteni.sk; 19/08/2014; opoisteni.sk; Groupama Garancia poisťovňa]
Ing. Tomáš Kalivoda pôsobí v oblasti poisťovníctva od roku 2005. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, špecializáciu bankovníctvo a financie. Vedomosti a jazykové skúsenosti získaval počas
štúdia aj na austrálskej Central College v Sydney.
Po skončení univerzity pracoval ako analytik v medzinárodnej spoločnosti Accenture, má bohaté
skúsenosti v oblasti marketingu, predaja a riadenia obchodných odvetví a tiež úspešnú kariéru v
poisťovníctve. V spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., začal pôsobiť ako odborný asistent
predstavenstva a ďalej zastával rôzne riaditeľské pozície.
Počas svojho pôsobenia získal tri ocenia za svoju prácu a v októbri 2013 sa z pozície riaditeľa
regionálneho odboru univerzálnej siete v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., postavil do vedenia
slovenskej pobočky poisťovne Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu.
Pozitívne zmeny v poisťovni plánuje postaviť na zostavení stabilného tímu expertov. V rámci dlhodobej
stratégie je zodpovedný za trhovú pozíciu spoločnosti, v strednodobom horizonte riadi procesy a
upravuje organizačnú štruktúru poisťovne smerom k lepšej orientácii služieb klientom.
Vo voľnom čase sa venuje predovšetkým rodine, športu, cestovaniu a hudbe.
Groupama Garancia poisťovňa a. s.,
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41. Mesačný študentský budget je priemerne 230 až 270 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 19/08/2014; Investujeme.sk; Redakcia]
Niektorí vysokoškoláci minú za rok 2 000, iní aj 4 400 eur, závisí to od miesta štúdia aj typu vysokej
školy. Študentov financuje prevažne rodina. Pomáhajú si však aj brigádami, žiadajú o štipendiá,
využívajú Fond na podporu vzdelávania a čoraz častejšie i pôžičku z komerčných bánk.
Podľa prieskumu spoločnosti 2muse minie ročne vysokoškolák na štúdium od 2 000 do 4 400 eur v
závislosti od svojej finančnej situácie, miesta štúdia a typu vysokej školy. Najdrahšie štúdium majú
študenti Ekonomickej univerzity, najmenej minú vysokoškoláci z Katolíckej univerzity.
Štatistiky potvrdzuje aj priebežná správa Centra vedecko-technických informácií SR, podľa ktorej sú
mesačné výdavky vysokoškolákov od 230 do 270 eur (medián). Štúdium väčšinou financuje rodina, ale
vysokoškoláci sa snažia privyrobiť si aj brigádami či v zamestnaní. Ďalšou z možností je získanie
štipendia, či pôžičky z banky.
Podľa prieskumu sú mesačné náklady študentov bývajúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi priemerne
269 eur. Z toho osobné výdavky tvoria 108,3 eur a výdavky príbuzných 160,7 eur. Študenti bývajúci na
internáte, v podnájme alebo vo vlastnom byte/dome minú pozoruhodne o niečo menej. Priemerne za
mesiac 235,5 eur, z čoho tvoria osobné výdavky 143 eur a výdavky príbuzných 92,5 eur.
Rodičia alebo partner prispievajú mesačne študentom bývajúcim v spoločnej domácnosti priemernou
sumou 50 eur, študentom bývajúcich na internáte, podnájme alebo vo vlastnom byte/dome v priemere
sto eur. Štyria z desiatich študentov počas semestra pracovali, jedna pätina celý semester a jedna
pätina príležitostne. Štipendium alebo grant (nenávratné zdroje) využívala necelá pätina študentov,
študentskú pôžičku poberalo necelé percento z nich.
Bankové pôžičky pre študentov poskytujú niektoré banky za zvýhodnených podmienok. Napríklad VÚB
poskytuje pri splnení podmienok študentom úver za sadzbu do 7,9 percenta.
Študentky používajú platobnú kartu u obchodníkov o 10 % častejšie ako študenti Študenti – muži
vyberajú hotovosť z bankomatu o 15 % častejšie než študentky Najväčší záujem o študentské účty je v
mesiacoch august až október (takmer dvojnásobný počet otvorených účtov oproti iným mesiacom)
Priemerný študent mesačne: dostane na účet mesačne 300 eur, zostatok na jeho účte je 550 eur, 5×
zaplatí kartou v obchode (priemerná platba 15 eur), 2× vyberie hotovosť z bankomatu (priemerná suma
102 eur)
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42. DNA nie je osud
[Téma: Ekonomická univerzita; Zdravie; 21/08/2014; 09/2014; s.: 100,101,102; Veda; Jozefína
KAŠŠOVÁ]
V Amerike nedávno zavreli firmu, ktorá analyzovala DNA. báli sa, že ľudia neunesú hrozbu rakoviny.
"Génovej terapie sa zbytočne bojíme, hoci pomáha liečiť i predchádzať chorobám," tvrdí docent MUDr.
Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, a verí, že čoskoro budeme mať všetci čipovú kartu so svojou DNA.
Docent MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, sa narodil v roku 1979 v Krupine. Vyštudoval
medicínu a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a odbor financie, bankovníctvo,
investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po študijnom pobyte v Göttingene (Nemecko)
absolvoval postgraduálne štúdium na Lekárskej fakulte UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo
svojej vedeckej práci sa zaoberá využitím génovej terapie na ovplyvnenie zápalu, oxidačného stresu a
tvorby nových ciev. Je slobodný a bezdetný.
Niektorí pokladajú DNA za svoj nezvratný osud. Majú pravdu?
DNA je ako harddisk počítača, na ktorom sa nachádza operačný systém. Sú tu zakódované informácie,
ktoré bunka potrebuje na to, aby mohla fungovať. Určite to nie je osud. Veď aj to, či z vás bude pri
počítači heker, alebo budete na ňom hrať hry, písať romány či vedecké diela, je len na vás.
Neplatí teda, že keď máme v génoch nejaké ochorenie, nič s tým neurobíme?
Všetky choroby, ktoré poznáme, ovplyvňuje mnoho faktorov. Niektoré sú genetické, iné nie a každá
choroba má iné zastúpenie jedných i druhých. Napríklad o fenylketonúrii sa vie, že je kompletne
geneticky podmienená. Ale keď sa nevystavíte fenylalanínu, esenciálnej aminokyseline, nebudete mať
problémy. Genetický predpoklad si predstavte ako motor, ktorý nie je celkom ideálny, ale ak nebudete
využívať tú ,,pokazenú" časť, choroba sa v podstate neprejaví. Genetika nie je osud. Vždy sa dá niečo
robiť. Dnes už vieme, že pri diabete druhého typu sú genetické faktory extrémne dôležité. No na základe
ich zistenia sa môžete nejako rozhodnúť. Dodržiavať diétu, hýbať sa a ak už nič iné, chodiť na
preventívne prehliadky a požiadať lekára, aby vám urobil glukózotolerančný test.
Ak poznáme svoju DNA, dá sa to využiť pozitívne a najmä preventívne?
Veda sa vyvíja rýchlo, pred dvadsiatimi rokmi sme vedeli o pár mutáciách, ktoré sa spájali s niekoľkými
závažnými, ale zriedkavými chorobami. Medzičasom sa zistilo, že niektoré variácie génov nespôsobujú
priamo ochorenia, ale zvyšujú alebo znižujú ich riziko. V priemere je na každom tisícom mieste DNA
premenlivé písmenko. To znamená, že sa od seba geneticky líšime na úrovni jedného promile, čiže
rádovo máme tri milióny miest, ktorými sme iní. Ak máte napríklad na istom chromozóme nejaké
písmenko, máte vyššie riziko diabetu druhého typu a ak zasa máte na inom chromozóme iné písmenko,
riziko je o dvadsať percent nižšie. Analýzy DNA nám môžu pomôcť identifikovať skupiny pacientov s
vyšším rizikom, ktorým môže lekár napríklad preventívnu prehliadku robiť cielene.
To by však chcelo, aby každý mal svoj genetický profil.
Verím, že do desiatich rokov budeme mať všetci čipovú kartičku poistenca s vlastným genómom. Lekár
bude mať aktualizované informácie o tom, čo vieme zo sekvencie DNA zistiť, a bude vedieť, či máte
zvýšené riziko nejakého ochorenia, takže okrem zmerania tlaku vám urobí testy a vyšetrenia, ktoré
potrebujete práve pre osobné genetické riziko. Personalizácia diagnostiky je podľa mňa blízko a má
veľký potenciál.
Budú lekári na to pripravení?
Nič iné im nezostane, musia stále študovať, aby vedeli výsledky práce genetikov interpretovať. Sme už
veľmi dobre vybavení prístrojmi. Ide o to, aby sme dobre zmanažovali líniu pacient - genetik/
molekulárny biológ - lekár a aby aj poisťovne pochopili, že je to pre ne výhodné.
Unesú ľudia zistenie, že im hrozí vážna choroba?
V Amerike nedávno zakázali činnosť firme, ktorá robila analýzy DNA, a argumentovali presne tým, že
pacienti si to zle vysvetlia a budú skákať z okien, ak budú mať zvýšené riziko rakoviny. To je scestné! To
môžem uvažovať aj o tom, že si nedám zmerať cholesterol, lebo čo ak mi ho zistia zvýšený, a to predsa
znamená zvýšené riziko infarktu. Radšej si ho preto nedám odmerať? Keď mám svoj genetický profil,
viem, aké veci si mám ustriehnuť. Pre mňa osobne to má veľký význam a určite by to malo aj pre iných.
Verím, že postupne sa to uvoľní.
V amerických kriminálkach je DNA na dennom poriadku. Vzorky berú zo všetkého možného a majú

okamžite výsledky. Je taká aj realita?
DNA je vo všetkých bunkách a v princípe je jedno, z akého tkaniva sa odoberie. Väčšinou sa však
odoberá krv, lebo s veľkou pravdepodobnosťou nie je kontaminovaná inou DNA. Výnimkou je tehotná
žena, ktorá má v krvi aj DNA plodu. Môžeme zobrať i sliny, ale ak ste sa predtým bozkávali, môže v nich
byť DNA partnera, stačí odobrať aj vzorku z pohára či z trička, zo žuvačky, z hocičoho. Pri spracovaní
DNA je viacero krokov i možností. Samotná izolácia z tkaniva je záležitosť možno dvoch hodín, dôležité
je, čo potom. Ak sa analyzuje jedna mutácia, môže to trvať deň, ak celý genóm, trvá to aj týždeň.
Spracovanie výsledkov, ktoré hovoria o chorobách, zaberie aj mesiac rutinnej práce v laboratóriu. Ale to
by divákov nebavilo.
Ako DNA vlastne vyzerá?
Ako neuveriteľné husté klbko, ktoré je v skutočnosti veľmi malé. Keby sme ho mohli rozpliesť, bolo by
tenulinké a dlhé dva metre.
Ako vedci toto klbko skúmajú?
Dnes, keď už máme ľudský genóm osekvenovaný - prečítaný -, sa zameriavajú na 3D štruktúru DNA.
Doteraz totiž nechápeme, ako bunka vie, ktorú z informácií má použiť. Ovplyvňujú to rôzne faktory
zvonku a aj stav samej DNA, či je aktívna, otvorená a prístupná enzýmom bunky, alebo je schovaná. Ak
nebudeme poznať 3D štruktúru DNA a jej zmeny, nebudeme vedieť, čo s čím súvisí a ako sa ovplyvňuje.
V čom to pomôže bežným ľuďom?
Aj mnohé lieky, ktoré teraz pacienti dostávajú, sa dizajnovali pomocou informácií z ľudského
genómového projektu. Je to podobné ako s Einsteinovou teóriou relativity, takisto ovplyvňuje náš
každodenný život a neuvedomujeme si to, keď ťukáme do mobilov a navigácií. To isté platí aj o
sekvenovaní ľudského genómu. Keď sa tento projekt pripravoval, mnohí tvrdili, že je to zbytočné
vyhadzovanie peňazí. Druhí súhlasili, ale mysleli si, že potom budeme musieť vedieť všetko vyliečiť. Ani
jedni nemali pravdu. Sekvenovanie DNA veľmi výrazne ovplyvňuje náš život, ale nie tak, že by sme hneď
vedeli vyliečiť všetky choroby. Len im postupne lepšie rozumieme.
Ako môže prakticky pomôcť DNA pri liečbe?
Génová terapia je o tom, že ako liečivo sa neaplikujú bielkoviny a cukry, ale DNA. Ona je všade, netreba
sa jej báť, v skutočnosti ju aj jete. Ak si odhryznete z jablka, prehltli ste pár miligramov jablčnej DNA a
chvíľu ju máte vo všetkých orgánoch. To však neznamená, že zakoreníte do zeme a na jar zakvitnete.
Organizmus ju vie rýchlo rozložiť. Napríklad diabetici by si v princípe namiesto inzulínu mohli pichať
DNA, v ktorej je zakotvená informácia o inzulíne, napríklad do svalu. Ten dostane informáciu, že má
produkovať inzulín a svalová bunka to začne robiť.
Taká maličkosť ako DNA nám rozkazuje - ľudia z toho majú skôr strach, hoci vedci sú nadšení.
Stále platí, že ak niečomu nerozumiem, bojím sa toho a odmietam to. Aj mnohí veľmi vzdelaní ľudia
nevedia, čo je DNA, a odmietajú geneticky modifikované organizmy. Na celom svete sa teraz bojuje proti
pokusom na zvieratách. Prosím, nech títo aktivisti užívajú len lieky, ktoré neboli testované na zvieratách.
Viete, aké to sú? Nijaké. Voľakedy sa lieky testovali na ľuďoch. Aj vedci majú radi zvieratká, ale
alternatívy neexistujú a ja osobne by som určite nechcel dostať lieky, ktoré neboli takto testované.
Navyše, o pokusné zvieratá je dnes postarané oveľa lepšie než o pacientov v nemocniciach, čo už podľa
mňa nie je v poriadku. Všeobecná mienka je nastavená proti pokusom na zvieratách veľmi negatívne,
podobne ako proti geneticky modifikovaným potravinám a iným GMO.
Geneticky modifikované potraviny nám neškodia?
Dnes je jednoducho ,,in" byť proti. Ľudia vidia film o mutantoch a v podvedomí sa začnú báť technológií
DNA. Ale to nie je správny, racionálny spôsob uvažovania. Čo sa týka GMO potravín, každý odborník
vám povie, že riziká, ktoré z nich vyplývajú, sú minimálne. Geneticky modifikované potraviny sú oveľa
bezpečnejšie než bežné, ktoré nikdy neprešli takými dôkladnými testmi. Napriek tomu sa Európska únia
k nim stavia veľmi negatívne. Prečo? Lebo celá generácia je nastavená negatívne a pritom si tým
kazíme možnosti, ktoré máme. Je to rovnaký nezmysel, ako keby sa Únia dohodla, že nebudeme
vyrábať autá, lebo zabíjajú ľudí.
No vy ste predsa optimista.
Všetko má svoje pozitíva i negatíva a treba zvážiť, čo prevažuje. Myslím si, že genetická diagnostika sa
o niekoľko rokov stane bežnou súčasťou nášho života. Keď sa začali robiť transplantácie srdca, bol z

toho celosvetový problém, odporcovia argumentovali aj tým, že nemôžeme predsa prenášať z jedného
človeka do druhého sídlo duše. Dnes sa nad transplantáciami nikto nepozastavuje a rovnako to bude s
využitím DNA. Tak ako sme sa naučili, že si musíme merať tlak alebo cholesterol, dáme si vyšetriť
niektoré genetické faktory. Iba sa s tým musíme naučiť žiť, aj lekári, aj pacient
Unikátna, ale aj rovnaká
DNA každého človeka je unikátna, okrem jednovaječných dvojčiat, tie ju majú v princípe rovnakú, preto
sa podobajú. Ale nikdy nebudú žiť úplne rovnako, počas života dochádza k malým zmenám na DNA
niektorých buniek, napríklad v koži, keď sú vystavené slnečnému žiareniu, ale aj náhodou. Preto sa
teoreticky dá nájsť pár malých rozdielov aj medzi dvojčatami, ale prakticky, bežnými testmi, to možné nie
je.
Čo je DNA?
Deoxyribonukleová kyselina, riadi rast, delenie a regeneráciu každej bunky v tele. Je to kompletná
genetická informácia potrebná na vznik a existenciu každého jedinca. V jadre bunky je zvinutá do
chromozómov. Každá ľudská bunka obsahuje dvadsaťtri chromozómových párov, spolu štyridsaťšesť,
polovica pochádza od matky, polovica od otca.
Čo je gén?
Úsek DNA, kódujúci informáciu, najčastejšie na tvorbu bielkoviny.
Čo je genóm?
Genetická informácia uložená v DNA jedného organizmu, nielen ľudského, ale aj hmyzu, obojživelníkov,
rýb, rastlín, cicavcov, vtákov, od vírusov a baktérií až po človeka.
Čo je sekvenovanie ľudského genómu?
Prečítanie celej genetickej informácie človeka.
Foto:
Genetická diagnostika nie je strašiak, hovorí Peter Celec.
Aj vedci majú radi zvieratá, no iné alternatívy testovania liekov neexistujú..
Na Slovensku existuje viacero súkromných firiem aj niekoľko akademických laboratórií, ktoré na
požiadanie analyzujú ľudskú DNA. Ceny analýz sú veľmi rozdielne, jednoduché testy na jednu mutáciu
stoja do sto eur, sekvenovanie celého genómu môže stáť okolo päťtisíc eur, pred pár rokmi to boli až
milióny, o pár rokov to bude rádovo menej, niekoľko stoviek eur. Niektoré firmy ponúkajú analýzy celého
genómu asi za dvesto eur.
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43. TOP 10 vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 21/08/2014; 193/2014; s.: 14; SPÄŤ DO ŠKOLY; os]
Ktorí vysokoškolskí absolventi u nás majú najmenej starostí s hľadaním zamestnania? Podľa rebríčka
INEKO sa v prvej desiatke najúspešnejších škôl umiestnili bratislavské, výnimkou je len banskobystrická
Akadémia médií. "Zo študentov, ktorí ukončili štúdium v októbri 2011 až septembri 2013, bol ku koncu
septembra 2013 nezamestnaný približne každý desiaty absolvent. Pritom nezamestnanosť za celú
ekonomiku na Slovensku bola počas tohto obdobia na úrovni 13 až 14 percent. Možno teda konštatovať,
že absolventi vysokej školy si hľadajú prácu ľahšie než zvyšok obyvateľstva," konštatuje inštitút. (os)
POROVNAJTE SI: škola a nezamestnanosť absolventov
1. Vysoká škola výtvarných umení 3,18 %
2. Akadémia umení 5,42 %
3. Vysoká škola múzických umení 5,97 %
4. Slovenská technická univerzita 6,74 %
5. Univerzita Komenského 6,83 %
6. Akadémia Policajného zboru 7,13 %
7. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 8,43 %

8. Paneurópska vysoká škola 8,47 %
9. Ekonomická univerzita 8,69 %
10. Slovenská zdravotnícka univerzita 9,80 %
Zdroj - INEKO
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44. Primátori uprednostňujú médiá, starostovia kostol
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské ECHO; 21/08/2014; 32/2014; s.: 3; REGIÓN - INZERCIA;
PETER BRIŠKA]
Volebná účasť v posledných komunálnych voľbách v Trnave bola nízka, nedosiahla ani 30 percent.
Naopak, v Hornej Krupej či Pavliciach bola viac ako 80 percent.
PETER BRIŠKA
Komunálne voľby patria spolu s parlamentnými k najnavštevovanejším. Voliči ich nezvyknú ignorovať tak
ako voľby do Európskeho parlamentu či župnej samosprávy. Účasť v posledných troch komunálnych
voľbách na Slovensku sa pohybovala na úrovni 50 percent.
V mestách býva voličská účasť nižšia
"Určité rozdiely vo voličskej účasti možno pozorovať pri porovnaní obcí s mestami. V mestách je voličská
účasť nižšia než v obciach," tvrdí politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"Napríklad v roku 2010 bola účasť viac ako 80 percent v obciach Pavlice, Horná Krupá, Radošovce
alebo Ratkovce, zatiaľ čo v meste Trnava bola len čosi viac ako 29 percent. Trnava dosiahla jednu z
najnižších volič-ských účastí spomedzi krajských miest," pokračuje politológ. Volebná kampaň v
"komunálkach" nebýva spravidla taká finančne náročná ako v prípade volieb do parlamentu. Kandidáti
veľa ušetria už len na bilbordoch.
Viac pozitívnych správ
"V mestách úradujúci primátori budú využívať svoju funkciu na to, aby sa čo najčastejšie ukazovali na
očiach verejnosti, spravidla ako nositelia pozitívnych správ o rozvoji mesta a mestských služieb,"
konštatuje Štefančík. V tomto prípade sa Trnava vylučuje, primátor Vladimír Butko už nebude
kandidovať. Existujú aj prípady, že v mestských médiách dotovaných z rozpočtu sa objavovalo viac
pozitívnych správ o úradujúcom primátorovi, ktorý sa rozhodol znova kandidovať, než o jeho
vyzývateľoch.
Starostovia komunikujú aj v krčme
V menších obciach to bude podľa politológa hlavne o osobnej komunikácii. Na úrade či v krčme.
"Úradujúci starostovia zrejme tento rok načasujú organizovanie rôznych dedinských slávností na termín
čo najbližšie ku komunálnym voľbám, prípadne dajú o sebe vedieť bežnými činnosťami, na ktoré semtam pozabudli," pokračuje Štefančík. Najčastejšie dajú pokosiť trávu na cintoríne, opraviť žiarovky
verejného osvetlenia či vyviezť nelegálnu skládku. Ničím výnimočným nie je ani častejšia návšteva
nedeľných bohoslužieb.
ILUSTRAČNÉ FOTO – ARCHÍV
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45. Primátori sa ukazujú v médiách, starostovia zasa chodia do kostola
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/08/2014; Spravodajstvo; Peter Briška]
Volebná účasť v posledných komunálnych voľbách v Trnave bola nízka, nedosiahla ani 30 percent.
Naopak, v Hornej Krupej či Pavliciach bola viac ako 80 percent.
TRNAVA. Komunálne voľby patria spolu s parlamentnými k najnavštevovanejším. Voliči ich väčšinou
nezvyknú ignorovať ako voľby do Európskeho parlamentu či župnej samosprávy. Účasť v posledných
troch komunálnych voľbách na Slovensku sa pohybovala na úrovni 50 percent.
V mestách býva voličská účasť nižšia

"Určité rozdiely vo voličskej účasti možno pozorovať pri porovnaní obcí s mestami. V mestách je
spravidla voličská účasť nižšia než v obciach," tvrdí politológ Radoslav Štefančík, ktorý v súčasnosti
pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Podľa jeho slov je v mestách spravidla voličská účasť nižšia než v obciach. "Napríklad v roku 2010 bola
účasť viac ako 80 percent v obciach Pavlice, Horná Krupá, Radošovce alebo Ratkovce, zatiaľ čo v
meste Trnava bola len čosi viac ako 29 percent. Trnava dosiahla jednu z najnižších voličských účastí
spomedzi krajských miest," pokračuje politológ.
Volebná kampaň v "komunálkach" nebýva spravidla taká finančne náročná ako v prípade volieb do
parlamentu. Kandidáti veľa ušetria už len na bilbordoch.
Viac pozitívnych správ
"V mestách úradujúci primátori budú využívať svoju funkciu na to, aby sa čo najčastejšie ukazovali na
očiach verejnosti, spravidla ako nositelia pozitívnych správ o rozvoji mesta a mestských služieb,"
konštatuje Štefančík.
V tomto prípade sa Trnava vylučuje, primátor Vladimír Butko už nebude kandidovať. Existujú aj prípady,
že v mestských médiách dotovaných z rozpočtu sa objavovalo viac pozitívnych správ o úradujúcom
primátorovi, ktorý sa rozhodol znova kandidovať, než o jeho vyzývateľoch.
V menších obciach to bude podľa politológa hlavne o osobnej komunikácii. Na úrade či v krčme.
"Úradujúci starostovia zrejme tento rok načasujú organizovanie rôznych dedinských slávností na termín
čo najbližšie ku komunálnym voľbám, prípadne dajú o sebe vedieť bežnými činnosťami, na ktoré semtam pozabudli," pokračuje Štefančík.
Najčastejšie dajú pokosiť trávu na cintoríne, opraviť žiarovky verejného osvetlenia či vyviezť nelegálnu
skládku. Ničím výnimočným nie je ani častejšia návšteva nedeľných bohoslužieb.
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46. Alexander Dubček – tvár morálnej politiky
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/08/2014; 195/2014; s.: 28,29; Víkend; Ivan Laluha]
Ako ukázali posledné prieskumy, naša minulosť a jej posolstvo sú pre určité skupiny populácie veľká
neznáma, pre populáciu do 35 rokov sú to napríklad udalosti januára až augusta 1968, od ktorých
uplynulo práve 46 rokov.
Ivan Laluha © Historik
Alexander Dubček vstupoval do verejného života v roku 1949. Jeho generácia sa po hrôzach a
utrpeniach II. svetovej vojny nadchla ideami sociálnej spravodlivosti, ktoré sľubovala uskutočniť
komunistická strana. Veľký sociálny experiment 20. storočia, náročný na vyzretosť ľudského potenciálu a
ekonomiky, sa v tom čase v ZSSR očividne dostával do závozu. Dubček pochádzal zo skromného
sociálneho prostredia, jeho rodičia ako tisíce iných Slovákov odišli ešte pred I. svetovou vojnou za
prácou do USA. Po skončení vojny a krátkom pobyte doma v Uhrovci, keď sa narodil Alexander (1921),
odišli ako členovia družstva Interhelpo do Strednej Ázie a Ruska, aby pomohli budovať "nový svet".
Pobudli tam trinásť rokov, ale po trpkých skúsenostiach z pomerov v ZSSR sa vrátili domov. Celá rodina
sa zapojila do antifašistickej činnosti, za čo ich vysídlili z Trenčína do malej obce Velčice. Počas SNP sa
Dubček ako vojak zapojil do bojov, bol ranený a jeho brat padol.
Kríza systému a hľadanie východísk
Počas pôsobenia v politických funkciách v KSS sa Alexander Dubček čoskoro presviedča, že medzi
ideálom a praxou je veľká diskrepancia. Otriasol ním 20. zjazd KSSZ v roku 1956 a kritika enormného
porušovania ľudských práv počas kultu osobnosti Stalina. Viedlo ho to k presvedčeniu o potrebe zmeny,
a tak patrí k tým, z ktorých sa postupne utvára prúd reformátorov. Ťažko, ale predsa, sa dostávali z
panciera dogmatizmu a prvotnej viery v ideál. Pôvodné hodnoty, hodnoty sociálnej spravodlivosti, kvôli
ktorým Dubček vstúpil do politiky, však zostávajú. Pred oslnením mocou dával prednosť realite a pravde.
Postupne sa dostáva do sporu s nepopulárnym prezidentom a šéfom strany Antonínom Novotným, ktorý
ho z pôsobenia v aparáte ÚV KSČ v Prahe posiela späť na Slovensko. Nová, mladšia generácia už
nepatrila k tým, ktorí sa priamo podieľali na drastických opatreniach, keď sa komunisti dostali k moci a
udržiavali si ju napríklad nezákonnými procesmi, ktoré sa končili až popravami, neprešla školou
Kominterny v ZSSR. Bola "budovateľsky" orientovaná a chcela konkrétne výsledky. Krajina však

viditeľne zaostávala za západoeurópskymi štátmi. Zaradenie do zóny ZSSR, keď veľmoci rozhodli v
rámci výsledkov II. svetovej vojny o rozdelení Európy, očividne vyspelejšiemu Československu
neprospievalo. V tomto období vznikajú u Dubčeka aj zárodky jeho európanstva. Európa ako kritérium,
spolupráca v Európe medzi krajinami napriek systémovým rozdielom, ako impulz pre ekonomiku. V 60.
rokoch dochádza k zmenám v sociálnej (triednej) skladbe spoločnosti, industrializácia mení tvár krajiny,
veľké zmeny nastávajú na vidieku, ktorý preberá mnohé formy mestského spôsobu života, zvyšuje sa
vzdelanostná úroveň a rastú nároky na kvalitu života a potreby občanov. Civilizačný posun sa prejavil aj
v rozvoji kultúry, dnes sa hovorí o jej zlatých rokoch v tomto období. Počas pôsobenia Dubčeka vo
vedúcej straníckej funkcii na Slovensku (1963–1967) sa výrazne uvoľnila spoločenská atmosféra,
zvyšovalo sa národné povedomie, a začalo sa "bratislavské predjarie". Dochádza tu akoby k paradoxu –
krajina síce za Európou zaostáva, ale predsa sa kultivuje a žiada si modernejšie formy riadenia.
Stranícke elity zdržiavajú nevyhnutný prielom, ale aj v ich prostredí rastie podiel heretikov a
reformátorov. V spore s Novotným ich okolo seba zoskupuje Alexander Dubček, stáva sa ich hovorcom.
Tu sú príčiny januára 1968, na ktoré politik, ak nie je karierista, musí reagovať aj s rizikom, ktoré to
prináša. V máji 1967 na pléne ÚV KSS v Bratislave vystúpil Dubček s tvrdením, ktoré sa rovnalo,
obrazne povedané, smrteľnému hriechu voči základnej dogme sovietskeho modelu socializmu: "Triedny
boj už prestal byť v čase vedeckotechnickej revolúcie hybnou silou rozvoja spoločnosti... nastala nutnosť
vytvárať podmienky, aby každý občan mohol prejaviť svoje schopnosti." Prekonáva obmedzený triedny
prístup, ktorý zapríčinil veľa neprávostí, najmä v začiatkoch fungovania systému, a prechádza od politiky
triedneho boja späť k občanovi, v skratke od triedneho späť k všeľudskému. Takéto "revizionistické"
úvahy boli v tom čase ojedinelé v celej sovietskej zóne. Budúci dobový slogan "socializmus s ľudskou
tvárou" tu má svoje východiská. Dubček navrhuje ďalej uvoľnenie politiky od ekonomiky, rotáciu kádrov,
atď. Jeho úvahy nachádzame vo formuláciách Akčného programu KSČ a v praktických reformných
opatreniach na jar 1968.
Osem mesiacov reforiem a sporov
Vnútrostranícke rozpory a ich súvislosť s celospoločenskou krízou sa riešili v januári 1968, došlo k
rozdeleniu funkcií. Novotný zostal prezidentom dočasne do apríla (nahradil ho generál Ludvík Svoboda)
a Dubček sa stal prvým tajomníkom ÚV KSČ. Spoločnosť prijala zmeny síce s uľahčením, ale aj opatrne
a s očakávaním, či nejde len o tradičnú výmenu osôb a ostatné zostane po starom. Dubček presadil
oproti názoru radikálnejšie orientovaných reformátorov (napr. Ota Šik, Zdeněk Mlynář), aby sa nerobila
urýchlená kádrová čistka, ale aby sa spojila s novým programom strany, ktorý sa pripravoval. Akčný
program (marec – začiatok apríla 1968) obsahoval postupne zavádzané zmeny: zrušenie cenzúry,
rehabilitácie (35–tisíc nevinne odsúdených), podporu malého a stredného podnikania, federatívne
usporiadanie vzťahov Čechov a Slovákov, zmiernenie cirkevnej politiky, podporu obchodu, vzťahov a
cestovania do krajín západnej Európy, atď. Na straníckych konferenciách dochádza k rozsiahlej výmene
funkcionárov v prospech tých, čo sa prihlásili k novému kurzu, verejnosť nové vedenie výrazne
podporuje. Obrodný proces tak v zmysle programových zámerov Dubčeka a reformátorov dostával
systémový tvar hnutia, ktoré sa usiluje o prekonanie totality, o rozšírenie demokracie, aktivity občanov a
o nové vzťahy s Európou. Išlo o celkovú humanizáciu systému. Ešte v roku 1963, keď sa Dubček ako
člen tzv. Kolderovej rehabilitačnej komisie oboznámil s porušovaním ľudských práv a nezákonnými
súdnymi procesmi, vyhlásil, že teraz je už iný človek. Akčný program rozhorčil sovietske vedenie a
nazvalo ho "československý vírus". Začala sa séria porád (Drážďany, Varšava, Čierna nad Tisou,
Bratislava) a výhrady sovietskeho vedenia sa stupňovali. Verejnosť i zahraničie s napätím sledovali
statočný postoj Dubčeka a jeho spolupracovníkov. Vtedy 47–ročný neznámy slovenský politik sa stal
stredobodom pozornosti. Médiá teraz, asi prvýkrát, ukázali svoje kladné i záporné možnosti a význam.
Dubček tvrdošijne hájil právo našich národov, aby si zvolili takú cestu svojho civilizačného vývoja, ktorá
im najlepšie vyhovuje, a neporušovala by platné zákony a zmluvy. Na druhej strane, Československo (a
to malo vedenie štátu a strany na pamäti) bolo členom Varšavskej zmluvy a povojnové rozdelenie
Európy uznával vtedy aj Západ. Osem mesiacov obrodného procesu sa odvíjalo vo dvoch rovinách. O
reformách sa nielen hovorilo, ale aj reálne prebiehali. Mali pozitívny dosah a ohlas vo verejnosti, čo
spätne zvyšovalo popularitu reformátorov, ale vyvolávalo aj ďalšie požiadavky. V dôsledku to znamenalo
ďalšie tlaky na prehĺbenie, ale aj urýchlenie obrodného procesu. Súčasne rástla aj nervozita sovietskeho
vedenia, ako aj vedení okolitých krajín. Otváral sa priestor pre požiadavky pluralizácie občianskej
spoločnosti. A to bol asi najväčší kameň úrazu vo vzťahu Kremeľ a Pražská jar. Riava rodiacej sa
občianskej spoločnosti a jej prvé organizačné útvary (KAN, K–231, obnovovaná sociálnodemokratická
strana, atď.) na strane jednej, a na opačnom póle vedúci politici štátov Varšavskej zmluvy (tu už nešlo
len o dogmatizmus, ale o jeho súvislosti s mocenskými pozíciami v Strednej Európe) sa vzájomne
podnecovali a polarizovali vzťahy medzi krajinami. Viacmenej živelne sa začala nová fáza obrodného
procesu, objavovali sa nároky a požiadavky, ktoré definitívne mohol riešiť až November 1989 (Dubček
sa k nemu po 20 rokoch diskriminácie aktívne prihlásil a zúčastnil sa na ňom). Uvedené skutočnosti sú
dlhodobo predmetom diskusie o roku 1968. Autor tu vyjadruje svoje stanovisko. Dubček vysvetľoval, že
obdobné javy (t. j. uvedené nové zoskupenia) boli v tradíciách našej demokracie vždy prítomné. Ale
sovietske vedenie v nich vycítilo (a je diskutabilné, či v istom zmysle slova aj nie opodstatnene), že môžu
signalizovať nástup návratu k minulému systému, t. j. že hrozí zánik socializmu (pravdaže, v ich poňatí).
A dodajme, že pokiaľ vtedajší model socializmu ostal zakonzervovaný pred civilizačnými posunmi, tak to

tak bolo. Sovietske vedenie sa snažilo, aby Dubček prešiel na jeho stranu, k jeho domácim dôverníkom
(Vasil Biľak a iní). Brežnev písal Dubčekovi osobné listy, boli dlhotrvajúce telefonáty, vojenské cvičenia
na našom území, až nakoniec sa rozhodlo pre silové riešenie. V noci z 20. na 21. augusta 1968 krajinu
obsadili vojská piatich armád členských štátov Varšavskej zmluvy. Okupácia vyvolala oprávnene
mohutné protesty, ulice po celej republike boli plné rozhorčených obyvateľov. Okupanti boli zaskočení,
ich pôvodný scenár krachoval. Okolo 9.00 ráno Dubčekovi, internovanému aj s blízkymi
spolupracovníkmi, príslušník ŠtB za prítomnosti sovietskych dôstojníkov oznámil, že ich zatýka v mene
robotníckoroľníckej vlády vedenej Aloisom Indrom a že do dvoch hodín ich postavia pred tribunál,
ktorému tiež predsedá Indra. Nech už boli pôvodné plány akékoľvek, tribunál nezasadal, nová vláda
ustanovená nebola a zatknutých vo večerných hodinách letecky odtransportovali cez Poľsko na stráženú
horskú chatu na Zakarpatskej Ukrajine. A onedlho ich pripojili k vládnej delegácii prezidenta Svobodu,
ktorá rokovala v Moskve. Tlak obyvateľov a ich podpora Dubčekovi boli jedným z rozhodujúcich faktorov
pre to, že ho onedlho vrátili z Moskvy domov do pôvodnej funkcie, i keď kompetenčne obmedzenej.
Takisto tlak občanov ("Dubček na Hrad") v Novembri 1989 ho vrátil do poslednej funkcie z roku 1969, do
funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Bolo to morálne víťazstvo občanov. Ústupová
taktika, ktorú Dubček v tieto dni i mesiace zvolil, oddialila revanš, ale viac nie. Sovietski predstavitelia
našli ochotných a utvorili nové, im poddajné vedenie (Husák, Biľak a iní), ktoré trestalo a vládlo do roku
1989.
Vízie stále aktuálne
Bol to kontroverzný rok. V USA zavraždili vodcu černošského hnutia Martina Luthera Kinga, ale aj brata
zavraždeného prezidenta Kennedyho Roberta. Letectvo USA bombardovalo Vietnam, v rôznych
krajinách vznikali proti tomu protesty, v Paríži boli barikády. Európska intelektuálna ľavica, mládež a
protestné hnutia hľadali v našom obrodnom procese inšpiráciu a my sme zase "pokukávali" na Západ. S
odstupom času sa azda dá povedať, že to bolo hľadanie "tretej cesty" (hoci tento termín nie je
najvhodnejší). Aj keď obidve hnutia (naše i západné) skončili ako skončili, dnešný svet opäť hľadá
spôsoby revitalizácie spoločnosti a uplatnenia dávnych civilizačných hodnôt ľudstva. Oficiálne zostal
Západ pri okupácii krajiny rezervovaný. Mohol Alexander Dubček invázii zabrániť? Mohol, ale to by bol
musel zastaviť reformy a obrodný proces. Dodnes sa vedú spory "čo by bolo, keby bolo" (napr. keby bol
Dubček vyhlásil ozbrojený odpor, alebo keby nebol býval január 1968, ale iba výmena osôb, atď.). Pri
historických udalostiach, ich hodnotení je nutné vychádzať z podmienok vtedajšieho miesta a času, kedy
sa udalosť odohrala. Mnohé z toho, o čo sme sa v roku 1968 usilovali, vtedy ešte nedozrelo. Pôvodný a
hlavný cieľ okupácie krajiny, zastaviť reformu sovietskeho modelu socializmu, ktorá už prekročila jeho
krajné limity a hrozila eróziou systémov v celej sovietskej zóne, bol dosiahnutý. Úvahy o pokračovaní
reformy ekonomického i politického systému, s ktorými Dubčekovo vedenie rátalo v najbližšej dvojročnej
lehote – keď malo dochádzať napríklad k pluralizácii politického systému – prestali byť aktuálne.
Dubčekovci boli v tomto smere optimisti. Podľa prieskumu z mája 1968 len päť percent obyvateľov
ČSSR sa vyslovilo za kapitalistickú cestu rozvoja a 86 percent za ďalší rozvoj socializmu, ale na otázku,
či by v ČSSR mohli existovať aj ďalšie politické strany, ktoré by s KSČ súťažili o hlasy občanov vo
voľbách, v českých krajoch kladne odpovedalo 45,4 percenta a na Slovensku 26,1 percenta opýtaných.
Myšlienka pluralitného socializmu sa stávala prijateľnou. Úvahy a vízie Alexandra Dubčeka a jeho
spolupracovníkov reformátorov akoby boli "odviate vetrom". Ale dnešné krízové momenty globálneho
charakteru ukazujú, že rok 1968 a hľadanie možností pri utváraní sociálne spravodlivej a humánnej
spoločnosti nezanikli, menia sa len jeho formy a prejavy. Podstata – implantovať základné ľudské cnosti
do modelov nášho života – je aktuálna.
Ivan Laluha (1932)
V rokoch 1951 – 1957 študoval históriu na univerzitách v Moskve a Odese, v roku 1967 sociológiu v
Belehrade. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE v Bratislave. V roku 1970 bol vylúčený z
komunistickej strany. Počas normalizácie pôsobil ako výskumný pracovník v Ústave životnej úrovne,
neskôr v Ústave sociálneho rozvoja a práce. Patril medzi blízkych spolupracovníkov Alexandra Dubčeka.
Po Novembri ´89 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr poslancom
SNR. Prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je od roku 2010 emeritným profesorom.
Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. stupňa.
Ľud, národ vôbec, by mal byť svedomím svojho politika.
Alexander Dubček
Rozšírenú verziu eseje nájdete na www.pravda.sk/laluha v nedeľu od 17. h.
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47. Alexander Dubček - tvár morálnej politiky

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/08/2014; Žurnál; Ivan Laluha historik]
V týchto dňoch si pripomíname 46. výročie udalostí roku 1968. Nejde síce o okrúhle alebo polookrúhle
výročie, ale aj tak je to predsa len dostatočný odstup na to, aby sme si, aj v kontexte aktuálnych udalostí,
pripomenuli obrodný proces 1968, ktorý ukázal, ako veľa závisí od morálneho profilu politikov a
občianskej aktivity, aby pomery nadobúdali ľudskú tvár a dávali novú nádej na život v pokojných
podmienkach.
Ako ukázali posledné prieskumy, naša minulosť a jej posolstvo sú pre určité skupiny populácie veľká
neznáma, pre populáciu do 35 rokov je to napríklad rok 1968.
Túžba po sociálnej spravodlivosti
Túžba po lepšom a spravodlivejšom živote sprevádza vývoj spoločnosti už oddávna. A nezanikla ani v
20. storočí. Veľký sociálny experiment, náročný na vyzretosť ľudského potenciálu a ekonomiky, sa v
ZSSR očividne dostával do závozu. V tom čase – v roku 1949 – Alexander Dubček vstupoval do
verejného života. Jeho generácia sa po hrôzach a utrpeniach II. svetovej vojny nadchla ideami sociálnej
spravodlivosti, ktoré sľubovala uskutočniť komunistická strana.
Pochádzal zo skromného sociálneho prostredia, jeho rodičia ako tisíce iných Slovákov odišli ešte pred I.
svetovou vojnou za prácou do USA. Po skončení vojny a krátkom pobyte doma v Uhrovci, keď sa narodil
Alexander (1921), odišli ako členovia družstva Interhelpo aj s ďalšími jeho príslušníkmi (Česi, Nemci,
Američania a iní) do Strednej Ázie a Ruska, aby pomohli budovať "nový svet". Pobudli tam trinásť rokov,
ale pred vypuknutím II. svetovej vojny a po trpkých skúsenostiach z pomerov v ZSSR sa vrátili domov.
Celá rodina sa zapojila do antifašistickej činnosti, za čo ich vysídlili z Trenčína do malej obce Velčice.
Počas SNP sa Dubček ako vojak zapojil do bojov, bol ranený a jeho brat padol. Hodnotový vzorec
mladého Alexandra bol zameraný rodinnou výchovou a prostredím, v ktorom vyrastal, na sociálnu
spravodlivosť a teraz sa doplnil o antifašizmus a demokraciu.
Kríza systému a hľadanie východísk
Počas pôsobenia v politických funkciách v KSS sa Alexander Dubček čoskoro presviedča, že medzi
ideálom a praxou je veľká diskrepancia. Otriasol ním 20. zjazd KSSZ (1956) a kritika enormného
porušovania ľudských práv počas kultu osobnosti J. V. Stalina. Viedlo ho to k presvedčeniu o potrebe
zmeny, a tak patrí k tým, ktorí sa usilujú o nápravu a postupne sa z nich utvára prúd reformátorov.
Ťažko, ale predsa, sa dostávali z panciera dogmatizmu a prvotnej viery v ideál. Pôvodné hodnoty,
hodnoty sociálnej spravodlivosti, kvôli ktorým Alexander Dubček vstúpil do politiky, však zostávajú. Jeho
prednosťou bolo, že pred oslnením mocou dával prednosť realite a pravde. Postupne sa dostáva do
sporu s dogmatikom, nepopulárnym prezidentom a šéfom strany Antonínom Novotným, ktorý ho z
pôsobenia v aparáte ÚV KSČ v Prahe posiela späť na Slovensko.
Nová, mladšia generácia už nepatrila k tým, ktorí sa priamo podieľali na drastických opatreniach, keď sa
komunisti dostali k moci a udržiavali si ju napríklad nezákonnými procesmi, ktoré sa končili až
popravami, neprešla školou Kominterny v ZSSR. Bola "budovateľsky" orientovaná a motivovaná a
chcela konkrétne výsledky. Krajina však viditeľne zaostávala za západoeurópskymi štátmi. Zaradenie do
zóny ZSSR, keď veľmoci rozhodli v rámci výsledkov II. svetovej vojny o rozdelení Európy, očividne
vyspelejšiemu Československu neprospievalo. V tomto období vznikajú u Dubčeka aj zárodky jeho
európanstva. Európa ako kritérium, spolupráca v Európe medzi krajinami napriek systémovým
rozdielom, ako impulz pre ekonomiku.
V 60. rokoch dochádza k zmenám v sociálnej (triednej) skladbe spoločnosti, industrializácia mení tvár
krajiny, veľké zmeny nastávajú na vidieku, ktorý preberá mnohé formy mestského spôsobu života,
zvyšuje sa vzdelanostná úroveň a rastú nároky na kvalitu života a potreby občanov. Civilizačný posun sa
prejavil aj v rozvoji kultúry, dnes sa hovorí o jej zlatých rokoch v tomto období. Počas pôsobenia
Dubčeka vo vedúcej straníckej funkcii na Slovensku (1963 – 1967) sa výrazne uvoľnila spoločenská
atmosféra, zvyšovalo sa národné povedomie, a začalo sa "bratislavské predjarie".
Dochádza tu akoby k paradoxu – krajina síce za Európou zaostáva, ale predsa sa kultivuje a žiada si
modernejšie formy riadenia. Stranícke elity zdržiavajú nevyhnutný prielom, ale aj v ich prostredí rastie
podiel heretikov a reformátorov. V spore s Novotným ich okolo seba zoskupuje Alexander Dubček, stáva
sa ich hovorcom a kritikom jestvujúcich pomerov. Tu sú príčiny januára 1968, na ktoré politik, ak nie je
karierista, musí reagovať aj s rizikom, ktoré to prináša.
V máji 1967 na pléne ÚV KSS v Bratislave vystúpil Dubček s tvrdením, ktoré sa rovnalo, obrazne
povedané, smrteľnému hriechu voči základnej dogme sovietskeho modelu socializmu o kľúčovom
význame triedneho boja: "Triedny boj už prestal byť v čase vedecko-technickej revolúcie hybnou silou
rozvoja spoločnosti… nastala nutnosť vytvárať podmienky, aby každý občan mohol prejaviť svoje
schopnosti."

Prekonáva obmedzený triedny prístup, ktorý zapríčinil veľa neprávostí, najmä v začiatkoch fungovania
systému, a prechádza od politiky triedneho boja späť k občanovi, k možnostiam rozvoja pre každého,
alebo v skratke od triedneho späť k všeľudskému. Takéto "revizionistické" úvahy boli v tom čase
ojedinelé v celej sovietskej zóne. Humanizácia spoločenských vzťahov a politiky, budúci dobový slogan
"socializmus s ľudskou tvárou" tu má svoje východiská. Dubček navrhuje ďalej uvoľnenie politiky od
ekonomiky, rotáciu kádrov atď. Jeho úvahy nachádzame vo formuláciách Akčného programu KSČ a v
praktických reformných opatreniach na jar 1968.
Osem mesiacov reforiem a sporov s dogmatikmi
Vnútrostranícke rozpory a ich súvislosť s celospoločenskou (nie "chlebovou") krízou sa riešili v januári
1968, došlo k rozdeleniu funkcií. Novotný zostal prezidentom dočasne do apríla (nahradil ho generál
Ludvík Svoboda) a Dubček sa stal prvým tajomníkom ÚV KSČ. Spoločnosť prijala zmeny síce s
uľahčením, ale aj opatrne a s očakávaním, či nejde len o tradičnú výmenu osôb a ostatné zostane po
starom.
Dubček presadil oproti názoru radikálnejšie orientovaných reformátorov (napr. Ota Šik, Zdeněk Mlynář),
aby sa nerobila urýchlená kádrová čistka, ale aby sa spojila s novým programom strany, ktorý sa
pripravoval.
Akčný program (marec – začiatok apríla 1968) obsahoval postupne zavádzané zmeny: zrušenie
cenzúry, rehabilitácie (35-tisíc nevinne odsúdených), podporu malého a stredného podnikania,
federatívne usporiadanie vzťahov Čechov a Slovákov, zmiernenie cirkevnej politiky, podporu obchodu,
vzťahov a cestovania do krajín západnej Európy, atď. Na straníckych konferenciách dochádza k
rozsiahlej výmene funkcionárskych kádrov v prospech tých, čo sa prihlásili k novému kurzu, česká a
slovenská verejnosť nové stranícke a štátne vedenie výrazne podporuje a vyjadruje mu dôveru.
Obrodný proces tak v zmysle programových zámerov Dubčeka a reformátorov dostával systémový tvar
hnutia, ktoré sa usiluje o prekonanie totality, o rozšírenie demokracie, aktivity občanov a o nové vzťahy s
Európou. Išlo o celkovú humanizáciu systému. Ešte v roku 1963, keď sa Dubček ako člen tzv.
Kolderovej rehabilitačnej komisie oboznámil s porušovaním ľudských práv a nezákonnými súdnymi
procesmi, vyhlásil, že teraz je už iný človek.
Akčný program rozhorčil sovietske vedenie a nazvalo ho "československý vírus". Začala sa séria porád
(Drážďany, Varšava, Čierna nad Tisou, Bratislava) a výhrady sovietskeho vedenia sa stupňovali.
Verejnosť i zahraničie s napätím sledovali statočný postoj Dubčeka a jeho spolupracovníkov. Vtedy 47ročný neznámy slovenský politik sa stal stredobodom pozornosti.
Médiá teraz, asi prvýkrát, ukázali svoje kladné i záporné možnosti a význam. Dubček tvrdošijne hájil
právo našich národov, aby si zvolili takú cestu svojho civilizačného vývoja, ktorá im najlepšie vyhovuje, a
neporušovala by platné zákony a zmluvy. Na druhej strane, Československo (a to malo vedenie štátu a
strany na pamäti) bolo členom Varšavskej zmluvy a povojnové rozdelenie Európy uznával vtedy aj
Západ.
Osem mesiacov obrodného procesu sa odvíjalo vo dvoch rovinách. O reformách sa nielen hovorilo, ale
aj reálne prebiehali. Mali pozitívny dosah a ohlas vo verejnosti, čo spätne zvyšovalo popularitu
reformátorov, ale vyvolávalo aj ďalšie požiadavky. Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť. V dôsledku to
znamenalo ďalšie tlaky na prehĺbenie, ale aj urýchlenie obrodného procesu. Súčasne rástla aj nervozita
sovietskeho vedenia, ako aj vedení okolitých krajín, personifikovaných Wladyslawom Gomulkom
(Poľsko), Walterom Ulbrichtom (NDR), Todorom Živkovom (Bulharsko) a Jánosom Kádárom
(Maďarsko). Otváral sa priestor pre požiadavky pluralizácie po roku 1948 paralyzovanej, a teraz
zobúdzajúcej sa občianskej spoločnosti. A to bol asi najväčší kameň úrazu vo vzťahu Kremeľ a Pražská
jar.
Riava rodiacej sa občianskej spoločnosti a jej prvé organizačné útvary (KAN, K-231, obnovovaná
sociálnodemokratická strana, atď.) na strane jednej, a na opačnom póle vedúci politici štátov Varšavskej
zmluvy (tu už nešlo len o dogmatizmus, ale o jeho súvislosti s mocenskými pozíciami v Strednej Európe)
sa vzájomne podnecovali a polarizovali vzťahy medzi krajinami. Viac-menej živelne sa začala nová fáza
obrodného procesu, objavovali sa nároky a požiadavky, ktoré definitívne mohol riešiť až November 1989
(Dubček sa k nemu po 20 rokoch diskriminácie aktívne prihlásil a zúčastnil sa na ňom). Uvedené
skutočnosti sú dlhodobo predmetom diskusie o roku 1968. Autor tu vyjadruje svoje stanovisko.
Dubček v rozhovoroch a diskusiách (pokiaľ sa to môže tak nazvať, a ak nejde skôr o koncil, kde sa
slabší zodpovedá pred silnejším inkvizítorom) vysvetľoval, že obdobné javy (t. j. uvedené nové
zoskupenia) boli v tradíciách našej demokracie vždy prítomné. Ale sovietske vedenie v nich vycítilo (a je
diskutabilné, či v istom zmysle slova aj nie opodstatnene), že môžu signalizovať nástup návratu k
minulému systému, t. j. že nastáva kontrarevolúcia a hrozí zánik socializmu (pravdaže, v ich poňatí). A
dodajme, že pokiaľ vtedajší model socializmu ostal zakonzervovaný pred civilizačnými posunmi, tak to

tak bolo.
Sovietske vedenie sa snažilo, aby Dubček prešiel na jeho stranu, k jeho domácim dôverníkom (Vasil
Biľak a iní). Brežnev písal Dubčekovi osobné listy, boli dlhotrvajúce telefonáty, vojenské cvičenia na
našom území, až nakoniec sa rozhodlo pre silové riešenie. V noci z 20. na 21. augusta 1968 krajinu
obsadili vojská piatich armád členských štátov Varšavskej zmluvy (okrem Rumunska).
Okupácia vyvolala oprávnene mohutné protesty, ulice po celej republike boli plné rozhorčených
obyvateľov. Okupanti boli zaskočení, ich pôvodný scenár krachoval. Okolo 9.00 ráno Dubčekovi,
internovanému aj s blízkymi spolupracovníkmi, príslušník ŠtB za prítomnosti sovietskych dôstojníkov
oznámil, že ich zatýka v mene robotnícko-roľníckej vlády vedenej Aloisom Indrom a že do dvoch hodín
ich postavia pred tribunál, ktorému tiež predsedá Indra. Nech už boli pôvodné plány akékoľvek, tribunál
nezasadal, nová vláda ustanovená nebola a zatknutých vo večerných hodinách letecky odtransportovali
cez Poľsko na stráženú horskú chatu na Zakarpatskej Ukrajine. A onedlho ich pripojili k vládnej delegácii
prezidenta Svobodu, ktorá rokovala v Moskve.
Tlak obyvateľov a ich podpora Dubčekovi boli jedným z rozhodujúcich faktorov pre to, že ho onedlho
vrátili z Moskvy domov do pôvodnej funkcie, i keď kompetenčne obmedzenej. Takisto tlak občanov
(,,Dubček na Hrad") v Novembri 1989 ho vrátil do poslednej funkcie z roku 1969, do funkcie predsedu FZ
ČSFR. Bolo to morálne víťazstvo občanov.
Ústupová taktika, ktorú Dubček v tieto dni i mesiace zvolil, oddialila revanš, ale viac nie. Sovietski
predstavitelia našli ochotných a utvorili z našich vedúcich pracovníkov nové, im poddajné vedenie
(Husák, Biľak a iní), ktoré trestalo a vládlo, pri celkovej nehybnosti systému, do roku 1989. Dubček bol
po vylúčení z verejného života ako občan druhej kategórie, ale s "družinou bodyguardov", ktorá nad ním
bdela, zamestnaný v Západoslovenských lesoch.
Vízie stále aktuálne
Rok 1968 mal, pochopiteľne, aj medzinárodný rozmer. Bol to kontroverzný rok. V USA zavraždili vodcu
černošského hnutia Martina Luthera Kinga, ale aj brata zavraždeného prezidenta Kennedyho Roberta.
Letectvo USA bombardovalo Vietnam, v rôznych krajinách vznikali proti tomu protesty, v Paríži boli
barikády a pouličné boje študentov s políciou. Európska intelektuálna ľavica, mládež a protestné hnutia
hľadali v našom obrodnom procese inšpiráciu pre svoje vízie nového sveta a my sme zase "pokukávali"
na Západ a hľadali podnety pre rozvoj demokracie a ekonomiky.
S odstupom času sa azda dá povedať, že to bolo hľadanie "tretej cesty" (hoci tento termín nie je
najvhodnejší). Aj keď obidve hnutia (naše i západné) skončili ako skončili, dnešný svet opäť hľadá
spôsoby revitalizácie spoločnosti a uplatnenia dávnych civilizačných hodnôt ľudskej spoločnosti.
Oficiálne zostal Západ pri okupácii krajiny rezervovaný. Iba po rokoch Margaret Thatcherová,
predsedníčka vlády Veľkej Británie, v prejave počas zasadania Federálneho zhromaždenia ČSFR 18.
septembra 1990 na adresu Dubčeka a verejnosti povedala: "Slnko vám občas ukázalo svoju tvár. Bola to
Pražská jar roku 1968, v ktorej ste vy, pán predseda, zohrali takú významnú úlohu predtým, ako bola
nádej tak kruto zlikvidovaná. Výjavy onoho odvážneho pokusu sa nám nezmazateľne zapísali do pamäti
a naša neschopnosť pomôcť vám stále ťaží svedomie slobodného sveta."
Mohol Alexander Dubček invázii zabrániť? Mohol, ale to by bol musel zastaviť reformy a obrodný proces
a spoločnosť by sa vrátila späť k obdobiu konca vlády Novotného. Dodnes sa vedú spory "čo by bolo,
keby bolo" (napr. keby bol Dubček vyhlásil ozbrojený odpor okupantom, alebo keby nebol býval Január
1968, ale iba výmena osôb, atď.). Pri historických udalostiach, ich hodnotení je nutné vychádzať z
podmienok vtedajšieho miesta a času, kedy sa udalosť odohrala. Nehodnotiť ich pohľadom a
možnosťami dnešných dní. Udalosť nemusí ihneď vyvolať zmenu, ale naštartuje trend vývoja, ktorý sa v
priebehu deja presadí.
Mnohé z toho, o čo sme sa v roku 1968 usilovali, vtedy ešte nedozrelo. Pôvodný a hlavný cieľ okupácie
krajiny, zastaviť obrodný proces a reformu sovietskeho modelu socializmu, ktorá už prekročila jeho
krajné limity a hrozila eróziou systémov v celej sovietskej zóne, bol dosiahnutý. Úvahy o pokračovaní
reformy ekonomického i politického systému, s ktorými Dubčekovo vedenie rátalo v najbližšej dvojročnej
lehote, keď malo dochádzať napríklad k pluralizácii politického systému, prestali byť aktuálne.
Dubčekovci boli v tomto smere optimisti. Podľa prieskumu z mája 1968 len päť percent obyvateľov
ČSSR sa vyslovilo za kapitalistickú cestu rozvoja a 86 percent za ďalší rozvoj socializmu, ale na otázku,
či by v ČSSR mohli existovať aj ďalšie politické strany, ktoré by s KSČ súťažili o hlasy občanov vo
voľbách, v českých krajoch kladne odpovedalo 45,4 percenta a na Slovensku 26,1 percenta opýtaných.
Myšlienka pluralitného socializmu sa stávala prijateľnou. Myšlienky reformátorov boli zhrnuté v
diskusnom materiáli k predpokladanému 14. zjazdu KSČ v septembri 1968. Uvažovali o novom modeli
spoločnosti, ktorý by bol príťažlivý najmä pre mladú generáciu.

Úvahy a vízie Alexandra Dubčeka a jeho spolupracovníkov reformátorov akoby boli "odviate vetrom". Ale
dnešné krízové momenty, už globálneho charakteru, ukazujú, že rok 1968 a hľadanie možností pri
utváraní sociálne spravodlivej a humánnej spoločnosti nezanikli, menia sa len jeho formy a prejavy, ale
podstata – implantovať základné ľudské cnosti do modelov nášho života – je permanentne aktuálna.
Ivan Laluha (1932)
V rokoch 1951 – 1957 študoval históriu na univerzitách v Moskve a Odese, v roku 1967 sociológiu v
Belehrade. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE v Bratislave. V roku 1970 bol vylúčený z
komunistickej strany. Počas normalizácie pôsobil ako výskumný pracovník v Ústave životnej úrovne,
neskôr v Ústave sociálneho rozvoja a práce. Patril medzi blízkych spolupracovníkov Alexandra Dubčeka.
Po Novembri '89 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr poslancom
SNR. Prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je od roku 2010 emeritným profesorom.
Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. stupňa.
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48. Aj keby k nám ropa z Ruska prestala tiecť, podľa Fica sa môžeme spoľahnúť na
svoje zásoby a ropovod Adria
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 25/08/2014; K veci; Gabriela Kajtárová]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Možné ohrozenie dodávok ropy po odvetných sankciách Ukrajiny voči
Rusku - totu alternatívou sa dnes zaoberalo Slovensko na svojej najvyššej úrovni. Premiér sa zišiel so
zástupcami Transpetrolu, teda štátneho prepravcu ropy, Slovnaftu, jej najväčšieho spracovávateľa, a
predstaviteľmi Štátnych hmotných rezerv. Na aké scenáre máme byť pripravení? Bude ropy u nás dosť a
za akú cenu? Budeme mať čo tankovať? Aj tieto otázky pred nás stavia nová situácia. Premiér Robert
Fico sa po stretnutí spolieha na naše ropné zásoby a ropovod Adria z Jadranského mora. Gabriela
Kajtárová sa na podrobnosti opýtala Ivana Krivosudského, generálneho riaditeľa Transpetrolu."
Ivan Krivosudský, generálny riaditeľ Transpetrolu: "Ruská strana písomne deklarovala Transpetrolu
ochotu pokračovať v preprave a zabezpečovať ju v rozsahu, ako hovoria zmluvy, ale ostáva takým
problémom stále tá skutočnosť, že ten dôvod neprepravenia bude na ukrajinskej časti ropovodu."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Ako si to má človek predstaviť? Máme nejaký problém s dodávkami,
znamená to, že nebudeme môcť tankovať?"
Ivan Krivosudský: "Neznamená to, že nebudeme môcť tankovať. 210 dní by naša spoločnosť, teda
obyvatelia, mohli fungovať v nezmenenom režime."
Gabriela Kajtárová: "Ak by padli všetky dodávky, ak by sa minuli zásoby, povedzme si taký ten
najkritickejší scenár, ktorý by mohol nastať."
Ivan Krivosudský: "Rozdeľme si tú otázku do dvoch otázok. Prvá je, kedy zastaví rafinéria. Rafinéria
Slovnaft by zastavila vtedy, keď by spotrebovala všetku ropu, ktorú má k dispozícii Transpetrol, a
neprišlo by k možnosti dodávok ropy od tretej strany. Tu sa ako alternatíva v prvom rade pozerať na to,
či by došlo k odstávke celej južnej vetvy. Ak by neprišlo, je to stále ešte spoločnosť MOL a naše
ropovodné prepojenie medzi Százhalombattom, maďarskou rafinériou, a Slovnaftom, kde by mohlo dôjsť
k určitej výpomoci. Druhá vec je využitie ropovodu Adria, kde sa predpokladá, bolo deklarované dneska
zástupcami Slovnaftu, potenciálna možnosť prvých dodávok v rozsahu asi 40 dní."
Gabriela Kajtárová: "Aké sú tie kapacity?"
Ivan Krivosudský: "Tie kapacity súčasné hovoria o 3 miliónoch ton ročne. Keďže prebiehala
rekonštrukcia v Adrii, bude navýšený tento objem na 6 miliónov ton, ktorý absolútne pokrýva požiadavky
a potreby Slovnaftu. Druhou otázkou zostáva zvyšok ropovodu na území Maďarska, prebieha na ňom
rekonštrukcia, tak, aby tá kapacita bola 14 miliónov ton na území Maďarska, a tým pádom je to
dostatočný priestor pre obe rafinérie, aj Százhalombatte, aj Slovnaft. Zvyšok je, ako je na to pripravená
chorvátska strana. Ja musím podotknúť, že chorvátska strana písomne deklaruje, a štvrtok podpíše
dohovor s Transpetrolom, že sa zaväzuje umožniť prepraviť 6 miliónov ton vrátane technických dohôd s
Transpetrolom na prepravu takéhoto požadovaného objemu pre slovenskú rafinériu Slovnaft."
Gabriela Kajtárová: "Adria bola vybratá ako jediný alternatívny tok, ktorým môže prísť ropa, alebo sú aj

iné prepojenia?"
Ivan Krivosudský: "V súčasnej dobe z tých, ktoré sú reálne, a ktoré nie sú ovplyvnené situáciou na
Ukrajine, môžme hovoriť ešte o alternatíve, ktorú sa dlhodobo snaží Transpetrol presadiť, a to je
prepojenie medzi dvomi strategickými európskymi sústavami, medzi Družbou vybudovanou v bývalom
Východnom bloku, a rakúskym ÖMV, prevádzkovateľom ropovodu TAL. Je to jedna z požiadaviek
Transpetrolu, možnosť čerpania reverzného toku aspoň v čiastočnom rozsahu, ktorú si uplatníme práve
pri realizácii výstavbu ropovodu do Rakúska."
Gabriela Kajtárová: "Toto je v akom štádiu a akú to má kapacitu?"
Ivan Krivosudský: "Kapacita úvodná by mala byť 2,5 až 5 miliónov ton."
Gabriela Kajtárová: "Takže by to nestačilo na naše potreby."
Ivan Krivosudský: "Pri spotrebe 5,8 milióna ton, ako berieme, nám vo v značnej miere vykrýva túto
potrebu, ale obidva ropovody, a to upozorňujem opätovne, sú len náhradnými trasami. Keď napočítam 6
miliónov pre Slovensko Adriu a potenciál ÖMV, tak je to zabezpečenie circa tých 11, 12 miliónov ton."
Gabriela Kajtárová: "Na Slovensku poznáme skôr reverzný tok plynu. Čo taký reverzný tok ropy z Českej
republiky naspäť na Slovensko cez Družbu?"
Ivan Krivosudský: "Reverzný tok z Čiech by bol možný, ak by česká strana mala dostatok ropy pre
vlastnú spotrebu, čo nemá. Posledná alternatíva, ktorú možno treba spomenúť v danej chvíli, je
využívanie ropovodu Odesa - Brody, tzv. téma ľahkej ropy, ktorá je tu už dlhé obdobie. Tam je riziko
znova bezpečnostné, lebo v prípade, že by sa Odesa - Brody sprevádzkovala, a prepravovala by ropu
cez Ukrajinu z Odesy do Brodov a z Brodov na slovensko-ukrajinskú hranicu, ostáva stále bezpečnostné
riziko Čierne more."
Jaroslav Barborák: "Konštatuje Ivan Krivosudský z Transpetrolu v rozhovore s Gabrielou Kajtárovou. A
počúval ho aj náš ďalší hosť, Peter Baláž, expert na energetiku z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Dobrý podvečer."
Peter Baláž, expert na energetiku, Ekonomická univerzita, Bratislava, (telefonát): "Dobrý večer."
Jaroslav Barborák: "Pán Baláž, Slovensko má čerstvé uistenia zo strany Ruska, rovnako od Ukrajiny o
zabezpečení dodávok plynu a ropy. Ako čítate skutočnosť, že premiér sa stretáva s Transpetrolom,
Slovnaftom, Hmotnými rezervami a rokuje o možnom ohrození dodávok. Sú na mieste pochybnosti o
dodávkach?"
Peter Baláž: "Tak je treba si uvedomiť to, že premiér je zodpovedný aj za ekonomiku tohto štátu, a je
celkom logické, že pripravuje manuál pre krízové situácie pre tieto oblasti, ktoré môžu vzniknúť. Ja som
osobne optimista, pokiaľ ide o to, či Ukrajina zastaví prepravu ropy, ale nezastaví, si myslím, že do
tohoto nepôjde. Oveľa menší optimista som však, pokiaľ ide o náhradné riešenia, o ktorých sa doteraz
hovorilo, a to z viacerých dôvodov. Po prvé, je to, že Adria síce je k dispozícii a je možné, že dosiahne aj
cieľ 6 miliónov ton, ale Adria nie je monopolný dodávateľ ropy iba na Slovensko. Stavalo ho svojho času
päť krajín. A znamená to, že v prípade, keby prišlo vlastne k strate dodávok cez Ukrajinu, tak budú
postihnuté aj ostatné krajiny a budú si samozrejme nárokovať adekvátny podiel dodávok ropy aj pre
svoje ekonomiky, aby si zachovali nielen nejakú schopnosť fungovania."
Jaroslav Barborák: "Ale počúvali sme predstaviteľa Transpetrolu, ktorý hovorí, že už vo štvrtok podpíšu
zmluvu o záväzných dodávkach tých 6 miliónov."
Peter Baláž: "Ja mám takéto stanovisko, takže samozrejme teraz je, že ako by reagovali ostatné krajiny
a s kým podpíšu dohodu."
Jaroslav Barborák: "Ten dôvod je ten, že má zásobovať viac krajín, hej?"
Peter Baláž: "Áno. Je tam viac krajín, a samozrejme to ide cez viaceré krajiny Adria. Druhý problém
samozrejme spočíva, akú ropu dostať do tých trubiek, pretože v konečnom dôsledku, pokiaľ by prišlo k
rôznym zmenám, a tá ropa sa do chorvátska dováža loďami, tankermi, znamená to dneska mať
samozrejme aj adekvátnu kapacitu prepravnú. Pokiaľ by to nebola ruská ropa, bude mať problémy
Slovnaft, pretože ten je technologicky nastavený na ťažkú ropu ruskú, a pokiaľ by tu prišlo k doprave
nejakej ľahkej, alebo iného typu ropy, znamená to, že by nemusel byť technicky pripravený pre to, aby
túto ropu vedel spracovať."
Jaroslav Barborák: "Čiže ak naši vládni predstavitelia hovoria o životnej alternatíve Slovenska v spojitosti

s Adriou, podľa vás tam nie je."
Peter Baláž: "Ja by som nezdieľal ten optimizmus, pretože samozrejme nepoznám podrobnosti z
rokovaní, ktoré boli s chorvátskou stranou. Ešte by som poukázal na jeden faktor. V oficiálnej správe sa
hovorí o tom, že máme vlastne zásoby ropných produktov na 270 dní. Nie som si celkom istý, či tie
ropné produkty...ako taká, pretože pokiaľ sú k dispozícii informácie o povinných zásobách, ktoré majú
všetky krajiny OECD, tak by sme mali časť zásobníkov prenajatú v Českej republike, a určite zásobníky
Transpetrolu nie sú nastavené na circa 3 milióny ton ropy, ktoré by mali byť okamžite k dispozícii. Je to
samozrejme z viacerých dôvodov. Jednak preto, že cena ropy sa tvorí dneska na spotových trhoch,
takže je to iný systém ako v prípade zemného plynu, kedy sa vlastne všetko rieši len na báze
dlhodobých doložiek. A samozrejme tým, že doteraz bol trh ropy relatívne stabilizovaný v celej Európe a
nebolo treba vytvárať nejaké katastrofické scenáre, alebo nejaké opatrenia. V každom prípade tá
situácia vytvorí veľmi zložité možnosti, pokiaľ ide dneska o tvorbu cien, pretože automaticky nedostatok
na spotovom trhu vyvolá zvýšené ceny ropy, a tie ceny ropy môžu donekonečna rásť."
Jaroslav Barborák: "Čiže to sa potom môže premietnuť aj v peňaženkách bežných ľudí pri tankovaní."
Peter Baláž: "Pochopiteľne."
Jaroslav Barborák: "Ak vy hovoríte a máte pochybnosti s tou alternatívou Adrie, teda ropy od Jadranu,
aké alternatívy ponúkate, možno máte zo svojej tej profesnej výbavy vy?"
Peter Baláž: "V tomto období Slovensko prakticky nemá k dispozícii žiadne alternatívy, pokiaľ by išlo o
krátkodobé riešenie problému, pretože pokiaľ ide o november, december a túto zimu, ten problém by
mohol byť veľmi závažný. Reverzný tok, pokiaľ ide o ropu, je podstatne zložitejší, ako je, pokiaľ ide o
zemný plyn."
Jaroslav Barborák: "Nevysielame až poplašnú správu?"
Peter Baláž: "Ja hovorím, ja sa zatiaľ opieram o to, že si myslím, že k tomuto katastrofickému scenáru
nepríde, lebo on nemá žiadnu ekonomickú logiku."
Jaroslav Barborák: "Ak predstavitelia Transpetrolu, aj vlády hovoria o možnosti prepojenia cez
Rakúsko?"
Peter Baláž: "Tak to je scenár, ktorý samozrejme naráža dneska na mnoho bariér. Ten závažný problém
dneska spočíva v tom, že vlastne Schwechat je napojený na sústavu európskych ropovodov, ktoré
končia v Terste, a je zase znovu, aká ropa by do tohoto ropovodu išla, či tá ropa bude iná, pretože ju
miešať nemožno, nepoznám technické podmienky, v akých funguje dneska vlastne ropná spoločnosť
ÖMV, či používa takú istú ropu ako u nás, či tá ropa v konečnom dôsledku vlastne je pre Slovnaft
použiteľná, aké by sa tam museli vykonať technické kroky, a navyše pôvodné scenáre a záujem
rakúskej strany prepojiť Slovnaft s ÖMV spočíva hlavne v tom, že dopravoval ruskú ropu do Rakúska, a
nie z Rakúska smerom na Slovensko."
Jaroslav Barborák: "Poďme ešte k jednej zaujímavej otázke. My hovoríme o rôznych alternatívach
dovozu ropy, ale stále ide o ruskú ropu. Čo v prípade, ak sa ruská ropa do Európy nedostane? Alebo
toto nie je reálna situácia?"
Peter Baláž: "Tak to by vyvolalo, by som povedal, rad veľmi negatívnych reťazových reakcií, pretože keď
zoberieme iba, povedzme, prípad Slovnaftu, samozrejme tá ropa ide dneska cez severnú vetvu, ale
treba si uvedomiť jednak to, že na ropu sa viaže, povedzme, produkcia repky olejnej na Slovensku, ak
by sa tá ropa na Slovensku vlastne nespracovala, nevyrábal by sa benzín a palivá, znamená to
samozrejme veľmi tvrdý zásah dneska slovenským poľnohospodárom, je otázne, či to sme schopní
skladovať také dlhé obdobie, pretože trh na to nie je, a by sme boli v takej situácii, v akej sa v súčasnosti
paradoxne nachádzajú, povedzme, poľskí ovocinári a poľské jablká, pretože jednoducho ten problém by
bol reťazový, a či by Slovnaft bol schopný fungovať, a podľa môjho názoru by nebol, znamenalo by to
dneska obrovské dodávky benzínov, ktoré by museli samozrejme ísť kamiónovou dopravou, poprípade
lodnou dopravou po Dunaji. Takže tá situácia podľa môjho názoru nie je dneska pripravená a ani
Transpetrol nemá dneska pripravené nejaké manuály na to, keby sa tá situácia skutočne stala krízovou,
že čo budeme v tejto oblasti robiť."
Jaroslav Barborák: "Aby sme dotiahli túto otázku. Teda, ak by sme nemali príjem, alebo prívod ropy z
Ruska, aké iné alternatívy možno pre Európu, alebo konkrétne pre nás by boli? Napríklad Nórsko?"
Peter Baláž: "Tak, ropné zásoby Nórska sú dneska odhadované zhruba na 15 rokov. Navyše
severojužné prepojenie v Európe nie je urobené. Iste, že pokiaľ by hrozil katastrofický scenár, ak by sa
samozrejme muselo riešiť dneska s veľkým úsilím vo forme rôznych špeciálnych rozhodnutí aj vlády,

krízových, a nastaviť práve možno ten reverzný tok, ktorý ide z Českej republiky, na Družbu, to by
znamenalo pripraviť súbor dohôd, a ochoty vlastne vlády do tohoto investovať, pretože by musel mať
niekto zvýšené náklady pre to, aby riešil slovenský problém. A samozrejme, v konečnom dôsledku by to
všetko zasiahlo konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, a vôbec jej prevádzkovú schopnosť."
Jaroslav Barborák: "Čiže na záver, ak to zatvoríme, ak vládni predstavitelia hovoria o zásobách a Adrii
ako tom dôvode na upokojenie, vy teda nie ste upokojený."
Peter Baláž: "Ja si myslím v každom prípade, že nie sú tie veci tak nastavené, aby to takto mohlo
dlhodobo fungovať. Je to skutočne iba krátkodobé náhradné riešenie, s krátkodobým horizontom, a
samozrejme tam sa odvíja ešte mnoho kondícií od toho, aká bude zima, ako sa bude vyvíjať ekonomika.
aký bude dneska dopyt, pretože tá slovenská ekonomika je v podstate nastavená prakticky na
monopolné dodávky zemného plynu a ropy, to sú rozhodujúce palivá, ktoré v podstate ovplyvňujú
dneska celkovú ekonomickú výkonnosť."
Jaroslav Barborák: "Pán Baláž, my sme vlastne otvorili viac otázok ako odpovedí, čo?"
Peter Baláž: "No, áno, asi tak."
Jaroslav Barborák: "Situácia s ropou a Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďakujem
veľmi pekne za váš čas."
Peter Baláž: "Pekný večer."
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49. Procházka nemá protikandidáta
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 26/08/2014; 197/2014; s.: 3; správy Slovensko; sita]
Jediným kandidátom na predsedu Siete na budúcotýždňovom ustanovujúcom sneme by mal byť jej
zakladateľ Radoslav Procházka (na snímke). Aj keď Miroslav Beblavý nevylučuje, že kandidátov na
pozíciu predsedu by mohlo byť viac, predpokladá, že Procházka sa predsedom stane. Predseda strany
je volený snemom na dva roky. Do vedenia Siete by sa mali dostať aj Beblavý, primátor Martina Andrej
Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a Katarína Cséfalvayová, prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. (sita)
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50. Procházka zrejme nebude mať súpera vo voľbe šéfa Siete
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 25/08/2014; Spravodajstvo; SITA]
Jediným kandidátom na predsedu Siete na budúcotýždňovom ustanovujúcom sneme by mal byť jej
zakladateľ Radoslav Procházka.
Radoslav Procházka.
Autor - SITA, Jozef Jakubčo
Aj keď Miroslav Beblavý nevylučuje, že kandidátov na pozíciu predsedu by mohlo byť viac, predpokladá,
že Procházka sa predsedom Siete stane. Predseda strany je volený snemom na dva roky.
Do vedenia Siete by sa mali dostať aj ďalší štyria zakladajúci členovia strany. Okrem Procházku a
Beblavého patria medzi nich aj primátor Martina Andrej Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a Katarína Cséfalvayová, ktorá pôsobí ako prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity. Podľa stanov by Sieť mala mať maximálne štyroch podpredsedov.
Podpredsedovia sú volení tiež na obdobie dvoch rokov.
Na ustanovujúcom sneme, ktorý bude v Žiline, budú delegáti voliť aj ďalších členov predsedníctva.
Predsedníctvo má byť hlavným výkonným orgánom Siete. Členmi predsedníctva budú predseda,
podpredsedovia a maximálne štyria ďalší členovia, ktorých zvolí snem. Na sneme okrem volieb odznejú
prejavy lídrov. Na programe je voľba vedenia strany i schválenie stanov.
Zdielať článok na Facebook
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51. Procházka zrejme protikandidáta mať nebude
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 25/08/2014; topky.sk; SITA]
Pošlite nám tip BRATISLAVA – Jediným kandidátom na predsedu Siete na budúcotýždňovom
ustanovujúcom sneme by mal byť jej zakladateľ Radoslav Procházka.
Aj keď Miroslav Beblavý nevylučuje, že kandidátov na pozíciu predsedu by mohlo byť viac, predpokladá,
že Procházka sa predsedom Siete stane. Predseda strany je volený snemom na dva roky.
Do vedenia Siete by sa mali dostať aj ďalší štyria zakladajúci členovia strany. Okrem Procházku a
Beblavého patria medzi nich aj primátor Martina Andrej Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a Katarína Cséfalvayová, ktorá pôsobí ako prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity. Podľa stanov by Sieť mala mať maximálne štyroch podpredsedov.
Podpredsedovia sú volení tiež na obdobie dvoch rokov.
Na ustanovujúcom sneme, ktorý bude v Žiline, budú delegáti voliť aj ďalších členov predsedníctva.
Predsedníctvo má byť hlavným výkonným orgánom Siete. Členmi predsedníctva budú predseda,
podpredsedovia a maximálne štyria ďalší členovia, ktorých zvolí snem. Na sneme okrem volieb odznejú
prejavy lídrov. Na programe je voľba vedenia strany i schválenie stanov.
Zdielať článok na Facebooku
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52. Sieť si bude voliť šéfa, Procházka zrejme nebude mať súpera
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 25/08/2014; Slovensko; SITA]
Šéf Siete Radoslav Procházka zrejme nebude mať súpera vo voľbách nového šéfa strany. Foto:
archívne, SITA/Ján Slovák
BRATISLAVA 25. augusta (WEBNOVINY) – Jediným kandidátom na predsedu Siete na
budúcotýždňovom ustanovujúcom sneme by mal byť jej zakladateľ Radoslav Procházka. Aj keď Miroslav
Beblavý nevylučuje, že kandidátov na pozíciu predsedu by mohlo byť viac, predpokladá, že Procházka
sa predsedom Siete stane. Predseda strany je volený snemom na dva roky.
Do vedenia Siete by sa mali dostať aj ďalší štyria zakladajúci členovia strany. Okrem Procházku a
Beblavého patria medzi nich aj primátor Martina Andrej Hrnčiar, primátorka Prievidze Katarína
Macháčková a Katarína Cséfalvayová, ktorá pôsobí ako prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity. Podľa stanov by Sieť mala mať maximálne štyroch podpredsedov.
Podpredsedovia sú volení tiež na obdobie dvoch rokov.
Na ustanovujúcom sneme, ktorý bude v Žiline, budú delegáti voliť aj ďalších členov predsedníctva.
Predsedníctvo má byť hlavným výkonným orgánom Siete. Členmi predsedníctva budú predseda,
podpredsedovia a maximálne štyria ďalší členovia, ktorých zvolí snem. Na sneme okrem volieb odznejú
prejavy lídrov. Na programe je voľba vedenia strany i schválenie stanov.
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53. Krízové riešenia v prípade zastavenia dodávok ropy
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 25/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Miloš Kaniak, moderátor: "Zásobníky ropy plné na dvesto dní a náhradné dodávky z Chorvátska - takéto
krízové riešenia máme pripravené, ak by Ukrajinci stopli ruskú ropu smerom k nám. Slovensko je podľa
predstaviteľov vlády pripravené na potenciálnu ropnú krízu. Názory analytikov sa rôznia."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Náš krízový scenár má meno Adria. Ide o ropovod, ktorý vedie z
chorvátskeho ostrova Krk cez Maďarsko k nám. Po modernizácii by od nového roka mal vedieť naplno
pokryť potreby Slovnaftu. Náhradné riešenie by však bolo drahé pre spotrebiteľov, aj pre štát.
Upozorňuje premiér Robert Fico."

Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ak by sme brali ropu cez Adriu, tak sa to riadne predraží.
Hovorí sa o sume sto miliónov eur."
Gabriela Kajtárová: "Zmluva o ochote Chorvátska posielať dostatok ropy k nám je pripravená na podpis.
Či je na to technicky pripravené aj chorvátske potrubie, nevieme. Nikto to nikdy neskúšal, priznáva
generálny riaditeľ Transpetrolu Ivan Krivosudský. Nespresnil ani to, či na rekonštrukciu chorvátskych rúr
prispeje Slovensko."
Ivan Krivosudský, generálny riaditeľ Transpetrolu: "Parametre tejto zmluvy sú predmetom obchodného
tajomstva."
Gabriela Kajtárová: "Analytici nie sú v názore jednotní. Podľa energoexperta Petra Baláža z
Ekonomickej univerzity by Adria nestačila. Okrem nás by totiž viac ropy z Chorvátska chceli aj iné
odstavené krajiny. Naopak, Karel Hirman zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry hovorí, že
ropa vôbec nie je témou. Adria podľa neho stačí. Obaja odborníci sa však zhodujú v jednom - Slovensko
sa momentálne nemusí báť, že nás Ukrajina odpojí od ruskej ropy pre sankčný zákon."
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54. Premiér: Ropy bude dosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 07:00; 26/08/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Gabriela Kajtárová]
Nina Krajčovičová, moderátorka: "Zásobníky ropy plné na dvesto dní a náhradné dodávky z Chorvátska
– takéto krízové riešenia máme pripravené, ak by Ukrajinci stopli ruskú ropu smerom k nám. Slovensko
je podľa predstaviteľov vlády pripravené na potenciálnu ropnú krízu. Názory analytikov sa však rôznia."
Gabriela Kajtárová, redaktorka: "Náš krízový scenár má meno Adria. Ide o ropovod, ktorý vedie z
chorvátskeho ostrova Krk cez Maďarsko k nám. Po modernizácii by od nového roka mal vedieť naplno
pokryť potreby Slovnaftu. Náhradné riešenie by však bolo drahé pre spotrebiteľov, aj pre štát.
Upozorňuje premiér Robert Fico."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ak by sme brali ropu cez Adriu, tak sa to riadne predraží.
Hovorí sa o sume sto miliónov eur."
Gabriela Kajtárová: "Zmluva o ochote Chorvátska posielať dostatok ropy k nám je pripravená na podpis.
Či je na to technicky pripravené aj chorvátske potrubie, nevieme. Nikto to nikdy neskúšal, priznáva
generálny riaditeľ Transpetrolu Ivan Krivosudský. Nespresnil ani to, či na rekonštrukciu chorvátskych rúr
prispeje Slovensko."
Ivan Krivosudský, generálny riaditeľ Transpetrolu: "Parametre tejto zmluvy sú predmetom obchodného
tajomstva."
Gabriela Kajtárová: "Analytici nie sú v názore jednotní. Podľa energoexperta Petra Baláža z
Ekonomickej univerzity by Adria nestačila. Okrem nás by totiž viac ropy z Chorvátska chceli aj iné
odstavené krajiny. Naopak, Karel Hirman zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry hovorí, že
ropa vôbec nie je témou. Adria podľa neho stačí. Obaja odborníci sa však zhodujú v jednom - Slovensko
sa momentálne nemusí báť, že nás Ukrajina odpojí od ruskej ropy pre sankčný zákon."
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55. Deti v Bratislave nemajú kde hrať futbal, prídu aj o ďalšie ihrisko
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 07/08/2014; 15/2014; s.: 6; mch]
NOVÉ MESTO
Mladí bratislavskí futbalisti nemajú podľa prezidenta futbalového klubu Inter Bratislava a hlavného
trénera Jozefa Barmoša dostatok ihrísk, kde by mohli trénovať. Začiatkom nasledujúceho roka navyše
zanikne ďalšia plocha - ihrisko Štartu na rohu Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice.
Ihrisko Štartu prenajímala futbalovému klubu Inter Bratislava realitná spoločnosť Iuris, spol. s.r.o., ktorá
ho spravuje, približne posledné štyri roky. Pozemky ihriska patria dvom spoločnostiam - Ružinovská,
s.r.o., a MURLABO Slovakia, s.r.o. Prezident futbalového klubu Jozef Barmoš priznal, že išlo o ústretový
prenájom, pretože zaň ročne platili symbolické euro. Pričom všetky náklady spojené s údržbou ihriska si

klub platil sám. Ihrisko podľa katastra nie je klasifikované na športovú činnosť, práve naopak, ide o
pozemky, na ktorých sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. O atraktívny stavebný pozemok preto prejavili záujem podľa
projektového manažéra spoločnosti Iuris, spol. s.r.o., Ľuboša Čema viacerí záujemcovia. Konkrétny však
byť nechcel. Kým pozemok nik nevyužíval, radi pomohli mladým futbalistom. Je však podľa neho
pochopiteľné, že voľný pozemok v tejto lokalite láka mnohých s rôznymi zámermi a pre majiteľov nie je
výhodné ich držať voľné, keď na nich môžu zarobiť. Ktorý developer a čo na pozemku postaví, by podľa
Čema mohlo byť známe začiatkom roka 2015. Podľa našich informácií však na ihrisku počas tohto leta
robili už sondážne vrty. Vedenie Interu a juniorskí futbalisti vo veku 4-13 rokov od polovice júla 2014
pôsobia v nových priestoroch na Drieňovej ulici, kde ihrisko využívajú naplno. Mladí 14-15 roční futbalisti
trénujú na ihrisku Ekonómu, za ktoré platí klub komerčný prenájom Ekonomickej Univerzite vo výške
tritisíc eur ročne. Seniorské mužstvo a dorast trénujú zatiaľ na ihrisku Štartu. Od nového ročníka majú
seniori hrávať majstrovské zápasy na štadióne ŠKP Dúbravka. "Máme problém s tréningovými plochami.
Záujem o futbal je veľký, nemáme však dostatok miesta, aby sme zabezpečili tréning všetkým. Deti,
ktoré majú záujem o futbal, sa často núkajú napríklad do Senca, aby si mohli zahrať," povedal Barmoš.
Situáciu navrhuje riešiť napríklad výstavbou tréningových centier na okraji Bratislavy alebo prenájmom
orných pôd od magistrátu na okrajových častiach mesta, keďže o futbal záujem je. "Keď v Bratislave
padne za vlasť ihrisko Štartu, ktoré využívali dorastenci a muži, developingom zanikne podľa mojich
výpočtov už 39. ihrisko v Bratislave," povedal Barmoš. Mesto by však mohlo problém s nedostatkom
športovísk vyriešiť, pretože spoločnosť Istrochem Reality, a.s., zo skupiny Agrofert, a.s., Andreja Babiša,
aktuálne ponúka na predaj dva štadióny, a to štadión Mierová kolónia a štadión na Odborárskej ulici.
(mch) Foto: ŠKŠN
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56. Jaroslav Holeček: Ak budeme rozvíjať automobilový priemysel, zabezpečí
svetlú budúcnosť Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinský večerník; 26/08/2014; 35/2014; s.: 14,15; horúce kreslo; Michal
Filek]
Michal Filek Snímky Anna Metlická
V Horúcom kresle sme privítali prezidenta Združenia automobilového priemyslu SR Jaroslava Holečka.
Hovorili sme najmä o tom, ako je možné udržať automobilový priemysel na takej úrovni, aby
zamestnával tisíce ľudí. Neobišli sme ani prípadný príchod štvrtej automobilky.
Slovensko je Detroitom strednej Európy. Neskončíme nakoniec ako ten skrachovaný Detroit?
Ak by sme sa spoľahli iba na to, že nám niekto iný pomôže, mohli by sme tak skončiť. Teraz je však
dôležité zabezpečiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku. Automobilový
priemysel má naozaj krásne čísla a ak sa nič mimoriadne nestane, budú aj tento rok krásne. Použijem
slová môjho predchodcu pána Uhríka, ktorý hovorí, že stagnácia je umieranie v stoji. My by sme
nechceli umierať v stoji, ale chceli by sme ďalej napredovať. Máme tu tri automobilky, ktoré minulý rok
vyprodukovali viac ako 980-tisíc áut a tento rok to budú podobné čísla. Na budúci rok by sme už mohli
dosiahnuť milión vyrobených áut. Okrem toho máme viac ako 320 subdodávateľov. Keď sa ma pýtajú, či
je na Slovensku miesto ešte pre ďalšiu automobilku, tak určite je. Od Žiliny a Banskej Bystrice smerom
na východ je miesto minimálne na dve. Ale my rozvoj automobilového priemyslu nevidíme v tom, že by
mala prísť ešte ďalšia automobilka, ktorá by tu produkovala viac automobilov. Vidíme ho práve v rozvoji
subdodávateľov. Takže keď sme to obdobie okolo roku 2012 považovali za etablovanie automobilového
priemyslu na Slovensku, čo sa podarilo, pretože haly majú hlboké základy a investície, dnes je pre nás
dôležitý práve rozvoj. A to je aj nová vízia a stratégia automobilového priemyslu, ktoré sme prijali v máji
2012. Je to práve rozvoj subdodávateľského priemyslu, ktorý je založený predovšetkým na vzdelanej
pracovnej sile a na aplikovanom výskume a vývoji.
Čo je to ZAP SR? Čím sa zaoberáte?
Je to nezisková organizácia, ktorá združuje viac ako 164 členov, ktorí pôsobia v oblasti výroby
automobilov. Nie sú to len traja výrobcovia, ale aj 50 subdodávateľov, importéri a predajcovia vozidiel a
ďalšie spoločenské organizácie, cechy a združenia a tiež vzdelávacie organizácie, ako napríklad
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ba máme aj dve stredné odborné školy. Predstavuje to 78-tisíc
zamestnancov. Sme oficiálnym reprezentantom automobilového priemyslu na Slovensku, zastupujeme
automobilový priemysel voči vláde, parlamentu, sme lobistickou organizáciou.
Slovensko je lídrom v počte vyrobených automobilov na svete, keď na 1000 obyvate lov sa tu minulý rok
vyrobilo 182 automobilov. Nie sme však príliš jednostranne orientovaná ekonomika?

V novembri minulého roku robili v USA prieskum medzi občanmi a pýtali sa, akú charakteristiku by
priradili k jednotlivým štátom. No a k Slovensku priradili, že sme krajinou automobilov. Minulý rok som
bol u prezidenta VDA, nemeckého výrobcu automobilov. Ten mi hovorí, aby som nebol skromný, veď
sme krajina, ktorá vyrába najviac automobilov na svete. Poukázal na to, že taká veľmoc, akou je
Taliansko, vyrobila minulý rok menej ako 500-tisíc automobilov, kým Slovensko viac ako 900-tisíc
automobilov. Možno si toto ani neuvedomujeme. A či to nie je nebezpečné? Otázka je, či máme na
Slovensku inú alternatívu ako automobilový priemysel. Dva roky sme bojovali s tým, či je automobilový
priemysel pre Slovensko dôležitý. A keď je, tak ho musíme hladkať a nie hovoriť, že je pre nás rizikom.
Bude rizikom, keď mu nebudeme vytvárať podmienky. Musíme sa starať o to, keď ho tu máme a sme
svetoví, aby sme naveky zostali svetoví. Keďže sme bojovali dva roky a snažili sme sa zamedziť
otázkam, či to nie je riziko, dali sme si minulý rok vypracovať štúdiu. Požiadali sme o ňu Ekonomickú
univerzitu.
Čo ukázala?
Že slovenský automobilový priemysel tvorí 46 % HDP z priemyselnej výroby. Sú to krásne čísla, za ktoré
vďačíme predchodcovi pánovi Uhríkovi. Tvoríme 26 % slovenského exportu. Je to krásne číslo, za ktoré
môže byť tento štát automobilovému priemyslu vďačný. Mali by sme si to vážiť. Dávame prácu 9 %
obyvateľstva. Len z automobilovej výroby vytvárame 12 % HDP SR. Toto sú čísla, ktoré sú veľmi
dôležité. Ale to, čo sme nevedeli a o čo sme sa sporili, je, že automobilový priemysel vytvára najväčšiu
pridanú hodnotu zo všetkým priemyselných odvetví na zamestnanca. Tvoríme 75-tisíc eur pridanej
hodnoty ročne na zamestnanca. Pred nami sú len petrochemický a energetický priemysel, ale ani oni ju
netvoria z práce ľudí, ale z ceny suroviny. Nevedeli sme to, len sme to cítili. Ale fakty to potvrdili. Takže
už nemôže byť polemika či sme, alebo nie sme prínosom pre tento štát. Každý, kto bol v automobilke,
vie, že to nie je montážna dielňa, ale sú to fascinujúce, komplexne fungujúce podniky a môžem povedať,
že stroje, ktoré tam nastavujú, nechodia nastavovať z Francúzska, Nemecka, či Kórey. Nastavujú ich
naši ľudia, ktorí tú pridanú hodnotu dodávajú. Optimalizáciu a zvyšovanie produktivity si tiež
zabezpečujeme sami. Takže pridaná hodnota rastie práve tým zvyšovaním produktivity práce a v tom
sme my Slováci majstri.
Dokážete to však dlhodobo udržať?
Na jednej strane vytvárame pre Slovensko zlato, na druhej strane očakávame od vlády, že bude pre nás
vytvárať také podmienky, aby sme mohli rásť. To, čo je pre nás momentálne najdôležitejšie, sú vzdelaní
ľudia pre potreby trhu práce, nie pre papier. Ja hovorím, že na Slovensku máme veľmi veľa vzdelaných,
ale veľmi málo kvalifikovaných ľudí. Vzdelanie je úplne základnou podmienkou pre rast automobilového
priemyslu. Bol som u jedného z našich najdôležitejších členov, ktorí patrí medzi desiatich najväčších
exportérov na Slovensku a má závody v Žilinskom a Trnavskom kraji. On mi hovorí, že by mohol
okamžite otvoriť ešte ďalší závod na Slovensku, že ho do toho materská spoločnosť dokonca tlačí, ale
nevie to urobiť, lebo mu chýbajú ľudia. Má problém zohnať ľudí aj do tých dvoch závodov, ktoré už sú tu.
A pritom by to znamenalo 1500 nových pracovných miest. To je problém.
Aké sú ďalšie podmienky rozvoja?
Je to aplikovaný výskum a vývoj. Subdodávatelia sa bez neho nevedia pohnúť, nemôžu byť
subdodávateľmi. Je veľmi dobré, že globálni subdodávatelia elokujú tu na Slovensku svoje výskumnovývojové pracoviská. Sme radi, že toto sa stáva skutočnosťou. No a treťou podmienkou našej
konkurencieschopnosti je autostráda. Štyri pätiny našich subdodávateľov sú elokovaní po Banskú
Bystricu a Žilinu. Je to preto, že pracujeme v systéme Just in Time a to znamená, že máte dostupnosť,
infraštruktúru, dopravu, čo na Slovensku chýba. Ak by bola dnes autostráda postavená až po Košice, tak
by Slovensko malo oveľa viac rozvinutého priemyslu.
Čím to, že Slovensko je krajinou vhodnou pre automobilový priemysel?
Začnem otázkou: Zostane tu automobilový priemysel aj ďalej alebo pôjde do Rumunska a Bulharska?
To, či je tu automobilový priemysel, nezávisí len od pracovnej sily, ale aj od toho, či dokážeme autá
vyrábať. A Slovensko dokázalo, že ľudia na Slovensku vedia autá vyrábať. Takže prvý základný faktor,
prečo je Slovensko také úspešné, sú jeho ľudia, jeho vzdelaní ľudia. Ale keď hovorím o vzdelaní, je to
výsledkom predovšetkým minulosti. Sú to ľudia, ktorí vzišli z toho minulého systému vzdelávania. Ak by
sme si toto dnes neuvedomili, tak by sa nám mohlo stať, že by sme mali problém. Takže úspech
Slovenska je predovšetkým v ľuďoch. Treba povedať, že v rámci svojich koncernov sú tri naše
automobilky najúspešnejšie. Stále rastú a dokonca rástli aj v období najväčšej krízy. V roku 2012 sme
zvýšili výrobu automobilov o 45 %.
Je to len o ľuďoch?

Nielen. Je to aj systém legislatívy, najmä pracovno-právnej, nech na ňu akokoľvek nadávame. Je ešte
vždy flexibilnejšia ako v iných krajinách. No a je to koniec-koncov aj infraštruktúra, ktorá je pre tie tri
fabriky vybudovaná. Nie sme žiadanou rozvojovou krajinou, bol tu v minulosti priemysel. Toto je základ
úspechu automobiliek.
Vypracovali ste návrh duálneho vzdelávania. Je možné sa k tomuto na Slovensku vrátiť?
Priviedla nás k tomu bieda. Bol v tomto lídrom práve automobilový priemysel a podarilo sa nám
presvedčiť aj ostatné zamestnávateľské zväzy. Vypracovali sme určitú stratégiu a analýzu transformácie
odborného vzdelávania a pridali sa všetky zamestnávateľské zväzy, ktoré na Slovensku pôsobia. To je
prvý úspech na strane zamestnávateľov. V rámci dvoch rokov sme presvedčili, že cesta ďalšieho
extenzívneho rozvoja školstva nie je možná, pretože nám chýbajú kvalifikovaní ľudia. Ďalšia vec je, že
sa nám podarilo presvedčiť vládu SR. Začali sme s ministrom práce Mihálom, ktorý pochopil, že školy
mu produkujú 36 % nezamestnaných, ktorých musí platiť zo sociálneho systému. Vypracovali sme
stratégiu transformácie a nový minister Dušan Čaplovič ju prijal.
Čo bolo jej podstatou?
Povedali sme, že treba zmeniť systém vzdelávania na Slovensku smerom od všeobecného k
odbornému. Že musíme zmeniť štruktúru škôl aj štruktúru vyučovaných odborov. No a musím povedať,
že to sa stalo. V roku 2012 na konferencii sme jasne definovali ako zamestnávatelia 5 pilierov
stredoškolského odborného vzdelávania.
Ktoré to boli?
Prvý bol, že za posledných 20 rokov neboli zamestnávatelia schopní zadefinovať, čo potrebujú. Keďže to
nikto nedefinoval, školy vyučovali to, čo chceli rodičia a tak všetci dostali maturitné vysvedčenia. Minulý
rok sme ich po prvýkrát definovali, tento rok druhýkrát. To znamená, zadefinovali sme profesie, ktoré
potrebujeme a na to sa majú nastaviť výkony škôl. Ďalej sme povedali, že nemôžeme začať s
motivovaním detí a rodičov až vtedy, keď už sú zapísané v škole, ale musíme začať už na ZS. Takže
ideme systémom zavedenia polytechnickej výchovy na ZŠ. Štvrtým pilierom je zmena systému
vzdelávania na duálny, keď doňho potrebujeme dostať zamestnávateľov. Tak, aby teoretické vyučovanie
prebiehalo v škole a praktické u zamestnávateľov. No a posledným pilierom je meranie kvality
absolventov, ich zamestnateíhosť. K tomuto sa pripravuje nový zákon o odbornom vzdelávaní, na
ktorom spolupracujeme. Chceme motivovať zamestnávateľov, aj žiakov za to, že sú v tom duálnom
systéme. Na začiatku ste sa ma pýtali, či sa môžeme vrátiť späť. Ale návrat nie je možný, pretože už
neexistuje. My sme tu mali do roku 1989 jeden z najlepších duálnych systémov, ale dnes neexistuje,
takže všetko staviame odznova.
Takýto systém už niektorí zamestnávatelia zaviedli. Napríklad aj žilinská Kia.
Musím povedať, že Žilinský kraj je pre nás príkladom. My sme začali transformáciu odborného
vzdelávania so ŽSK už v roku 2008, keď o nej nikto ani len nehovoril. Založili sme prvú štvorpartitu a
vytvorili sme krajskú radu odborného vzdelávania. Mnohé veci skúšame práve na ŽSK, lebo župan je
tomu naklonený. Nie je to len Kia, ale aj napríklad aj INA, K. N. Mesto alebo MIBA, Dolný Kubín.
Vláda chystá zmenu zákonov, ktoré obmedzia agentúrne zamestnávanie. Vám sa navrhované zmeny
nepáčia. Prečo?
Agentúrne zamestnávanie je pre zamestnávateľov veľmi dôležité, pretože je jedným z nástrojov
flexibility, obzvlášť v automobilovom priemysle, ktorý je veľmi cyklický. Práve agentúrni zamestnanci
nám pomáhajú prekonať tieto cykly či už pozitívne, alebo negatívne. Na druhej strane musím povedať,
že v agentúrnom zamestnávaní je strašne veľa neporiadku. Na Slovensku sa etablovalo viac ako tisíc
agentúr. Pritom by ich stačilo 50. Tým pádom je tu neprehľadná sieť agentúr, ktoré nie je schopný nikto
kontrolovať a oni si z toho spravili biznis, často na úkor zamestnancov. Odbory iniciovali novely
zákonníka práce a zákona o zamestnanosti, kde sa dostávajú také reštrikčné opatrenia, že by sa muselo
práve agentúrne zamestnávanie pomaly zatvoriť. Treba v ňom urobiť poriadok.
V čom je hlavne problém?
Ak agentúra nevyplatí zamestnancovi mzdu, tak zamestnávateľ je povinný túto mzdu doplatiť. Čiže on
zaplatí raz agentúre, a keď agentúra zamestnanca nevyplatí, tak mu musí zaplatiť znova. To úplne
odmietame.
Je možný u nás výskum a vývoj"?
Ja som slovo aplikovaný výskum pred tromi rokmi nepoznal. Prišli sme k tomu, že sme začali hovoriť o

rozvoji subdodávateľov. V tom momente som aj ja pochopil, že dnes stať sa subdodávateľom radu 1 a 2,
teda takým, ktorý dodáva celo-moduly, sa bez vývoja nezaobíde. Dnes sa dodá modul prednej masky.
Výrobca zadá dizajnový model a oni majú prednú masku kompletne vyvinúť, vytvoriť funkčný model a
keď bude vyhovovať, tak ho budú vyrábať. Dnes nestačí vyrábať žiarovky, ale musí byť schopný
konštrukčne vyvinúť celý nárazník. Musí byť výskumno-vývojovým strediskom. Takže bez toho
nemôžeme byť konkurencieschopní. Keďže nie všetci subdodávatelia si môžu dovoliť mať takéto
strediská, musíme im dať na Slovensku šancu a nejaké výskumno-vývojové stredisko zabezpečiť. To je
to, čo potrebujeme. Momentálne iba 40 % subdodávok na autá ide zo Slovenska. Až 60 % sa dováža.
My by sme boli radi, keby to bolo opačne. Pretože v tom momente to zníži logistické náklady a zvýši
konkurencieschopnosť.
Aké sú trendy v predaji áut na Slovensku? Kupujú ľudia radšej nové alebo jazdené autá?
Momentálne je to 50 %:50 %. Stále ešte máme vek automobilov nad 10 rokov. To, čo by bolo u nás
dobré, je, keby bolo viac nových automobilov. Podporilo by to predaj automobilov. Dnes predávame 80tisíc nových. To, čo je dôležité, je, že staré autá zvyšujú náročnosť na recykláciu.
Môžu vás negatívne zasiahnuť sankcie uvalené na Rusko a najmä ich odvetné sankcie?
Ak by išli ďalej, určite môžu. Rusko pohrozilo zastavením dovozu vozidiel. Našich troch výrobcov by to
nemalo priamo ohroziť, lebo ich materské závody majú svoje závody aj v Rusku, takže ich by sa to
netýkalo. Ale máme tu subdodávateľov, ktorí dodávajú aj do iných automobiliek a ich sa to dotknúť
môže. Zatiaľ nás to nepostihlo. Ale oveľa viac by nás postihlo, keby nám zastavili plyn a ropu.
Bol by priestor na novú automobilku?
Od Banskej Bystrice a Žiliny smerom na východ je priestor aj na dve ďalšie automobilky, je tam priestor,
kvalifikovaná pracovná sila, je tam tradícia, len autostráda chýba.
Takže keď bude diaľnica, zamestnáva sa tam ďalších, napríklad, 60-tisíc rudí?
Určite budú mať subdodávatelia možnosť dodávať. Musíme sa pozrieť, ako sa vyvinula logistika. V
minulosti najviac miesta zaberali skladové priestory. Dnes už takmer žiadne nie sú a v systéme Just in
Time sa presunuli do vlakov a kamiónov. A na to treba mať cesty. My sme si už odvykli od toho, aby sme
mali skladové priestory. Ide to cez autá a autá potrebujú cesty.
Ako vidíte budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku?
Vidím ju reálne. Automobilový priemysel tu je a ak nezaspíme na vavrínoch a budeme ho ďalej rozvíjať,
tak má nekonečnú budúcnosť. Sme krajinou, ktorá svetu dokázala, že vie autá vyrábať, naši ľudia
dokázali, že vedia autá vyrábať. Vyrábame najsofistikovanejšie autá na svete. Napríklad Volkswagen
vyrába Audi Q7, čo je najsofistikovanejšie Audi, vyrába Volkswagen Touareg a vyrába veľkú časť
Porsche Cayenne a bude ho vyrábať celé. Čiže vyrába najzložitejšie a najkomplexnejšie autá, aké
existujú. Potrebujeme však ďalší rozvoj automobilového priemyslu, pretože ten zabezpečí jeho
konkurencieschopnosť. Slovensko musí zabezpečiť rozvoj automobilového priemyslu a ten bude potom
zabezpečovať naďalej svetlú budúcnosť Slovenska.
.....je tu neprehľadná sieť agentúr, ktoré nie je schopný nikto kontrolovať a oni si z toho spravili biznis,
často na úkor zamestnancov."
"Na jednej strane vytvárame pre Slovensko zlato, na druhej strane očakávame od vlády, že bude pre
nás vytvárať také podmienky, aby sme mohli rásť."
Foto:
Jaroslav Holeček, prezident Združenia automobilového priemyslu SR.
Jaroslav Holeček so šéfredaktorom a moderátorom Michalom Filekom.
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57. Chcel som sa posunúť z uzavretého kruhu
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 28/08/2014; 34/2014; s.: 44,45,46,47; Manažér roka; Redakcia]
Mali by sme byť priateľskejší voči podnikateľom, tvrdí šéf Finančnej správy

Ďalší z manažérov, ktorí po úspešnej súkromnej kariére našli uplatnenie v štátnej sfére. Hovorí, že
mešká na stretnutia jednotlivých tímov, pretože si myslí, že dokáže stihnúť viac, než sa reálne dá. So
smiechom tvrdí, že v štátnej správe má oveľa väčšiu starostlivosť - má na mysli sekretariát, ktorý sa
stará o návštevy. A má dôvod na úsmev. V DPH sa mu vlani podarilo za rok zdvihnúť efektívnu daňovú
sadzbu po štyroch rokoch sústavného poklesu o viac ako jeden percentuálny bod - na úroveň začiatku
roka 2009. A za tento rok čísla hovoria o ďalšom náraste.
V čom je hlavný rozdiel v riadení lokálnej pobočky nadnárodnej firmy ako SAP a Finančnej správy?
Je to úplne odlišné. Ak ste country manažérom nadnárodnej IT firmy, máte v podstate postavenie
najvyššieho obchodníka. Má to oveľa menej elementov riadenia organizácie. Z tohto pohľadu by som
svoje terajšie pôsobenie prirovnal skôr k svojej predošlej funkcii v T-Mobile Slovensko [štyri roky ako
výkonný riaditeľ divízie predaja]. Tam som musel riadiť veľkú organizáciu. Iné je to aj z pohľadu miery
slobody riadenia. Paradoxne, teraz je vyššia. Ak chcete byť topmanažérom, lídrom, tak prechádzate od
riadenia ľudí k riadeniu organizácie. Je to úplne iný typ riadenia. A ak to trošku preženiem, tak je takmer
jedno, aký produkt daná organizácia generuje, musíte byť vždy schopný implementovať do praxe
princípy riadenia tak, aby tá organizácia prostredníctvom ľudí plnila ciele, ktoré vám dali akcionári,
nadriadení. Primárne je to teda o štýle riadenia, až sekundárne o oblasti, v ktorej pôsobíte.
Cítite sa skôr ako ekonóm alebo IT odborník?
Je hlavne dôležité, aby ste k danej oblasti mali blízko. Ja som doteraz vždy pôsobil vo firmách, kde
fungovala kombinácia ekonómie, obchodu a spracovania tých procesov cez informačné systémy. Inak
ako cez informačné systémy to riadiť neviete, pretože manuálne spracovávanie procesov je veľmi
neefektívne a nepresné.
Čo vás presvedčilo, aby ste prešli ,,na druhý breh" a ešte aj pod strechu ľavicovej vlády?
U mňa to bol taký dvojstupňový proces. V prvom rade som si povedal, že je čas opustiť dovtedajšiu
prácu. Ako country manažér nadnárodnej IT firmy ste skutočne v podstate najvyšším predajcom a firma
od vás v zásade nič iné neočakáva, len aby ste plnili predajné ciele a dosiahli určitú profitabilitu. Ja som
dospel do stavu, že sa chcem v živote posunúť ďalej, mimo uzavretého kruhu IT špičky, kde ak
dosiahnete pozíciu šéfa jednej z pätice firiem IBM, HP, Oracle, SAP či Microsoft a nechcete ísť kariérne
nesprávnym smerom, tak v zásade môžete prejsť len do inej z týchto firiem. Že ten posun bude až takým
smerom, som v januári 2012 ešte netušil. Ponuka na funkciu vo Finančnej správe prišla od ministra
financií tuším v marci.
Tušili ste, do čoho idete?
Vedel som, čím prešla v tom období Finančná správa, že bola po kolapse nielen informačného systému,
ale organizácie ako takej. A vedel som, že v rámci ponúkanej pozície môžem zmeniť veľmi veľa vecí.
Každý človek, ak je trošku racionálny, si zhodnotí aj pravdepodobnosť úspechu. Pri aplikovaní toho, čo
som dovtedy dokázal, a stavu danej inštitúcie som vedel, že úspech je dosiahnuteľný a že ak ho
dosiahnem, bude celospoločenský a dostane ma z toho trochu začarovaného kruhu.
Uvedomovali ste si aj riziko politickej nálepky a nie vždy pozitívnych reakcií okolia?
Myslím si, že zatiaľ sa mi darí udržať manažérsko-profesionálnu rovinu viac ako tú politickú. Keby sa mi
to nedarilo, asi nevedieme tento rozhovor. Napriek tomu som si istý, že v nejakej miere sa politickej
nálepke v budúcnosti nevyhnem. Ale veľmi to neanalyzujem. Každá práca, rola má v živote nejaké
výhody a nevýhody, s ktorými každodenne žijete.
Takže neprišiel okamih, keď ste oľutovali, že ste sa na to dali?
To sa naozaj nestalo. Je to aj logické, lebo zatiaľ sa nám darí. A úspech motivuje človeka ísť ďalej.
Podarilo sa nám úspešne zaviesť jednosmernú komunikáciu s daňovníkmi a bez väčšieho povšimnutia
verejnosti aj nás máme za sebou júnové, kvartálne kontrolné výkazy. To znamená, že to funguje. Ďalej
realizujeme zmeny v rámci organizácie.
Aký bol teda prvý dojem na novom mieste?
Táto otázka je komplikovaná preto, že som nastúpil 1. mája 2012. Koncoročný kolaps teda už bol nejako
prežitý, ale jeho dôsledky ešte trvali. Manuálne sme nahadzovali dáta až do septembra 2012. Takýto
stav nemožno označiť za štandardný. Ale v zásade, keď som prichádzal, tak som mal bežný pohľad
komerčnej sféry - štátna správa nič nerobí, je neefektívna, všetko trvá strašne dlho a ľudí je tam priveľa
a keby ich bolo o polovicu menej, nič sa nestane. Z môjho súčasného pohľadu už správny nie je. Veľmi
ma prekvapilo, že ľudia sú motivovaní veľa a správne pracovať. Že ich vedomosti sú hlbšie, ako som si

myslel. Motivovať tú masu ľudí pre transformáciu, ktorou už prechádzame a ešte bude pokračovať, je
oveľa ľahšie, ako som si pri nástupe myslel. Nehovorím, že je to ľahké, ale ľahšie, ako som sa nazdával.
Čo administratívna stránka veci?
Je jasné, že procesy v štátnej správe sú oveľa zdĺhavejšie, administratívy je tam oveľa viac a flexibilita je
tam nižšia ako v komerčnej sfére. A aj ja sa to snažím meniť, pretože som hlboko presvedčený, že štát
môže dobre fungovať, len ak bude fungovať ako dobrá privátna firma.
Ako vôbec možno ľahko motivovať ľudí v štátnej sfére, keď už samotná legislatíva to výrazne
obmedzuje?
Je veľmi dôležité pomenovať nástroje motivácie. Pred všetkými finančnými motívmi je dôležité byť
schopný ľudí nadchnúť pre váš cieľ. Inými slovami, musíte osobné ciele ľudí zladiť s cieľom organizácie.
A, samozrejme, aj váš osobný. Potom prichádza tá benefitná, finančná motivácia. V rámci možností,
ktoré máme, sme myslím urobili v tejto oblasti veľmi veľa. Je to preto, lebo si myslíme, že je to tak
správne, a máme aj veľkú podporu ministra financií v tom, aby transformácia správy prebehla. No máte
pravdu v tom, že limity zákona o štátnej službe sú veľmi veľké. Jednak ide o limity v odmeňovaní, jednak
v ochrane zamestnancov. Už sa veľakrát stalo, že naši kontrolóri sú napádaní pri výkone svojej práce,
často aj fyzicky. Alebo je poškodzovaný ich majetok. Preto ich ochrana je veľmi dôležitá. Ale na druhej
strane, máte aj limity pre predpoklady a povinnosti zamestnancov, aby prácu napríklad kontrolóra mohli
vykonávať. Ide napríklad o bezpečnostné previerky, vzdelanie.
Tesne po nástupe ste chceli pre vašich zamestnancov osobitný zákon.
Služba colníkov je definovaná jednou právnou normou, štátnych zamestnancov zase inou, je potrebné
riešiť súčasne viacero iných zákonov. V priebehu budúceho roka má ísť zákon do legislatívneho
procesu.
Aký cieľ vám nadriadení stanovili a aký cieľ máte ako šéf daniarov vy sám?
Pri nástupe som dostal dva ciele. Prvým bolo konsolidovať verejné príjmy. Úprimne, prekvapil ma rozsah
a počet subjektov, ktoré si v tejto krajine z DPH urobili podnikateľský produkt. V čase, keď som
nastupoval, som si konsolidáciu spájal hlavne s procesnými krokmi, a to bol zároveň cieľ číslo dva.
Zabezpečiť úspešné zavedenie nového informačného systému, obojsmernú elektronickú komunikáciu s
daňovníkmi. Dnes tie ciele vnímam rozsiahlejšie.
Posledný poslanecký prieskum na východe Slovenska zas oživil pochybnosti o korupcii niektorých šéfov
daňových úradov.
Poslanecký prieskum bol hlavne o tom, ako efektívne sa vykonávajú kontroly v regióne Košíc. Povedal
som na tomto prieskume a hovorím to aj teraz, že z pohľadu vykonávania kontrol, ich efektivity, počtu
nálezov či miery uzatvárania kontrol patrí Daňový úrad Košice k tým horším, je v najhoršej tretine. Na
druhej strane musím povedať, že ten rozdiel nie je dramatický. Nemáme tam nejakú anomáliu, ktorá by
si zaslúžila osobitnú pozornosť, pretože to by som tomu úradu krivdil. A čo myslíte pod daňovou
korupciou?
Korupciu úradníkov a nekalý boj súkromných firiem cez zneužívanie daňových kontrol.
Absolútne odmietam, že toto je systém práce daňových úradov. To by sme ani nemali výsledky v oblasti
zvyšovania efektivity výberu DPH. Samozrejme, nemôžem vylúčiť, že v individuálnych prípadoch sa tak
deje. Ale bojujeme proti tomu v maximálnej miere. Máme internú inšpekciu s právomocami, ktoré nikdy
predtým nemala z pohľadu operatívneho odhaľovania vnútornej korupcie. Je tam intenzívna spolupráca
s Kriminálnym úradom Finančnej správy, pretože žiadna korupcia nie je izolovaná a spája vonkajší svet
s úradníkom. Nám sa vlani podarilo dokázať trinásť prípadov korupcie v našich radoch, tento rok sú to
zatiaľ jednotky prípadov, no viem, že budú ešte ďalšie. Drvivá väčšina našich zamestnancov vykonáva
svoju prácu korektne, ale nemôžeme sa ani brániť diskutovať na tému vnútornej korupcie, pretože ju
nemôžeme vylúčiť. Úradníkov často verejne kriminalizujú samotní daňoví podvodníci ako spôsob svojej
obrany, či už mediálne alebo politickou cestou, kde komunikujú, ako veľmi sú poškodení. Pritom sami sú
podvodníkmi, ktorí tie podvody vykonávajú.
V čom je hlavný rozdiel pri dosahovaní cieľa v súkromnej a štátnej firme?
V princípe riadenia veľký rozdiel nie je. Musíte vedieť určiť cieľ, ako ho dosiahnuť a motivovať na to
masu ľudí. Potom prichádza tá oblasť, kde väčšinou všetko zlyháva, a tou je samotný výkon činnosti.
Čím viac je tam ľudí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to zlyhá. Tam je absolútne kľúčová
komunikácia: či si jednotlivé tímy odovzdávajú informácie, či si ich odovzdávajú správne, či si

odovzdávajú úplnú pravdu. Nejde o to, že by chceli klamať, proste si len nepovedia všetko. Druhý tím
žije potom napríklad dva týždne v niečom, čo nie je pravda. A vy ste stratili dva týždne.
Exšéf Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka povedal, že v štátnej sfére lepšie vidieť dosah rozhodnutí, lebo
sa nimi dajú dosiahnuť veľké výsledky, keďže doteraz sa tam v zásade nič nemanažovalo. Vidíte to
rovnako?
Stotožňujem sa s Ľubošom Lopatkom v jednej veci, že z nuly sa rastie ľahšie. V mojej minulej práci boli
už procesy natoľko zoptimalizované, že rásť tam bolo skutočne ťažké. Ale aj tak sa tie rozhodnutia
nerobia ľahko. Urobili sme napríklad toľko organizačných zmien, kým sme prišli na aký-taký optimálny
stav, že by som to už v budúcnosti nechcel opakovať. Pre ľudí je to proste záťaž. Dôležité je tiež
povedať, a to platí tak pre nás, ako napríklad pre Sociálnu poisťovňu, že všetky naše externé opatrenia
zasahujú gigantické masy ľudí, a tak si musíte dobre vyhodnotiť, či ich urobiť alebo nie.
Posledné roky sme si zvykli na pravidelné veľké balíky daňových zmien. Zasahujú výrazne podnikateľov,
do akej miery ovplyvňujú správu?
Do veľkej. No nechcem sa tváriť ako obeť legislatívnych zmien. Naša spolupráca s ministerstvom je
dobrá a aj všetky legislatívne zmeny sú s nami konzultované. A nielen cez oficiálne pripomienkové
konania, ale my ich diskutujeme intenzívne aj cez daňovú a colnú sekciu na ministerstve. Finálne je
preto vždy nejaký kompromis. Napríklad naposledy sa menili daňové formuláre. To, čo sme mali
naimplementované do nového daňového systému, musíme rýchlo reimplementovať, aby sme 1. januára
nabehli správne. Ale opakujem, nie sme toho obeťou. Vedeli sme to vopred, lebo svet je
multidimenzionálny. Keby sa všetko točilo len okolo implementovania integrovaného systému Finančnej
správy, boli by sme radi, ale netočí sa, a keď podnikatelia potrebujú mať zjednodušené formuláre a
ministerstvo im to zabezpečí, tak aj my im ich chceme dať.
V rámci integrovaného systému Finančnej správy Unitas, v druhej fáze, bol plán zintegrovať výber daní s
výberom sociálnych i zdravotných odvodov. Ako pokračuje?
V polovici augusta sme mali k tomu stretnutie na ministerstve financií spolu s ministerstvom práce a
Sociálnou poisťovňou. Dohodli sme sa na prvej etape, no keďže lehoty tam nie sú ešte oficiálne
stanovené, nechcel by som v rámci tohto rozhovoru o nejakých hovoriť.
Aká by mala byť podľa vás ideálna Finančná správa?
Je tam niekoľko kritérií, bol by som rád, ak by v deň môjho odchodu už boli skutočnosťou. Chcel by som,
aby Finančná správa bola priateľskejšia voči podnikateľskému prostrediu, a to je definované spôsobom
našej komunikácie. Tá musí byť elektronická a obojsmerná s podnikateľmi, aby sa im s nami
komunikovalo čo najjednoduchšie, aby nemuseli fyzicky chodiť na úrady, čakať dlho na našu reakciu.
Chcel by som, aby bola táto inštitúcia vnímaná ako profesionálna, ktorá má v tejto krajine autoritu. To
znamená, že ak vydá nejaké stanovisko, tak bude záväzné a verejnosť ho nebude rozporovať nejakými
súdnymi spormi, lebo si myslí, že tá správa to vie oveľa horšie. A aby v nej ľudia chceli pracovať.
Po vyše dvoch rokoch stále považujete dosiahnutie tejto pozície za šťastie a odmenu za veľa práce?
Chvalabohu, tá minulosť bola dostatočne úspešná na to, aby som si teraz mohol dovoliť zarábať menej,
ako som zarábal v minulosti. Ja som tento krok urobil vedome s tým, že, samozrejme, neviem, čo
nastane v budúcnosti po mojom odchode, ale som si istý, že to bude niečo úplne iné ako uzavretý kruh
piatich firiem, ktoré ma, poviem to veľmi ľudsky, skrátka prestali baviť.
Bude po vašom odchode daňový informačný základ zodpovedať západo- či severoeurópskym
štandardom?
Aj keď sa snažím abstrahovať od politického cyklu, na účely tohto rozhovoru ich použijem. Za
predpokladu, že budem odchádzať v roku 2016, tak ešte nebude. Ak budem odchádzať v roku 2020,
verím, že už áno.
Som hlboko presvedčený, že štát môže dobre fungovať, len ak bude fungovať ako dobrá privátna firma
Veľmi ma prekvapilo, že ľudia sú motivovaní veľa a správne pracovať. Že ich vedomosti sú hlbšie, ako
som si myslel predtým
František Imrecze (42) vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Väčšinu profesionálnej kariéry
sa venoval informatike a telekomunikáciám - začínal v APP Slovensko, dnešnom Ness Slovensko, ako
riaditeľ kompetenčného centra. Odtiaľ smeroval do slovenskej dcéry IT giganta Oracle. V roku 2002
začal pracovať v slovenskom T-Mobile ako výkonný riaditeľ predaja. V roku 2006 ho zlákal ďalší svetový

IT gigant, producent obchodného softvéru SAP, tentoraz dostal na zodpovednosť celú slovenskú
pobočku. Po šiestich rokoch sa so súkromnou sférou rozlúčil: pár mesiacov po odchode zo SAP dostal
ponuku viesť Finančnú správu, ktorá sa stará o riadenie výberu daní a ciel na Slovensku.
Dlhšiu verziu rozhovoru nájdete v archíve na TREND.sk a v tabletovej verzii TRENDU
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58. Áno, dám
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 27/08/2014; 35/2014; s.: 86,87,88,89; V SIEDMOM NEBI; FELÍCIA
BORONKAYOVÁ]
CHARITA SA NEMÁ ROBIŤ POTICHU, NIE JE DÔVOD
O pol tretej priletel z dovolenky, o štvrtej nakrúcal upútavky a o piatej sme už robili tento rozhovor. VILO
ROZBORIL (47) je opäť v akcii.
Modré z neba fungovalo na Markíze, teraz bude v pozmenenej forme na Jojke. Scenárista a moderátor
relácie to vníma ako pokračovanie, alebo nový začiatok?
Keby som teraz povedal, že to beriem ako niečo úplne nové, čo tu ešte nebolo, asi by som bol smiešny
ľuďom aj sám sebe. Ja osobne to beriem ako pokračovanie, v ktorom však treba rešpektovať istú čistotu
televízneho tvaru v zmysle formátu s množstvom nových obsahových i formálnych rozlišovacích znakov,
aby fungoval ako autonómny program. Súčasne to bude naďalej program o silných ľudských príbehoch,
plnení snov a činení pomoci. To asi vytvorí aj v divákoch pocit istého pokračovania. Na druhej strane je
to pre mňa nový začiatok. Po prvé, mám v sebe neistotu, lebo mám ďaleko k bohorovnosti. Modré z
neba malo vynikajúcu sledovanosť...
... tak prečo ho zrušili? Hovorilo sa o množstve dôvodov - od zmeny na poste generálneho riaditeľa
televízie po drahú výrobu.
Normálne sa rušia programy, o ktoré prestane byť divácky záujem, čo sa Modrému z neba nestalo.
Nemám dôvod riešiť prečo, sám som si vypočul asi tridsať rôznych verzií a v zásade mi je to v tejto chvíli
jedno. Fakt je ten, že počet spokojných divákov relácie neklesal, takže v tomto bol ten koniec dosť
prekvapujúci pre nich i pre vtedajšiu konkurenciu. V tom čase sa mi ozval Fero Borovský, kašli na nich,
poď k nám, a tak som u nich.
A čo tá neistota, o ktorej bola pred chvíľou reč?
Hoci malo Modré z neba vynikajúcu sledovanosť, pred každou stredou som bol nervózny a okolie sa mi
smialo: Aké obavy, veď to funguje, je to najsledovanejší program na Slovensku. To je skôr o tom, že
cítim, že každý večer si treba priazeň divákov získavať znova. Čiže istú neistotu cítim a v nej je akoby
nový začiatok. Do Siedmeho neba sme vymysleli veľa nových vecí, ktoré majú iné uchopenie.
Máte na mysli osobnú angažovanosť známych tvárí?
Presne. Pre ľudí je stretnutie s idolom silným zážitkom, ktorý ich vie nakopnúť v stave oslabenia psychického, fyzického i sociálneho. Už len hodinové stretnutie je pre nich silný moment. Veľakrát sa ma
práve známe tváre pýtali, ako zvládam vstupovať do príbytkov, ktoré mám chuť niekedy označiť za
najchudobnejšie. A z toho vznikol nápad s výzvou: Poďte si to vyskúšať! A tak sa napríklad Sisa
Sklovska ocitne v rodine, pre ktorú zháňa murárov, aby im urobili kúpeľňu, večer sa nemá kde umyť, a
keď vidí, že jej ustielajú vlastnú posteľ, uloží sa na kanape. Jednoducho sa zžíva s ľuďmi, u ktorých je.
Pointa je inde; dôjde k veľkej pomoci. Časť sa udeje na mieste a ďalšia v štúdiu.
Známe tváre však nie sú len fyzicky prítomné. Očakáva sa od nich finančná pomoc. Zo svojho?
Viacerí sa finančne veľmi intenzívne zapájajú, v tomto smere sme nenastavili žiadne pravidlá. Každý si
to nastaví, ako myslí. Jedni to urobili veľmi slušnou sumou, iní svojimi kontaktmi. A keď už hovoríme o
známych ľuďoch, mne by sa páčilo, keby sa do toho zapojili politici. Táto relácia reflektuje na sociálny
status ľudí, ktorý politici ovplyvňujú, a preto si myslím, že by mali byť jej súčasťou.
To je na vás. Pomohli by ste aj chorému páru, ktorý medializovali v spravodajstve Markízy? Nevidiaci
pán je na vozíčku, jeho manželka vidí na pol metra a úradníci nevidia dôvod, prečo by im mali prispieť na
úpravu kúpeľne.
Ja som to videl, je to šialený prípad a myslím, že s tým treba niečo robiť. Lenže princíp je stále rovnaký -

niekto nám musí napísať.
Ja vám napíšem.
Dobre. Viem, že veľa podobných nešťastí sa tu deje na základe nefungujúceho systému, a občas máte
pocit, že žijete v debilistane, a nie v Európskej únii.
Buďme však úprimní. Mnoho divákov pri pomyslení na návrat tejto emočne vypätej relácie trochu
striaslo.
Keď vyšla prvá upútavka na Snívanie na Jojke, ľudia automaticky pokračovali v písaní príbehov tohto
typu. Tak prečo sa mám brániť niečomu, čo ľudia vo vzťahu ku mne organicky cítia? Dobre, ak sa
zmierim s istým typom kritiky, a to sa zmierim pomerne ľahko vzhľadom na efekt, ktorý to má pre ľudí. V
zásade nevidím dôvod, prečo by som to menil a bránil sa úplne prirodzeným očakávaniam divákov. Tých
prajných, samozrejme. A tí, ktorých striaslo, majú stále iné alternatívy na svojom TV ovládači.
Finančná zainteresovanosť zo strany známych tvárí sa týka aj vás, alebo vy ste ,,en" známy?
Samozrejme, že prispejem. V Modrom z neba som daroval svoje auto a i peňazí a budem v tom
pokračovať. Vzhľadom na to, že som scenárista a moderátor relácie, nechcem, aby to bolo o tom, že
pozrite sa, ako dám ja, ale jasné, že dám.
Mnoho ľudí sa, aj v kontexte relácie, domnieva, že charita sa má robiť potichu, povedzme bez
vykrikovania, že ja pomáham!
Charita sa nemusí robiť potichu, nie je dôvod. Hneď sa mi pripomenul príbeh babky Rozálie a jej vnuka.
Ten chlapec by bol dnes v detskom domove, keby sme jeho príbeh nezverejnili. Veď to je až zázrak, čo
sa stalo. Odvysielali sme príbeh, mladé dievča zburcuje kamarátky, idú ich pozrieť. To bolo pred dvoma
rokmi, babka zomrela pred rokom a jedna z tých kamarátok Denisa má jej vnuka už rok doma. Modré z
neba malo na nete 350 000 fanúšikov a vo štvrtok, po zverejnení účtov, nebolo nič neobvyklé, ak ľuďom
z relácie prišlo priamo na ich účet 5 - až 6 000. V preklade elektrina, kúrenie, voda, doprava možno na tri
roky. Neberiem nikomu jeho názor, ale ja som sa o opaku presviedčal ix rokov v praxi.
Keďže má byť V siedmom nebi poňaté trochu inak, bude trochu veselšie? To je ďalšia vec, ktorú
Modrému z neba vyčítali...
...napríklad aj vy vo vašom stĺpčeku. Prirovnávať ho k americkej šou mi prišlo pritiahnuté za vlasy. Je iné
postaviť v meste kostol po potope.
Ja som hovorila o sérii, kde stavali domy pre chudobné americké rodiny. A hlavne mi šlo o pozitívny
záver. Slzy smútku boli na začiatku a potom už len optimizmus a slzy radosti. Nie ako vy, čo ste žmýkali
tých nešťastníkov do poslednej slzy.
Myslím, že nie.
Práve preto som sa v poslednom čase dostala do štádia, že som prepínala už pri upútavke.
Nemyslím si, že to tak bolo en bloc, a druhá vec je tá, že ľudia mali pocit, že strojcom emocionality
účinkujúcich som bol ja. Ale nebolo to tak veľakrát. Až v polovici prípadov sa mi stávalo, že sotva som
niekam prišiel, domáci otvorili dvere a začali plakať. Keď sa mi to stalo tretíkrát, hovoril som si, že niečo
asi nie je v poriadku. Ale zase, prečo by nebolo? Veď tí ľudia zažívali roky niečo, čo bolo odvrátenou
stranou šťastia, a moment, keď sme prišli, signálom - na nás sa nezabudlo, niekto na nás myslí, napísal
o nás, niekto nás vybral, niekto prišiel. Áno, tá emocionalita je niekedy ,,uniformná", je to molový tón, je
to slza. Naozaj si nemyslím, že by to boli situácie vyvolávané mnou. No nevytváral som ich za každú
cenu. Hoci chlapec, ktorý stráca denne počas trojhodinovej cesty autobusom do školy šesťkrát vedomie
a dostane od nás auto, má zvláštny mix pocitov. Radosť z auta, súčasne hnev na sociálny systém, lebo
ho mal dostať od štátu, a, žiaľ, nemenný zdravotný status. Odpadávať bude ďalej, tento problém sa
nestratí. Ale okej, viem, o čom hovoríte, a tých radostných momentov tam bude teraz viac.
Niečo z toho slzavého údolia sa mohlo vystrihnúť.
Mohlo, ale myslel som si, že je férovejšie voči divákovi, aby to videl. Argument o silnej emocionalite, že
mám problém to dopozerať, beriem, ak mi však začne niekto vysvetľovať, že je to celé len chladný
kalkul, tak nech ide do čerta! Pre tých ľudí sa veľa urobí a že je to televízne vysielanie, tak je. Súkromné
televízie sú zvyčajne bohaté firmy, dajú na to spolu so sponzormi a teraz sa na nich budeme hnevať, že
chcú byť zviditeľnení? Treba sa trošku zobudiť. Takto je to všade vo svete.

Po tom, čo vás zrušili v Markíze, vás nebolo vídať. Kde ste boli?
Hlavne som robil. Nenakrúcali sme pravidelne, využili sme čas na sny, ktoré potrebovali
niekoľkomesačné obdobie napríklad na sériu operácií, rehabilitácie, a možno sa dočkáme aj zázraku.
Prišli sme za ležiacim pacientom a pravdepodobne príde do štúdia po vlastných. Bola to kombinácia
manažérskej a producentskej práce.
Takže z pracovného kolotoča ste nevypadli.
Ja to ani neviem. V decembri som bol trošku smutnejší, a aj keď som už mal rozbehnuté veci v Jojke,
predsa len som bol šestnásť rokov niekde inde a neistotu som po takom dlhom čase v sebe mal. Takže v
decembri a januári prišli splíny, ale nechcel som čakať a pustil som sa do práce. Tá ma zachránila.
Máte predstavu, koľko ste kvôli relácii najazdili kilometrov?
Keď robím naplno, osem - až desaťtisíc kilometrov mesačne, okolo 100 000 ročne.
A teraz ste boli konečne na dovolenke v Španielsku.
Išiel som na sedem dní, ale nebola letenka, tak som ešte potiahol tri.
Zdá sa, že ste pochudli oproti promo fotkám.
Trošku zo mňa spadli tuky. ,,Nežerem" toľko, ubral som len mastné veci a klobásy. V lete sa viac hýbem,
bicykel a plávam pol hodiny denne. Cez rok však nie.
Počula som, že v júni vaša dcéra Katka spromovala. Ťažké obdobie pre otca?
Ona študovala od desiatich rokov vo Viedni a bakalára tam končila na Wirtschaftsuniversität. Inžinierske
štúdium, všetko v angličtine, si dorobila v Bratislave na Ekonomickej univerzite. Máte pravdu, jar sa
niesla v znamení Katky. Bolo zvýšené napätie, sledovali sme ju, čo ju patrične otravovalo, ale keď bola
zľahka bezradná, prišla. Nakoniec spromovala, má milého a slušného frajera a veľmi dobre si manažuje
svoj život.
Dcéra je ,,na porádku" a tatko?
Aj tatko je ,,na porádku". Nemám čo riešiť.
Svojho času ste podporovali pani Ťapákovú na post primátorky.
Áno, ale myslím, že napokon sa rozhodla do toho nejsť, a podľa mňa sa rozhodla správne.
Takže ste na seba nezanevreli.
Ja som nikdy nezanevrel na nikoho. Zakaždým, keď v mojom živote došlo k disharmóniám, veľmi slušne
sme si ich vyjasnili a tieto veci u mňa fungujú v zmysle dobrej komunikácie. Nie som s nikým rozhádaný,
nemám s nikým žiadne problémy, či už je to bývalá žena, Zuzana, alebo vzťah medzi nimi. Tie veci majú
svoju štábnu kultúru, to je pre mňa dôležité a všetko ostatné je, s dovolením, moja vec.
FELÍCIA BORONKAYOVÁ
Foto:
VILO ROZBORIL sa na televízne obrazovky vracia 7. septembra.
Nakrúcať V siedmom nebi začal už vo februári.
Nová forma pomoci - známe tváre ako MARTIN ŠKRTEL pomáhajú osobne i finančne.
Teraz bude robiť moderátor radosť v Jojke.
Modré z neba malo vysokú sledovanosť, aj tak ho zrušili.
Hrdý otec. Dcéra KATKA ukončila bakalára vo Viedni a inžinierske štúdium v Bratislave.
So ZUZANOU ŤAPÁKOVOU vraj nemajú žiadne problémy.

Hrdý otec. Dcéra KATKA ukončila bakalára vo Viedni a inžinierske štúdium v Bratislave.
So ZUZANOU ŤAPÁKOVOU vraj nemajú žiadne problémy.
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59. Ustanovujúci snem sa bude konať 1. septembra v Žiline, informuje Sieť
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 29/08/2014; Slovensko; SITA]
Ustanovujúci snem sa bude konať 1. septembra v Žiline, informuje Sieť
BRATISLAVA - Na ustanovujúcom sneme strany Sieť, ktorej zakladateľom je Radoslav Procházka, sa 1.
septembra zúčastní 118 delegátov - členov strany. V jednom zo žilinských hotelov na Deň ústavy SR
potvrdia vznik nového politického subjektu. Informoval o tom hovorca strany Sieť Ján Orlovský.
S prejavom vystúpi zakladateľ strany Radoslav Procházka. (Ilustračné foto) Zdroj - SITA/Jozef Jakubčo
V pondelok delegáti snemu v tajnom hlasovaní rozhodnú o predsedovi a najviac ôsmich ďalších členoch
predsedníctva strany Sieť.
Podľa stanov Siete má najvyšší riadiaci orgán strany maximálne deväť členov, a to jedného predsedu,
štyroch podpredsedov a štyroch členov predsedníctva, vysvetlil Orlovský. Program ustanovujúceho
snemu je rozdelený na dve časti.
V tej verejnej, ktorá sa bude konať dopoludnia, predstavia správu o doterajšej činnosti Prípravného
výboru, ako aj správu k otázkam financovania strany a informovať budú aj o hodnotovej a programovej
orientácii strany.
S prejavom vystúpi zakladateľ strany Radoslav Procházka programový rámec strany predstaví poslanec
NR SR Miroslav Beblavý a k téme regionálnej politiky a k tohtoročným komunálnym voľbám sa vyjadrí
primátor Martina Andrej Hrnčiar.
Popoludní sa začne neverejná časť ustanovujúceho snemu, ktorá bude venovaná rozprave k doplneniu
stanov o návrhy zmien, ktoré predložili členovia strany. Popoludní si členovia strany v tajnom hlasovaní
zvolia predsedu a predsedníctvo.
Strana Sieť bola oficiálne zaregistrovaná 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo
potvrdenie o jej registrácii 12. júna. Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod
vedením jej zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku.
Členkami výboru sú aj prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave Katarína Csefalvayová a primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
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60. O predsedovi strany Sieť sa rozhodne na Deň Ústavy SR
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/08/2014; Správy; SITA]
Na Deň Ústavy Slovenskej republiky sa rozhodne o predsedovi a ďalších ôsmich členoch
podpredsedníctva strany Sieť. Ustanovujúceho snemu sa zúčastní 118 členov strany.
Na ustanovujúcom sneme strany Sieť, ktorej zakladateľom je Radoslav Procházka, sa 1. septembra
zúčastní 118 delegátov - členov strany. V jednom zo žilinských hotelov na Deň Ústavy SR potvrdia vznik
nového politického subjektu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca strany Sieť Ján Orlovský.
Rozhodne sa o predsedovi
V pondelok delegáti snemu v tajnom hlasovaní rozhodnú o predsedovi a najviac ôsmich ďalších členoch
predsedníctva strany Sieť. Podľa stanov Siete má najvyšší riadiaci orgán strany maximálne deväť
členov, a to jedného predsedu, štyroch podpredsedov a štyroch členov predsedníctva, vysvetlil Orlovský.
Program ustanovujúceho snemu je rozdelený na dve časti. V tej verejnej, ktorá sa bude konať
dopoludnia, predstavia správu o doterajšej činnosti Prípravného výboru, ako aj správu k otázkam
financovania strany a informovať budú aj o hodnotovej a programovej orientácii strany. S prejavom
vystúpi zakladateľ strany Radoslav Procházka programový rámec strany predstaví poslanec NR SR

Miroslav Beblavý a k téme regionálnej politiky a k tohtoročným komunálnym voľbám sa vyjadrí primátor
Martina Andrej Hrnčiar.
Popoludní sa začne neverejná časť ustanovujúceho snemu, ktorá bude venovaná rozprave k doplneniu
stanov o návrhy zmien, ktoré predložili členovia strany. Popoludní si členovia strany v tajnom hlasovaní
zvolia predsedu a predsedníctvo.
Stranu doteraz viedol Procházka
Strana Sieť bola oficiálne zaregistrovaná 26. mája 2014 na Ministerstve vnútra SR, ktoré vydalo
potvrdenie o jej registrácii 12. júna. Stranu doteraz riadil trojčlenný Prípravný výbor pre vznik strany pod
vedením jej zakladateľa a splnomocnenca výboru Radoslava Procházku. Členkami výboru sú aj
prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Csefalvayová a primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
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61. Študijných odborov bude menej
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 16:00; 12/08/2014; Správy STV; z domova; Rita Fleischmanová]
Miroslav Frindt, moderátor: "Vysoké školy budú mať zrejme menej študijných programov aj
detašovaných pracovísk. Začala sa komplexná akreditácia. Komisia bude posudzovať kvalitu verejných,
aj súkromných vysokých škôl. Vyniknúť by mal rebríček kvality škôl. Kritériá posudzovania v porovnaní s
posledným hodnotením spred niekoľkých rokov sa sprísnili."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Od apríla 2013, odkedy platia nové prísnejšie pravidlá akreditácie,
stúpol počet študijných programov, ktoré Akreditačná komisia vôbec neschválila."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Takže predpokladám, že tých študijných programov bude
aj teraz oveľa menej schválených ako predtým."
Rita Fleischmanová: "Rektor Ekonomickej univerzity vidí v komplexnej akreditácii príležitosť pre školy,
aby navrhli študijné programy porovnateľné s tými, ktoré sa študujú v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "V neposlednom rade by mala táto akreditácia aj
dokumentovať väzbu študijných programov na prax. To znamená, že by univerzity mali navrhovať také
študijné programy, ktorých absolventi sa potom po ukončení daného študijného programu v praxi
uplatnia."
Rita Fleischmanová: "Rektor Slovenskej technickej univerzity od akreditácie očakáva, že by mohla
priniesť nový pohľad na kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách."
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Ešte druhá otázka je, že či tie kritériá tak
ako sú nastavené, sú nastavené porovnateľne medzi jednotlivými odbormi. Nám sa zdá, že niektoré tie
disciplíny majú tie kritériá mäkšie a niektoré ich majú tvrdšie."
Rita Fleischmanová: "Akreditačná komisia bude posudzovať aj detašované pracoviská vysokých škôl,
ktoré pre nekvalitu kritizoval predchádzajúci minister školstva. Šéf Akreditačnej komisie predpokladá, že
detašovaných pracovísk bude menej ako je v súčasnosti. Mnohé školy si totiž nepodali ani žiadosť o ich
akreditáciu. Vysoké školy navštívi Akreditačná komisia postupne od októbra do konca roka. Potom
napíše svoje hodnotenia. Konečné slovo pri udeľovaní akreditácií bude mať minister školstva."
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62. Začalo sa hodnotenie vysokých škôl
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 12/08/2014; Správy RTVS; z domova; Rita Fleischmanová]
Viliam Stankay, moderátor: "Vysoké školy budú mať zrejme menej študijných programov, aj
detašovaných pracovísk. Začala sa komplexná akreditácia. Komisia bude posudzovať kvalitu verejných,
aj súkromných vysokých škôl, najmä ich študijné programy. Vzniknúť by mal rebríček kvality škôl. Kritériá
posudzovania sa v porovnaní s posledným hodnotením spred niekoľkých rokov sprísnili."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Od apríla 2013, odkedy platia nové prísnejšie pravidlá akreditácie,
stúpol počet študijných programov, ktoré Akreditačná komisia vôbec neschválila."

Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie (telefonát): "Takže predpokladám, že tých študijných
programov bude aj teraz oveľa menej schválených ako predtým."
Rita Fleischmanová: "Rektor Ekonomickej univerzity vidí v komplexnej akreditácii príležitosť pre školy,
aby navrhli študijné programy porovnateľné s tými, ktoré sa študujú v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "V neposlednom rade by mala táto akreditácia aj
dokumentovať väzbu študijných programov na prax. To znamená, že by univerzity mali navrhovať také
študijné programy, ktorých absolventi sa potom po ukončení daného študijného programu v praxi
uplatnia."
Rita Fleischmanová: "Rektor Slovenskej technickej univerzity od akreditácie očakáva, že by mohla
priniesť nový pohľad na kvalitu vzdelávania na jednotlivých vysokých školách."
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Ešte druhá otázka je, že či tie kritériá tak,
ako sú nastavené, sú nastavené porovnateľne medzi jednotlivými odbormi. Nám sa zdá, že niektoré tie
disciplíny majú tie kritériá mäkšie a niektoré ich majú tvrdšie."
Rita Fleischmanová: "Akreditačná komisia bude posudzovať aj detašované pracoviská vysokých škôl,
ktoré pre nekvalitu kritizoval predchádzajúci minister školstva. Šéf Akreditačnej komisie predpokladá, že
detašovaných pracovísk bude menej ako je v súčasnosti. Mnohé školy si totiž nepodali ani žiadosť o ich
akreditáciu."
Robert Redhammer: "Myslím si, že naozaj programovo školy redukujú tieto pracoviská. Z hľadiska
ekonomického je to úplne nerentabilné, je to... neoplatí sa, nedá sa to uhradiť z tých zdrojov, ktoré
máme k dispozícii zo štátneho rozpočtu."
Rita Fleischmanová: "Kým pred štyrmi rokmi bolo na Slovensku vyše sto detašovaných pracovísk
vysokých škôl, pred pol rokom už len tridsaťšesť. Akreditačná komisia musí posúdiť aj to, či má škola pre
detašované pracoviská dostatok učiteľov."
Ľubor Fišera: "Aby sa nestalo to, čo sme zistili, že jeden učiteľ mal výuku na viacerých detašovaných
pracoviskách a v rovnakom čase. To znamená, prednášali miesto neho doktorandi."
Rita Fleischmanová: "Vysoké školy navštívi Akreditačná komisia postupne od októbra do konca roka.
Potom napíše svoje hodnotenia. Konečné slovo pri udeľovaní akreditácií bude mať minister školstva."

Späť na obsah

