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1. Ani so štyrmi automobilkami nám problém ako v Detroite nehrozí
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 11/08/2015; Miro Kern]

Miro Kern
O vstupe automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko hovorí dekan Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave a emeritný profesor Viedenskej ekonomickej univerzity Mikuláš
Luptáčik.
Na Slovensko prichádza štvrtá automobilka. Je takáto investícia úplnou výhrou, alebo v sebe nesie aj
riziká?
V zásade je to pozitívne. Jeden z vedúcich predstaviteľov Volkswagenu raz povedal, že ak by sa mali
riadiť len zásadami konkurencieschopnosti (to znamená najnovšou technológiou, prevádzkovými
nákladmi a ideou výroby), Volkswagen by mal všetky svoje autá vyrábať na Slovensku. Slovensko aj
automobilky by však mali venovať dostatočnú pozornosť rozvoju vedy a techniky. Teraz sa tomu hovorí
"priemysel 4.0" – ide o prepojenie výroby na informačné technológie. Otázka je, do akej miery sa im to
podarí a do akej miery sa do výskumu zapoja aj vedecké inštitúcie. To sa zatiaľ nedeje. Len na to, že u
nás sú nízke pracovné náklady, sa spoliehať nemôžeme.
Slovensko by si teda po získaní takejto investície malo ešte viac zvýšiť pridanú hodnotu z nej?
Áno. Výhodou automobilového priemyslu navyše je, že naň nadväzuje veľa iných výrobcov a nepriame
účinky sú vyššie ako priame. Jeden z predstaviteľov nemeckého Siemensu, ktorý má v Rakúsku viacero
podnikov, oznámil, že do Rakúska prejdú aj s vedou a výskumom, lebo sú tam dobré univerzity. Bolo by
dobré, keby sa to dialo aj na Slovensku.
Špekuluje sa o výške investičného stimulu pre Jaguar Land Rover, pretože ho vláda zatiaľ neprezradila.
Od akého momentu sa investičný stimul oplatí v segmente, akým je automobilový priemysel?
V prípade, že by sme mali aspoň niektoré údaje, dalo by sa to kvantifikovať. Vedeli by sme spočítať
všetky priame aj nepriame účinky, ktoré by táto investícia priniesla. Preto si treba počkať na aspoň
niektoré údaje.
Jaguar Land Rover by bol štvrtou veľkou automobilkou na Slovensku. Podiel automobiliek na celkovom
slovenskom priemysle by sa tak ešte zvýšil. Nie sú štyri automobilky – z nich tri na západe Slovenska –
priveľkou špecializáciou?
Práve vzhľadom na to, že automobilový priemysel na seba viaže aj iné odvetvia slovenského priemyslu,
to nepovažujem za veľký problém. Máloktoré iné odvetvie generuje taký dopyt na ostatné odvetvia ako
výroba automobilov. Keď si pozriete, čo sa kde na Slovensku pre automobily vyrába, je jasné, že to bude
mať priaznivý účinok na celý slovenský priemysel.
Počas krízy sa ukázalo, že ako jeden z prvých na ňu doplatil práve automobilový priemysel. Keď príde
ďalšia kríza, neprehĺbi to naše problémy?
To je pravda. V prirodzenej ekonomike však nemáte žiaden výrobok, o ktorom by sa dalo povedať, že
kríza jeho výrobu nepostihne. Výroba je previazaná a táto previazanosť bude narastať. Z rozvoja
automobilového priemyslu profituje napríklad aj slovenský elektrotechnický priemysel. Bolo by,
samozrejme, dobré, keby sme sa neviazali len na automobilový priemysel.
Nehrozí nám teda pri našej špecializácii to, čo Detroitu, kde väčšina automobiliek počas krízy
skrachovala alebo výrazne znížila výrobu?
Tu sú iné pomery. Svet je však výrazne previazanejší a určité nebezpečie tu je. Opäť spomeniem príklad
Volkswagenu: patrí medzi tri firmy na svete, ktoré najviac investujú do vedy a výskumu. A úprimne – aj
vďaka tomu vyrábajú veľmi dobré autá. Ak sa automobilkám u nás podarí udržať si
konkurencieschopnosť nielen vďaka nízkym nákladom, ale aj zásluhou využitia modernej technológie,
myslím si, že nám osud podobný Detroitu nehrozí. No nesmieme len čakať s rukami založenými v lone.
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2. Ani so štyrmi závodmi nám Detroit nehrozí
[Téma: Ekonomická univerzita; Denník N; 12/08/2015; 135/2015; s.: 3; TÉMA; MIRO KERN]
O vstupe automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko hovorí dekan Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave a profesor Viedenskej ekonomickej univerzity MIKULÁŠ
LUPTÁČIK.

MIRO KERN
Na Slovensko prichádza štvrtá automobilka. Je takáto investícia úplnou výhrou alebo v sebe nesie aj
riziká?
V zásade je to pozitívne. Jeden z vedúcich predstaviteľov Volkswagenu raz povedal, že ak by sa mali
riadiť len zásadami konkurencieschopnosti (to znamená najnovšou technológiou, prevádzkovými
nákladmi a ideou výroby), Volkswagen by mal všetky autá vyrábať na Slovensku. Slovensko aj
automobilky by však mali venovať pozornosť rozvoju vedy a techniky. Ide o prepojenie výroby na
informačné technológie. Otázka je, do akej miery sa im to podarí a do akej miery sa do výskumu zapoja
aj vedecké inštitúcie. To sa zatiaľ nedeje. Len na to, že u nás sú nízke pracovné náklady, sa spoliehať
nemôžeme.
Slovensko by si teda po získaní takejto investície malo ešte viac zvýšiť pridanú hodnotu z nej?
Áno. Výhodou automobilového priemyslu navyše je, že naň nadväzuje veľa iných výrobcov a nepriame
účinky sú vyššie ako priame. Jeden z predstaviteľov nemeckého Siemensu, ktorý má v Rakúsku viacero
podnikov, oznámil, že do Rakúska prejdú aj s vedou a výskumom, lebo sú tam dobré univerzity. Bolo by
dobré, keby sa to dialo aj na Slovensku.
Špekuluje sa o výške stimulu pre Jaguar Land Rover, pretože ho vláda zatiaľ neprezradila. Od akého
momentu sa investičný stimul oplatí v segmente, akým je automobilový priemysel?
V prípade, že by sme mali aspoň niektoré údaje, dalo by sa to kvantifikovať. Vedeli by sme spočítať
všetky priame aj nepriame účinky, ktoré by táto investícia priniesla. Preto si treba počkať na aspoň
niektoré údaje.
Jaguar Land Rover by bol štvrtou veľkou automobilkou na Slovensku. Podiel automobiliek na celkovom
slovenskom priemysle by sa tak ešte zvýšil. Nie sú štyri automobilky - z nich tri na západe Slovenska priveľkou špecializáciou?
Práve vzhľadom na to, že automobilový priemysel na seba viaže aj iné odvetvia slovenského priemyslu,
to nepovažujem za veľký problém. Máloktoré iné odvetvie generuje taký dopyt na ostatné odvetvia ako
výroba automobilov. Keď si pozriete, čo sa kde na Slovensku pre automobily vyrába, je jasné, že to bude
mať priaznivý účinok na celý slovenský priemysel.
Počas krízy sa ukázalo, že ako jeden z prvých na ňu doplatil práve automobilový priemysel. Keď príde
ďalšia kríza, neprehĺbi to naše problémy?
To je pravda. V prirodzenej ekonomike však nemáte žiaden výrobok, o ktorom by sa dalo povedať, že
kríza jeho výrobu nepostihne. Výroba je previazaná a táto previazanosť bude narastať. Z rozvoja
automobilového priemyslu profituje napríklad aj slovenský elektrotechnický priemysel. Bolo by,
samozrejme, dobré, keby sme sa neviazali len na automobilový priemysel.
Nehrozí nám teda pri našej špecializácii to, čo Detroitu, kde väčšina automobiliek počas krízy
skrachovala alebo výrazne znížila výrobu?
Tu sú iné pomery. Svet je však výrazne previazanejší a určité nebezpečie tu je. Opäť spomeniem príklad
Volkswagenu: patrí medzi tri firmy na svete, ktoré najviac investujú do vedy a výskumu. A úprimne - aj
vďaka tomu vyrábajú veľmi dobré autá. Ak sa automobilkám u nás podarí udržať si
konkurencieschopnosť nielen vďaka nízkym nákladom, ale aj zásluhou využitia modernej technológie,
myslím si, že nám osud podobný Detroitu nehrozí. No nesmieme len čakať s rukami založenými v lone.
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3. Letná škola energetiky bola najmä o výmene skúseností
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 11/08/2015; euractiv.sk; Redakcia]
Mladí elektrotechnici, ekológovia, ekonómovia, jadroví fyzici, ale aj študenti medzinárodných vzťahov
ukázali, že otázky energetiky sú im veľmi blízke.
Prvý ročník Letnej školy energetiky zaujal študentov nielen zo Slovenska, zapojili sa do nej aj českí
študenti či Slováci študujúci na zahraničných školách. Letná škola, ktorú pripravili Slovenské elektrárne v
spolupráci s partnermi, sa konala v posledný júlový týždeň pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu
Európskej komisie pre energetickú úniu.

Zámerom bolo spojiť mladých ľudí so záujmom o energetiku a poskytnúť im priestor diskutovať s
odborníkmi z praxe. Mladí elektrotechnici, ekológovia, ekonómovia, jadroví fyzici, ale aj študenti
medzinárodných vzťahov v debatách ukázali, že energetické otázky sú im veľmi blízke.
"Som zvedavý človek a baví ma študovať, aké sú ďalšie možnosti. S týmto vzdelaním sa človek môže
dostať do rôznych sfér, preto oceňujem, že program Letnej školy bol zameraný aj na ekonomiku a
medzinárodné vzťahy," povedal Erik Chabreček, ktorý študoval strojné inžinierstvo v Prahe a venuje sa
využitiu odpadového tepla a alternatívnym zdrojom energie.
Ondrej Bajza sa prihlásil, lebo pokladal za dôležité mať možnosť debatovať s odborníkmi. "Letnú školu
energetiky vnímam veľmi pozitívne, človek môže nabrať rozhľad a získať praktické vedomosti." Vo
svojom veku už vlastní a prevádzkuje mikro vodnú elektráreň s výkonom 200W, ktorú si aj sám
naprojektoval a pokrýva energetickú spotrebu jeho chatky. V debatách ho zaujímalo, napríklad, prečo sa
niektorým krajinám viac oplatí dovážať uhlie cez tretinu zemegule a aký to má vplyv na cenu energie a
životné prostredie.
Plytvanie energiami a problematika uhlíkových stôp bola dôležitá aj pre Stanku Maťugovú. Študovala v
Prahe, vo Fínsku, ale aj v Jekaterinburgu na Uralskej štátnej univerzite. No vrátila sa. Chce pôsobiť
doma, v Turci, kde práve zakladá neziskovú organizáciu. "Fyziku milujem. Chcela by som pôsobiť v
energetike, ale najmä pomôcť miestnej komunite. Predsa všetky systémy majú byť na to, aby ľuďom
zjednodušili život."
Účastníkov mimoriadne zaujala aj téma elektromobility a možnosť vyskúšať si elektrické auto alebo
navštíviť jadrovú elektráreň Mochovce a infocentrum Energoland.
Cieľom Letnej školy energetiky bolo posilniť spoluprácu s akadémiou a tiež spojiť tých, ktorí dnes sektor
riadia, s ďalšou generáciou energetikov. Preto sa do letnej školy zapojili v pozícii rečníkov aj zástupcovia
mimovládnej sféry, pedagógovia, žurnalisti, ale aj odborníci z praxe a zástupcovia energetických
spoločností. Program bol tvorený tak, aby mali študenti možnosť čo najviac debatovať a nadväzovať
priamy kontakt s aktérmi z oblasti energetiky. O ich mimoriadnom záujme svedčil aj vysoký počet
prihlásených, z ktorých však do letnej školy komisia vybrala len 20 najlepších študentov.
"Ich úlohou bolo, okrem iného, sformulovať stanovisko pre podpredsedu Európskej komisie Maroša
Šefčoviča ohľadom budovania európskej energetickej únie. Je možné, že to budú práve oni, ktorí budú v
krátkom čase uvádzať tento projekt do života," povedala Martina Kováčová, špecialistka pre
inštitucionálne vzťahy Slovenských elektrární.
Medzi rečníkov patrili profesor Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Lívia Vašáková zo
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, analytik Andrej Nosko, Filip Černoch z Masarykovej
univerzity, ktorý pôsobil aj ako poradca českého premiéra, Matej Stuška z US Steel Košice, Peter Badík
zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu alebo za Slovenské elektrárne Andrea Pancotti, manažér
predaja a energetických služieb, Miroslav Šarišský, vedúci externej komunikácie a brandingu, či Jordan
Mandalov, riaditeľ jadrovej elektrárne v Mochovciach.
Výdavky Letnej školy energetiky hradili Slovenské elektrárne, na realizácii podujatia sa však podieľali aj
ďalší partneri. Spoločnosť Auto-Impex sa postarala o dopravu, Slovenská debatná asociácia a agentúra
Seesame zase bezplatne zrealizovali debatný tréning a tréning prezentačných zručností pre študentov.
Mediálny partner EurActiv.sk pomohol podujatie spropagovať a Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku podporilo projekt záštitou podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša
Šefčoviča. Slovenské elektrárne oceňujú spoluprácu partnerov na Letnej škole energetiky, ktorou
významne prispeli k úspechu celého podujatia.
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4. Školám chýbajú kapacity. Vysokoškoláci sú často odkázaní na priváty
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/08/2015; Annamária Ondrejková]
Vydané dnes o 20:13 Autor - Annamária Ondrejková
Vysokoškolskí študenti, ktorí nedostanú internát, si hľadajú ubytovanie na privátoch. Stoja ich o desiatky
eur viac a často bývajú bez zmluvy.
BRATISLAVA. Dvadsaťjedenročná Simona Majštiníková študuje v Bratislave na Univerzite Komenského.
Býva na priváte, pretože nedostala internát.
Nie je sociálny prípad a získala málo bodov v jednotlivých kritériách, podľa ktorých univerzita prideľuje

študentom bývanie.
Isté miesta vo vysokoškolských internátoch majú len študenti prvých ročníkov, ktorých sa školy snažia
uprednostniť.
"Internát som nedostala už minulý školský rok, keď som bola druháčka. Nemala som kde bývať, tak som
vzala prvý privát, ktorý sa mi pozdával. V dvojizbovom byte žijeme štyri dievčatá a dokopy platíme 560
eur," hovorí Simona.
Izby chýbajú
Oslovené vysoké školy priznali, že postelí pre študentov je málo. "Naša ubytovacia kapacita zabezpečí
nocľah pre 83 percent študentov," povedala hovorkyňa Ekonomickej univerzity v Bratislave Lucia
Knappek.
Najväčšia slovenská škola Univerzita Komenského v?Bratislave vlani neubytovala 2275 študentov.
"Štatistika z tohto roku ešte nie je," povedala jej hovorkyňa Andrea Földváryová.
Aj na strednom Slovensku je situácia rovnaká. "Vlastné kapacity sú v súčasnosti nepostačujúce.
Momentálne v?jednom z našich internátov v Ružomberku prebieha komplexná rekonštrukcia, vďaka
ktorej budeme môcť ubytovať viac študentov," povedala šéfka ubytovacích zariadení Katolíckej
univerzity v Ružomberku Renáta Šrámeková.
Univerzita P. J. Šafárika v?Košiciach tiež hlási málo miesta. "Niektorí študenti sa rovno rozhodnú pre
ubytovanie na priváte, prípadne u?zmluvných partnerov," povedala hovorkyňa univerzity Jana
Oleničová.
Ministerstvo školstva neurčuje ani kapacitu, ani podmienky ubytovania študentov počas štúdia. Vysoké
školy o nich rozhodujú samy.
Problémy s privátmi
Majštiníková priznáva, že aj keď je v byte spokojná, ak tento rok internát dostane, z?privátu sa
odsťahuje. "V byte by sa mi určite lepšie pripravovalo na štátnice. Ale rozdiel medzi výškou nájmu je 70
eur, čo nie je pre mňa malý peniaz."
Študentov, ktorí bývajú na priváte, najmä v hlavnom meste nie je málo. Rozdiel v?cene bývania v
študentskom domove a na priváte sa pohybuje v desiatkach eur.
Najlacnejšie internáty stoja niekedy len okolo 50 eur. Výdavky na privát sú vysoké aj pre študentov, ktorí
nie sú zo sociálne slabších rodín.
Študenti často od nájomcu nedostanú nájomnú zmluvu a bývajú načierno. Nájomcovia tak obchádzajú
daň z?príjmu, ktorú by mali štátu platiť, ak sa rozhodnú prenajímať vlastný dom či byt.
"Študent bez vlastného príjmu môže byť v situácii, keď potrebuje ušetriť. Preto dochádza k dohodám s
prenajímateľom o zľavení na nájomnom, ak nebude uzatvorená písomná zmluva," vysvetľuje
viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov Alica Orda Oravcová.
Ak si prenajímateľ nesplní registračné a oznamovacie povinnosti, dopustí sa správneho deliktu. Daňový
úrad mu môže dať pokutu.
Ak sa nezaregistruje, môže to byť od 60 do 20-tisíc eur. Ak si nesplní oznamovaciu povinnosť, pokuta je
od 30 do tritisíc eur.
Nevedia, koľko vybrali
"Daň z prenájmu nehnuteľností sa samostatne nekontroluje. V rámci kontroly dane z príjmov sú
preverované aj príjmy z prenájmu nehnuteľností," vysvetľuje Katarína Tehlárová z Finančnej správy. Ak
dostane daňový úrad podnet, môže sa však zamerať na dane z prenájmu nehnuteľnosti.
Oravcová prízvukuje, že zdaniť príjem z prenájmu je administratívne náročné, lebo prenajímateľ si môže
uplatňovať iba skutočné výdavky. Musí si uchovať všetky bločky, posúdiť a zaevidovať v daňovej
evidencii a až potom zahrnúť do priznania.
Preto by podľa nej pomohlo vrátiť sa k možnosti uplatniť si paušálne výdavky, ktoré "viac–menej" v
priemere odrážajú skutočné výdavky. "Myslím si, že takto by prenajímatelia boli motivovaní platiť daň,"

hovorí Oravcová.
Žiadatelia
Čo musia splniť
Najčastejšie kritériá, podľa ktorých študenti dostávajú internát:
sociálna situácia v rodine
študijné výsledky
vzdialenosť bydliska od školy
mimoškolská činnosť
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5. Škola býva istejšia ako bývanie
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 12/08/2015; 186/2015; s.: 7; SLOVENSKO; ANNAMÁRIA
ONDREJKOVÁ]
Z vysokoškolákov sa na posteľ v cudzom meste v internáte môžu spoľahnúť len prváci
BRATISLAVA. Dvadsaťjedenročná Simona Majštiníková študuje v Bratislave na Univerzite Komenského.
Býva na priváte, pretože nedostala internát. Nie je sociálny prípad a získala málo bodov v jednotlivých
kritériách, podľa ktorých univerzita prideľuje študentom bývanie. Isté miesta vo vysokoškolských
internátoch majú len študenti prvých ročníkov, ktorých sa školy snažia uprednostniť. "Internát som
nedostala už minulý školský rok, keď som bola druháčka. Nemala som kde bývať, tak som vzala prvý
privát, ktorý sa mi pozdával. V dvojizbovom byte žijeme štyri dievčatá a dokopy platíme 560 eur," hovorí
Simona.
Izby chýbajú
Oslovené vysoké školy priznali, že postelí pre študentov je málo. "Naša ubytovacia kapacita zabezpečí
nocľah pre 83 percent študentov," povedala hovorkyňa Ekonomickej univerzity v Bratislave Lucia
Knappek. Najväčšia slovenská škola ,Univerzita Komenského v Bratislave, vlani neubytovala 2 275
študentov. "Štatistika z tohto roku ešte nie je," povedala jej hovorkyňa Andrea Földváryová. Aj na
strednom Slovensku je situácia rovnaká. "Vlastné kapacity sú v súčasnosti nepostačujúce. Momentálne
v jednom z našich internátov v Ružomberku prebieha komplexná rekonštrukcia, vďaka ktorej budeme
môcť ubytovať viac študentov," povedala šéfka ubytovacích zariadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku Renáta Šrámeková. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach tiež hlási málo miesta. "Niektorí
študenti sa rovno rozhodnú pre ubytovanie na priváte, prípadne u zmluvných partnerov," povedala
hovorkyňa univerzity Jana Oleničová. Ministerstvo školstva neurčuje ani kapacitu, ani podmienky
ubytovania študentov počas štúdia. Vysoké školy o nich rozhodujú samy.
Problémy s privátmi
Majštiníková priznáva, že aj keď je v byte spokojná, ak tento rok internát dostane, z privátu sa
odsťahuje. "V byte by sa mi určite lepšie pripravovalo na štátnice. Ale rozdiel medzi výškou nájmu je 70
eur, čo nie je pre mňa malý peniaz." Študentov, ktorí bývajú na priváte, najmä v hlavnom meste, nie je
málo. Rozdiel v cene bývania v študentskom domove a na priváte sa pohybuje v desiatkach eur.
Najlacnejšie internáty stoja niekedy len okolo 50 eur. Výdavky na privát sú vysoké aj pre študentov, ktorí
nie sú zo sociálne slabších rodín. Študenti často od nájomcu nedostanú nájomnú zmluvu a bývajú
načierno. Nájomcovia tak obchádzajú daň z príjmu, ktorú by mali štátu platiť, ak sa rozhodnú prenajímať
vlastný dom či byt. "Študent bez vlastného príjmu môže byť v situácii, keď potrebuje ušetriť. Preto
dochádza k dohodám s prenajímateľom o zľavení na nájomnom, ak nebude uzatvorená písomná
zmluva," vysvetľuje viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov Alica Orda Oravcová. Ak si
prenajímateľ nesplní registračné a oznamovacie povinnosti, dopustí sa správneho deliktu. Daňový úrad
mu môže dať pokutu. Ak sa nezaregistruje, môže to byť od 60 do 20-tisíc eur. Ak si nesplní oznamovaciu
povinnosť, pokuta je od 30 do tritisíc eur.
Nevedia, koľko vybrali
"Daň z prenájmu nehnuteľností sa samostatne nekontroluje. V rámci kontroly dane z príjmov sú
preverované aj príjmy z prenájmu nehnuteľností," vysvetľuje Katarína Tehlárová z Finančnej správy. Ak

dostane daňový úrad podnet, môže sa však zamerať na dane z prenájmu nehnuteľnosti. Oravcová
prízvukuje, že zdaniť príjem z prenájmu je administratívne náročné, lebo prenajímateľ si môže
uplatňovať iba skutočné výdavky. Musí si uchovať všetky bločky, posúdiť a zaevidovať v daňovej
evidencii a až potom zahrnúť do priznania. Preto by podľa nej pomohlo vrátiť sa k možnosti uplatniť si
paušálne výdavky, ktoré "viacmenej" v priemere odrážajú skutočné výdavky. "Myslím si, že takto by
prenajímatelia boli motivovaní platiť daň," hovorí Oravcová.
ANNAMÁRIA ONDREJKOVÁ
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6. Škola býva istejšia ako bývanie
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/08/2015; 186/2015; s.: 4; Spravodajstvo; Annamária
Ondrejková]
Z vysokoškolákov sa na posteľ v cudzom meste v internáte môžu spoľahnúť len prváci
Vysokoškolskí študenti, ktorí nedostanú internát, si hľadajú ubytovanie na privátoch. Stoja ich o desiatky
eur viac a často bývajú bez zmluvy.
BRATISLAVA. Dvadsaťjedenročná Simona Majštiníková študuje v Bratislave na Univerzite Komenského.
Býva na priváte, pretože nedostala internát. Nie je sociálny prípad a získala málo bodov v jednotlivých
kritériách, podľa ktorých univerzita prideľuje študentom bývanie. Isté miesta vo vysokoškolských
internátoch majú len študenti prvých ročníkov, ktorých sa školy snažia uprednostniť. "Internát som
nedostala už minulý školský rok, keď som bola druháčka. Nemala som kde bývať, tak som vzala prvý
privát, ktorý sa mi pozdával. V dvojizbovom byte žijeme štyri dievčatá a dokopy platíme 560 eur," hovorí
Simona.
Izby chýbajú
Oslovené vysoké školy priznali, že postelí pre študentov je málo. "Naša ubytovacia kapacita zabezpečí
nocľah pre 83 percent študentov," povedala hovorkyňa Ekonomickej univerzity v Bratislave Lucia
Knappek. Najväčšia slovenská škola Univerzita Komenského v Bratislave vlani neubytovala 2275
študentov. "Štatistika z tohto roku ešte nie je," povedala jej hovorkyňa Andrea Földváryová. Aj na
strednom Slovensku je situácia rovnaká. "Vlastné kapacity sú v súčasnosti nepostačujúce. Momentálne
v jednom z našich internátov v Ružomberku prebieha komplexná rekonštrukcia, vďaka ktorej budeme
môcť ubytovať viac študentov," povedala šéfka ubytovacích zariadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku Renáta Šrámeková. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach tiež hlási málo miesta. "Niektorí
študenti sa rovno rozhodnú pre ubytovanie na priváte, prípadne u zmluvných partnerov," povedala
hovorkyňa univerzity Jana Oleničová. Ministerstvo školstva neurčuje ani kapacitu, ani podmienky
ubytovania študentov počas štúdia. Vysoké školy o nich rozhodujú samy.
Problémy s privátmi
Majštiníková priznáva, že aj keď je v byte spokojná, ak tento rok internát dostane, z privátu sa
odsťahuje. "V byte by sa mi určite lepšie pripravovalo na štátnice. Ale rozdiel medzi výškou nájmu je 70
eur, čo nie je pre mňa malý peniaz." Študentov, ktorí bývajú na priváte, najmä v hlavnom meste nie je
málo. Rozdiel v cene bývania v študentskom domove a na priváte sa pohybuje v desiatkach eur.
Najlacnejšie internáty stoja niekedy len okolo 50 eur. Výdavky na privát sú vysoké aj pre študentov, ktorí
nie sú zo sociálne slabších rodín. Študenti často od nájomcu nedostanú nájomnú zmluvu a bývajú
načierno. Nájomcovia tak obchádzajú daň z príjmu, ktorú by mali štátu platiť, ak sa rozhodnú prenajímať
vlastný dom či byt. "Študent bez vlastného príjmu môže byť v situácii, keď potrebuje ušetriť. Preto
dochádza k dohodám s prenajímateľom o zľavení na nájomnom, ak nebude uzatvorená písomná
zmluva," vysvetľuje viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov Alica Orda Oravcová. Ak si
prenajímateľ nesplní registračné a oznamovacie povinnosti, dopustí sa správneho deliktu. Daňový úrad
mu môže dať pokutu. Ak sa nezaregistruje, môže to byť od 60 do 20-tisíc eur. Ak si nesplní oznamovaciu
povinnosť, pokuta je od 30 do tritisíc eur.
Nevedia, koľko vybrali
"Daň z prenájmu nehnuteľností sa samostatne nekontroluje. V rámci kontroly dane z príjmov sú
preverované aj príjmy z prenájmu nehnuteľností," vysvetľuje Katarína Tehlárová z Finančnej správy. Ak
dostane daňový úrad podnet, môže sa však zamerať na dane z prenájmu nehnuteľnosti. Oravcová
prízvukuje, že zdaniť príjem z prenájmu je administratívne náročné, lebo prenajímateľ si môže
uplatňovať iba skutočné výdavky. Musí si uchovať všetky bločky, posúdiť a zaevidovať v daňovej
evidencii a až potom zahrnúť do priznania. Preto by podľa nej pomohlo vrátiť sa k možnosti uplatniť si

paušálne výdavky, ktoré "viac–menej" v priemere odrážajú skutočné výdavky. "Myslím si, že takto by
prenajímatelia boli motivovaní platiť daň," hovorí Oravcová.
Annamária Ondrejková © SME
---Žiadatelia
Čo musia splniť
Najčastejšie kritériá, podľa ktorých študenti dostávajú internát:
- sociálna situácia v rodine
- študijné výsledky
- vzdialenosť bydliska od školy
- mimoškolská činnosť
---FOTO:
Internáty v Mlynskej doline v Bratislave. FOTO ARCHÍV SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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7. Podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov rastie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:18; 12/08/2015; K veci; z domova; Marta
Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: "Uhlie je stále najvyužívanejším zdrojom na výrobu elektrickej energie.
Obnoviteľné zdroje energie sa ale doťahujú a po viac ako pätnástich rokoch opätovne predbehli svojho
najväčšieho rivala - zemný plyn. Uvádza to najnovšia štatistika Medzinárodnej energetickej agentúry. O
jej výstupoch som sa v širších súvislostiach porozprávala s profesorom Petrom Balážom z Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Hoci experti a medzinárodné inštitúcie ako OSN, či Svetová banka varujú pred
nepriaznivými dôsledkami využívania uhlia na zmenu klímy a zdravie obyvateľov, toto tuhé palivo aj
naďalej ostáva najvyužívanejším svetovým zdrojom na výrobu elektrickej energie s podielom vyše
štyridsaťjeden percent v roku 2013. Je to tým, že ide o najlacnejší zdroj?"
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD, Ekonomická univerzita v Bratislave (telefonát): "No, je to jednak tým a
jednak treba si aj uvedomiť, že aká je celková energetická bilancia vo svetovom hospodárstve, lebo
najväčšími spotrebiteľmi energií sú Spojené štáty americké a Čína. Čína je zároveň najväčším svetovým
dovozcom uhlia a jej dovoz je prakticky likviduje ročne vyše päťdesiat percent celkového svetového
vývozu uhlia. Takže tá logika mať čo najviac energie zo zdrojov, ktoré sú relatívne nízko technologicky
náročné, sa prakticky presadzuje v celom rozvojovom svete a v prípade USA, samozrejme, sa tá
situácia hode mení, ale stále si treba uvedomiť, že USA ťaží obrovské množstvá povrchového uhlia s
relatívne veľmi nízkymi cenami, takže aj tam ten proces, ktorý nejakým spôsobom mení celkovú bilanciu
a štruktúru spotreby, ide pomaly."
Marta Jančkárová: "Vieme, že uhlie patrí k nezastupiteľným zdrojom aj v Európskej únii. Na druhej
strane je tu zavádzanie prísnejších environmentálnych štandardov, či reforma Európskeho trhu
obchodovania s emisiami. Vytlačia uhoľné elektrárne postupne do úzadia?"
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD: "Myslím si, že nie, jednak preto,že Európska únia naštartovala proces
takzvanej energetickej únie, ktorú v podstate dneska riadi náš eurokomisár. Jednak samozrejme treba
brať do úvahy základný fakt, že celková produkcia elektrickej energie, ktorá je hlavným spotrebiteľom
týchto nosičov je veľmi diferencovaná. Osemdesiat percent výroby elektrickej energie vo Francúzsku je z
jadra. Prevažná väčšina elektrickej energie vyrobená v Poľsku a v Nemecku je z uhlia napriek tomu, že
sa tá bilancia veľmi rýchlo mení smerom práve k obnoviteľným zdrojom energie. Takže na to sú
nastavené produkčné jednotky, samozrejme, výstavba elektrárne je aj finančne veľmi náročná, takže
každá ekonomika sa snaží zachovať si určitú energetickú istotu, určitú energetickú bezpečnosť vlastných
zdrojov a samozrejme, sú také výnimky, ako je Slovensko. No a tým pádom vlastne ten ústup uhlia z
toho výslnia dlhodobého, ktoré aj v rámci Európskej únie malo, je iba postupný."
Marta Jančkárová: "Podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa ešte v roku 2013
vyšplhal na pomyselné druhé miesto. Nová správa Medzinárodnej energetickej agentúry tento trend
potvrdila aj za minulý rok. Najväčší podiel majú vodné elektrárne, ale rastie aj počet fotovoltaických a

veterných elektrární. Je to cesta? Dá sa hovoriť o trendoch?"
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD: "Tak, ja si myslím, že v každom prípade treba vždy vychádzať z toho, že by
mal byť vytvorený nejaký optimálny energetický mix, ktorý berie do úvahy aj fakt, že nie vždy svieti slnko
a nie vždy fúka. To značí, že niektoré rozhodnutia boli veľmi radikálne. V prípade Nemecka, ktoré dnes
dosahuje skoro štyridsaťpercentný podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej bilancii,
je to prakticky vyšpičkované cez veľké veterné farmy, ktoré sú postavené v Baltickom mori a slnečné
zdroje, fotovoltaické elektrárne v Šlezvicku-Holštajnsku a ďalších spolkových krajinách. V iných
krajinách, samozrejme, ten proces je postupný. Samozrejme, že ten charakter vlastne toho obnoviteľna
tých zdrojov je veľmi relatívny, pretože na jednej strane Európska únia poukazuje na to, ako prudko
rastie podiel obnoviteľných zdrojov energie, alebo hlavne teda pokiaľ ide o fotovoltaiku, na strane druhej
si málokto uvedomuje reálny fakt, za aký ... dneska je produkované striebro v rozvojových krajinách a to
samozrejme v konečnom dôsledku tú bilanciu, by som povedal, pokiaľ ide o životné prostredie
znehodnocuje. Potom je to samozrejme aj ďalší faktor a to je to, že sú krajiny, ktoré majú dneska
enormne vysoký podiel povedzme fotovoltaiky, ale už málokto hovorí o to, že tá celková dynamika a tá
celková, by som povedal, výkonnosť týchto zdrojov, sa veľmi rýchlo mení. Tie články sú dneska násobne
lacnejšie ako boli pred tým, ale pokiaľ ide o technológiu likvidácie tých starých článkov, dneska sú to
obrovské haldy, ktoré znečisťujú životné prostredie, pretože tá technológia na ich likvidáciu je veľmi
finančne náročná."
Marta Jančkárová: "Zaujímavosťou je porovnanie využitia obnoviteľných zdrojov energie medzi krajinami
OECD, kam od roku 2000 patrí aj Slovensko a tými, ktoré do tejto skupiny nepatria. Viac ako polovicu
zelených zdrojov využívajú krajiny OECD priamo na výrobu elektrickej energie a tepla. Druhá kategória
krajín ich využíva skôr v rámci obytných, komerčných a verejných sektorov. O čom to podľa vás
vypovedá?"
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD: "Tak, treba si uvedomiť, že vlastne celý energetický sektor je plný rôznych
paradoxov a jeden za všetky dnes je spotreba elektrickej energie na výrobu zimy. To značí na
klimatizáciu v USA väčšia ako spotreba na výrobu tepla. Pokiaľ ide o krajiny OECD. Krajiny OECD,
respektíve krajiny Európskej únie, ktoré tvoria jej prevažnú časť, štartujú vlastne s programom Európa
2020 od roku už asi 2002, to značí, že už dvadsať rokov veľmi systematicky menia energetický mix v
prospech vlastne obnoviteľných zdrojov energie a ich alternatív. Tým pádom ten proces je veľmi
úspešný."
Marta Jančkárová: "Ešte sme nespomenuli využívanie jadrovej energie. Aké miesto bude mať v
najbližších desaťročiach?"
Prof. Ing. Peter Baláž, PhD: "No, s jadrovou energiou hlavne po Fukušime je to veľmi zložité. Včera
znovuobnovovali a revitalizovali Japonci jeden zo zdrojov, ktorý bol v rámci tej katastrofy zatvorený. Ja si
myslím, že nie je docenená pozícia jadrovej energie, hlavne pokiaľ ide o Európsku úniu a to hlavne
preto, že Nemecko sa rozhodlo v podstate jednostranne neotvoriť zdroje, ktoré boli rekonštruované. Boli
celkom...v objeme zhruba osemtisíc megawattov, čo stálo nemeckú ekonomiku okolo dvadsaťpäť miliárd
eur a mal to byť ako taký určitý odkaz ostatným krajinám Európskej únie, že toto je tá správna cesta. No,
samozrejme, pri ... podmienkach spomínaného Francúzska, je to veľmi zložité. Takisto Slovensko
nainvestovalo miliardy eur do toho, aby nejakým spôsobom zabezpečila pre seba silovú energiu. Takže
ten proces bude veľmi komplikovaný, ale pokiaľ Európa pôjde po línii vytvorenia energetickej únie, to
značí, že bude sa snažiť optimalizovať jednak dopravu, jednak produkciu energie v rámci celého
teritória, tak si myslím, že bude znovu nejakým spôsobom zdôraznená významná úloha jadrovej energie,
pretože ona je v podstate najčistejšia a pokiaľ pozerám na to, že elektrárne Francúzske už idú štyridsať
rokov, vyše štyridsať rokov, tak je aj v konečnom dôsledku najefektívnejšia. I keď samozrejme tie
prvotné náklady sú enormné."
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8. Zahraniční študenti tlačia slovenskú ekonomiku nahor
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/08/2015; 156/2015; s.: 2; INFOGRAFIKA DŇA; Martina Chudá]
ŠKOLSTVO
Na našich univerzitách nájdeme najmä gréckych, nórskych a českých študentov. Najviac ich je v
Bratislave.
Martina Chudá
Bratislava – Ako zahraniční študenti ovplyvňujú ekonomiku štátu, či sú pre ňu prínosom alebo na nich
dopláca, sa rozhodli zistiť študenti z brnianskej Masarykovej univerzity. Výsledok ukázal, že Slováci

študujúci v Česku prinášajú do ekonomiky vyše 24 miliónov eur ročne. Toľko totiž nechajú Slováci v
Česku na daniach, kým si popri škole privyrábajú, bývajú tam a utrácajú na jedlo či zábavu. Kým v
Česku študuje na vysokých školách z cudzincov najviac Slovákov, k nám si z celého sveta prišli rozšíriť
vedomosti najmä Gréci. Česi obsadili až tretiu priečku najpočetnejších zahraničných študentov na
Slovensku. Strieborné miesto patrí Nórom.
Ako je to u nás
Zahraniční študenti sú prínosom aj pre naše hospodárstvo, i keď štúdia, ktorá by to vyčíslila, neexistuje.
Okrem toho, že u nás míňajú peniaze na stravu či bývanie, tí, ktorí študujú v cudzom jazyku, si u nás
platia aj školné. Zadarmo študuje len ten, kto ovláda slovenčinu. Ročné výdavky na zahraničného
študenta z Európskej únie, ktorý študuje v slovenčine, sú od 600 do niekoľko tisíc eur, informovala
hovorkyňa rezortu školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Závisí to podľa nej od vysokej školy,
študijného odboru, stupňa, od toho, či býva na internáte, stravuje sa v študentskej jedálni a podobne.
Rozdiely vo výdavkoch v porovnaní so Slovákmi sú podľa nej obvykle v úhrade zdravotného poistenia,
daňového bonusu, prídavku na dieťa či v sociálnom štipendiu.
Prínos cudzincov
Dôležité a rozhodujúce pre našu ekonomiku je i to, či zahraniční študenti po štúdiách u nás zostanú
alebo nie. Ak sa totiž rozhodnú u nás pracovať a žiť, vplýva to na návratnosť investície, ktorú do nich náš
štát vložil. Odborníčka na školstvo z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Renáta Králiková však
upozorňuje, že Slovensko má v rámci Medzinárodného porovnania MIPEX jedno z najhorších skóre
pokiaľ ide o integrovanie cudzincov. "Je kľúčové umožniť zahraničným absolventom získať rovnaké
podmienky sociálneho a zdravotného zabezpečenia ako Slovákom," povedala Králiková. Zahraniční
študenti podporujú konkurencieschopnosť školy. "Tá škole pomáha zabezpečiť kvalitných študentov a
pracovníkov, prílev finančných prostriedkov na jej fungovanie, posúva školu vpred, dodáva jej
interkultúrny rozmer, pomáha odstraňovať xenofóbiu, zbližuje kultúry, podporuje diverzitu a zároveň
zlepšuje jej imidž," vysvetľuje prínos zahraničných študentov na škole prorektorka pre medzinárodné
vzťahy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Gabriela Miššíková.
Počet zahraničných študentov na štátnych vysokých školách (v I. a II. stupni štúdia v dennej forme, k 31.
10. 2014)
4 968 ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV ŠTUDUJE NA SLOVENSKU
(PRE POROVNANIE, ŠTUDUJÚCICH SLOVÁKOV JE 112 449)
2 204 Univerzita Komenského v Bratislave
933 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
291 Slovenská technická univerzita v Bratislave
172 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
151 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
95 Vysoká škola múzických umení v Bratislave
230 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
155 Technická univerzita v Košiciac
128 Žilinská univerzitav Žiline
82 Ekonomická univerzita v Bratislave
81 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
80 Katolícka univerzita v Ružomberku
79 Prešovská univerzita v Prešove
75 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
53 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

52 Univerzita J. Selyeho
33 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28 Trnavská univerzita v Trnave
24 Akadémia umení v Banskej Bystrici
22 Technická univerzita vo Zvolene
Výnosy zo školného (v EUR)
Rok 2013 Rok 2014
Univerzita Komenského v Bratislave 20 513 131 16 753 199
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 370 021 1 374 201
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 039 617 2 630 843
Trnavská univerzita v Trnave 1 749 337 1 868 425
Z ktorých krajín študuje najviac cudzincov na vybraných slovenských vysokých školách
Univerzita Komenského v Bratislave
Gréci (523), Nóri (350), Nemci (293), Česi (106), Poliaci (82)
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nóri, Briti, Íri, Islanďania, Švédi
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Srbi (71), Česi (20) a Poliaci (13)
Technická univerzita v Košiciach
má najviac Ukrajincov (presné číslo nie je k dispozícii)
Trnavská univerzita v Trnave
Česi (32), Rusi (5), Srbi (2), Líbyjčania (1), Indovia (1)
Štipendiá pre študentov v cudzom jazyku (v EUR za rok)
Univerzita Komenského v Bratislave
maximálne 1 675
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
5 500 – 7 500
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1 500 – 8 000
Technická univerzita v Košiciach
5 000 – 7 000
Trnavská univerzita v Trnave
600 – 1 500
Záujem zahraničných študentov o odbory I. a II. stupňa VŠ štúdia
poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy 266

zdravotníctvo 2 768
spoločenské vedy
1 062
vedy o kultúre a umení 225
vojenské a bezpečnostné vedy o 4
prírodné vedy 94
Top 15: zahraniční študenti podľa štátneho občianstva na Slovensku
Gréci 854
Nóri 524
Česi 422
Ukrajinci 371
Srbi 354
Poliaci 310
Nemci 266
Izraelčania 191
Španieli 177
Briti 139
Portugalci 111
Taliani 102
Švédi 83
Islanďania 79
Maďari 78
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9. Brusel len tak nepresvedčíme, že si Jaguar zaslúži od štátu extra pomoc
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 16/08/2015; Daniela Krajanová]
Nedeľa 16. august 2015 10:51 Daniela Krajanová
Európska komisia starostlivo kontroluje každý väčší pokus členských krajín zadotovať investíciu
automobilky. Ak by sme chceli Jaguar preplatiť, aby prišiel do Nitry za každú cenu, nemusí to prejsť.
Od roku 2007 do júna minulého roku nahlásili štáty Európskej únie, že chcú dať automobilkám 925
miliónov eur vo forme veľkých stimulov. Dokopy išlo o 20 investícií. Brusel odobril len časť pomoci.
"Schválili sme pomoc v hodnote 441 miliónov eur, čo je asi o polovicu menej než krajiny únie plánovali,"
píše sa v správe Európskej komisie.
Aj vláda Roberta Fica bude presviedčať Brusel, že si automobilka Jaguar Land Rover zaslúži dotáciu,
aby postavila závod v Nitre a vytvorila v ňom 2000 až 4000 pracovných miest. Ďalšie tisícky miest by
mali pribudnúť vo firmách, ktoré budú pre Jaguar dodávať dielce.
Koľko im chceme dať?
Zatiaľ nie je jasné, akou sumou by štát chcel Jaguar podporiť. Premiér Fico sa vyjadril, že investorovi
môže dať štát aj 400 miliónov eur. Hovoril to všeobecne, nie vo vzťahu k Jaguaru s dodatkom, že len tak
"strieľa".
Minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý má pod palcom investičné stimuly, hovoril o maximálnej dotácii
dosahujúcej 8 až 9 percent z investície. To by pri veľkosti investície Jaguaru vyše jednej miliardy eur
predstavovalo asi 100 miliónov eur.
Objavili sa aj odhady, že Jaguar by mohol na Slovensku preinvestovať aj viac ako 1,4 miliardy eur.
V našich zákonoch sa píše, že cez investičné stimuly, ktoré spadajú pod ministerstvo hospodárstva,
môžeme väčšinu investície v Nitre podporiť iba 8,5-percentnou sumou. Nitra je totiž na západnom
Slovensku, ktoré potrebuje pomoc menej než iné regióny.

Neznamená to však, že naše zákony nepoznajú aj iné formy štátnej pomoci ako investičné stimuly.
Existujú aj príspevky či granty.
Firme s indickými majiteľmi môže štát de facto sľúbiť čokoľvek, ale posledné slovo bude mať Brusel. Ten
už diskutuje s našimi predstaviteľmi.
Zistia, či sme preplatili
Čo budú úradníci z Európskej komisie zisťovať, keď budú riešiť, čo by sme Jaguaru mohli dať a čo už
nie? Budú hľadať najmä hranicu pomoci, pri ktorej je isté, že bez jej pridelenia by si automobilka
nevybrala Slovensko, ale zvolila by si inú krajinu.
O investíciu tejto automobilky mali záujem napríklad Poliaci. Podľa agentúry Reuters sa tamojšie
ministerstvo hospodárstva vyjadrilo, že na záver rokovaní Slovensko ponúklo automobilke také veľké
dotácie, aké by si oni nedovolili.
"Podľa našich kalkulácií takáto veľká pomoc nebola pre nás akceptovateľná, pretože by to znamenalo,
že automobilka a štát by neznášali rovnocenne prínosy a náklady a investície," vyhlásili Poliaci.
Hovorí sa, že boli ochotní ponúknuť 83 miliónov eur v hotovosti.
Hotovosť či daňové úľavy?
Keby Slovensko núkalo automobilke aj hotovosť, bol by to pri rokovaniach s Európskou komisiou
problém, myslí si dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a emeritný
profesor Viedenskej ekonomickej univerzity Mikuláš Luptáčik.
"Takáto pomoc je v rozpore s podmienkami férovej hospodárskej sútaže a sotva by sa stretla s
pochopením v Európskej komisii. Jednoznačne sa prihováram za pomoc vo forme daňových úľav,"
hovorí Luptáčik.
Podobne to vidí analytička spoločnosti Next Finance Markéta Šichtařová. "Daňová úľava je rozložená do
viac rokov. Ak by dal štát rovno v jednom roku hotovosť, tak sa pripravuje o svoje cash flow a úroky z
toho. Pri daňovej úľave by náklady boli rozložené do viac rokov," hovorí Šichtařová.
Podľa nej tiež treba myslieť na to, že práve daňové úľavy, nie hotovosť motivujú firmy dobre hospodáriť
a tvoriť nové pracovné miesta.
Slovensko je vo výhode
Slovensko má pre automobilky veľké výhody už len tým, že je tu vybudovaná sieť dodávateľov, ktorí
zásobujú žilinskú Kiu, trnavský PSA Peugeot Citroën, ale aj Volkswagen v Bratislave. Preto by
Šichtařová očakávala, že keby aj napríklad Poliaci ponúkli rovnakú pomoc ako Slovensko, Jaguar by si
vybral pre investíciu Slovensko.
Iná situácia by nastala, keby mala automobilka silného partnera či inú motiváciu v inej krajine. V tom
prípade by bolo treba priplatiť.
Nemalú úlohu v tom, čo slovenská vláda automobilke Jaguar ponúkla, zohrajú nepochybne aj blížiace sa
voľby. S nimi totiž silnie tlak na politikov, aby priniesli do krajiny významnú investíciu.
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10. Brusel stopol viac ako polovicu pomoci
[Téma: Ekonomická univerzita; Denník N; 17/08/2015; 138/2015; s.: 6; Ekonomika; DANIELA
KRAJANOVÁ]
Od roku 2007 do júna minulého roku nahlásili štáty Európskej únie, že chcú dať automobilkám 925
miliónov eur vo forme veľkých stimulov, spolu išlo o 20 investícií. Brusel odobril len časť pomoci.
"Schválili sme pomoc v hodnote 441 miliónov eur, čo je asi o polovicu menej, než krajiny plánovali," píše
sa v správe Európskej komisie. Aj vláda Roberta Fica bude presviedčať Brusel, že si automobilka Jaguar
Land Rover zaslúži dotáciu, aby postavila závod v Nitre a vytvorila v ňom 2000 až 4000 pracovných
miest. Ďalšie tisícky miest by mali pribudnúť v dodávateľských firmách.
KOĽKO IM CHCEME DAŤ?

Nie je jasné, akou sumou by štát chcel Jaguar podporiť. Fico sa vyjadril, že investorovi môže dať štát aj
400 miliónov eur. Hovoril to všeobecne, nie vo vzťahu k Jaguaru s dodatkom, že len tak "strieľa".
Minister hospodárstva Vazil Hudák hovoril o maximálnej dotácii dosahujúcej 8 až 9 percent z investície.
To by pri veľkosti investície vyše jednej miliardy eur predstavovalo asi 100 miliónov eur. Objavili sa tiež
odhady, že Jaguar by mohol u nás investovať aj viac ako 1,4 miliardy eur. V našich zákonoch sa píše, že
cez investičné stimuly, ktoré spadajú pod ministerstvo hospodárstva, môžeme investíciu v Nitre podporiť
iba 8,5-percentami z nej. Nitra je totiž na západnom Slovensku, ktoré potrebuje pomoc menej než iné
regióny. Neznamená to však, že naše zákony nepoznajú aj iné formy štátnej pomoci ako investičné
stimuly. Existujú aj príspevky či granty. Firme môže štát de facto sľúbiť čokoľvek, ale posledné slovo
bude mať Brusel. Čo budú úradníci z Európskej komisie zisťovať, keď budú riešiť, čo by sme Jaguaru
mohli dať a čo už nie? Budú hľadať najmä hranicu pomoci, pri ktorej je isté, že bez jej pridelenia by si
automobilka nevybrala Slovensko, ale zvolila by si inú krajinu. O investíciu automobilky mali záujem
napríklad Poliaci. Podľa agentúry Reuters sa tamojšie ministerstvo hospodárstva vyjadrilo, že na záver
rokovaní Slovensko ponúklo automobilke také veľké dotácie, aké by si oni nedovolili. "Podľa našich
kalkulácií takáto veľká pomoc nebola pre nás akceptovateľná, pretože by to znamenalo, že automobilka
a štát by neznášali rovnocenne náklady a investície," vyhlásili Poliaci. Hovorí sa, že boli ochotní
ponúknuť 83 miliónov eur v hotovosti.
HOTOVOSŤ ČI ÚĽAVY?
Keby Slovensko núkalo automobilke aj hotovosť, bol by to pri rokovaniach s Bruselom problém, myslí si
dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a emeritný profesor
Viedenskej ekonomickej univerzity Mikuláš Luptáčik. "Takáto pomoc je v rozpore s podmienkami
férovej hospodárskej sútaže a sotva by sa stretla s pochopením v Európskej komisii. Jednoznačne sa
prihováram za pomoc vo forme daňových úľav," hovorí. "Daňová úľava je rozložená do viac rokov. Ak by
dal štát v jednom roku hotovosť, pripravuje sa o svoje cash flow a úroky z toho. Pri daňovej úľave by
náklady boli rozložené do viac rokov," hovorí analytička Next Finance Markéta Šichtařová. Podľa nej tiež
treba myslieť na to, že práve daňové úľavy, nie hotovosť motivujú firmy dobre hospodáriť a tvoriť nové
pracovné miesta. Slovensko má pre automobilky veľké výhody už len tým, že je tu vybudovaná sieť
dodávateľov. Preto by Šichtařová očakávala, že keby aj Poliaci ponúkli rovnakú pomoc ako Slovensko,
Jaguar by si vybral pre investíciu Slovensko. Iná situácia by nastala, keby mala automobilka silného
partnera či inú motiváciu v inej krajine. V tom prípade by bolo treba priplatiť. Nemalú úlohu v tom, čo
slovenská vláda automobilke Jaguar ponúkla, zohrajú nepochybne aj blížiace sa voľby. S nimi totiž silnie
tlak na politikov, aby priniesli do krajiny významnú investíciu.
DANIELA KRAJANOVÁ
foto:
Automobilka Jaguar sa má definitvne rozhodnúť do konca roka. FOTO-TASR/AP
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11. Kurz finančnej gramotnosti pre redakciu Zem & Vek (I. časť – hypotéky)
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 16/08/2015; Miroslav Mlynárik]
Nedeľa 16. august 2015 16:26 Miroslav Mlynárik
Publikovať nezmysly ide v princípe dvoma spôsobmi. Buď tomu, čo píšete, aj veríte, alebo to robíte iba z
čisto ekonomických pohnútok. Pri redaktoroch časopisu Zem & Vek môžu byť správne obe možnosti.
Časopis Zem & Vek, známy svojím alternatívnym pohľadom na svet, vydal po roku opäť výberovku
svojich najlepších textov – Almanach MMXIV. Hoci nie som fanúšikom tohto žánru, počas svojej
poslednej návštevy kníhkupectva Panta Rhei som sa zo zvedavosti začítal do jedného z jeho článkov s
názvom "Hypotekárna ilúzia".
Keďže ide o tému, v ktorej sa celkom orientujem a navyše som mal už dlhšie obdobie nutkanie niečo
napísať, rozhodol som sa spraviť recenziu tohto dielka a trochu tak poodhaliť spôsoby, akými sa v tomto
čoraz populárnejšom časopise robí žurnalistika. Poďme teda na to.
Nie, banka nevlastní váš byt
Článok začína štandardnou definíciou hypotekárneho úveru. Tu naozaj nebolo čo pokaziť:
"Hypotékaje pôžička zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosť. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť
je dobrou zálohou, má takýto úver obyčajne pomerne nízke úročenie.(…)"

V ďalšej časti však už ale autor nenechal nič na náhodu a popustil uzdu fantázii naplno:
"(…) Banka s licenciou na poskytovanie hypoték je povinná vydať hypotekárne záložné listy. Tieto listy
ponúka investorom. Od nich následne získa financie. V praxi to znamená, že občan síce ručí banke
svojou nehnuteľnosťou, ale nehnuteľnosť do splatenia hypotéky v skutočnosti patrí investorovi. Citujem
vyjadrenie profesora ekonómie a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave: "(…) Pri hypotekárnom
úvere sú záujmy komerčnej banky podriadené záujmom investorov. To znamená, že aj v prípade úpadku
hypotekárnej banky sa záujmy investorov uspokoja prednostne, dokonca aj pred záujmami štátu. (…)"
(Sivák a kol., 2007)"
Tvrdenie, že občan síce ručí banke svojou nehnuteľnosťou, ale tá do splatenia hypotéky v skutočnosti
patrí investorovi je čistý nezmysel, ktorého veľkosť nepomôže zmierniť ani šikovne podsunutá citácia v
súčasnosti už bývalého rektora Ekonomickej univerzity.
Na vysvetlenie si najprv povedzme, čo presne sú hypotekárne záložné listy (HZL) a ako súvisí
hypotekárny úver s investorom kupujúcim HZL.
Hypotekárny záložný list je zabezpečený korporátny dlhopis (tzv. covered bond) vydávaný bankou. Tieto
dlhopisy odlišuje od bežných, napr. štátnych dlhopisov skutočnosť, že platby úrokov a istiny sú
zabezpečené zoskupením (poolom) aktív. Pod aktívami sa v tomto zmysle chápu hlavne hypotekárne
úvery, ktoré banka poskytla svojim klientom a financuje ich hotovosťou získanou z predaja HZL.
Zabezpečenie formou poolu znamená, že narozdiel od bežného úveru, ku ktorému je jednoznačne
priradená založená nehnuteľnosť, v prípade HZL nie je možné povedať, že z hypotéky poskytnutej
klientovi X sa zabezpečuje výplata Y kusov HZL, ktoré vlastní investor Z.
Praktickým účelom HZL je teda získať na finančnom trhu peniaze so splatnosťou dlhšou ako majú
štandardné bankové vklady (tie sú splatné okamžite) a následne pomocou nich financovať hypotekárne
úvery. Nasledujúci obrázok aspoň čiastočne ilustruje, ako vyzerá súvaha banky vydávajúcej covered
bondy, teda aj HZL:
cb_principleČo sa týka nehnuteľnosti, ktorou klient banky ručí za svoj úver, tak tá v celom procese
vystupuje primárne ako zabezpečenie pre banku a len technicky ako sekundárne zabezpečenie
vydaných HZL pre prípad krachu banky a následného nesplácania úveru zo strany klienta.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zo skutočnosti, že je voči nehnuteľnosti zriadené záložné právo v
prospech banky nevyplýva, že klient banky prestáva byť jej vlastníkom, t.j. že vlastnícke práva
prechádzajú na banku, alebo dokonca na držiteľa HZL, tak ako to podsúva autor článku. Pre
presvedčených fanúšikov konšpiračných teórií prikladám ako dôkaz formuláciu z aktuálnej hypotekárnej
zmluvy uzavretej v slovenskej banke:
"Záložný veriteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
ktorá tvorí predmet zálohu v zmysle uzatvorenej príslušnej zmluvy na kupujúceho, ktorým je dlžník ako
budúci záložca tejto zmluvy, s tým, že pri zápise vkladu k nehnuteľnosti, ktorá je uvedená v čl. I. bode č.
1 tejto zmluvy bude vyznačené záložné právo v prospech záložného veriteľa."
Je samozrejme pravda, že v prípade úpadku banky sú záujmy jej akcionárov podriadené záujmom
veriteľov a prednostne jej zabezpečených veriteľov, t.j. aj držiteľov HZL. Tvrdenie rektora Siváka, že
držitelia HZL sú uspokojení pred štátom je taktiež pravdivé, štát totiž svoje prípadné pohľadávky voči
banke nemáva zabezpečené. Na tom však nie je nič nezvyčajné – rovnaký princíp platí pri každej
súkromnej firme vydávajúcej zabezpečené dlhopisy.
Odvodiť však z týchto úvah tvrdenie, že nehnuteľnosť patrí do splatenia úveru držiteľom HZL, je
žurnalistické diletantstvo a vedomá demagógia.
Za všetkým sú korporácie, veľký majetok a big money. Alebo aj nie
Poďme ale ďalej. Nasleduje naozaj kvalitný žurnalistický úlet:
"Takže nie občan, nie štát, ba ani akcionári banky poskytujúcej hypotéku nie sú v prípade krachu banky
chránení. Chránený je prednostne investor, čiže investičný fond, investičná či iná banka vlastniaca
hypotekárny záložný list. Jedným slovom: chránené sú tzv. "big money". Právo právnickej osoby je
nadradené právu človeka. Ľudské práva a slobody, dokonca aj modla súčasného kapitalizmu právo na
majetok sú podriadené právam i záujmom korporácií. Malý majetok je podriadený veľkému majetku."
K tomuto mixu trivialít (to o akcionároch je fakt dobrý fór) a manipulatívnych poloprávd je potrebné uviesť

dve poznámky:
1. Nie je pravda, že majiteľom HZL je vždy banka alebo iná veľká korporácia, proti ktorým časopis Zem
& Vek tak úporne brojí. Minimálne v slovenských podmienkach je úplne bežné, aby HZL vlastnili aj
občania. Tunajšie banky ich svojím retailovým klientom ponúkajú pravidelne, takže tzv. "big money" a
"korporácia" je častokrát fyzická osoba bývajúca napr. v Liptovskom Mikuláši. Pre záujemcov pripájam
odkaz na emisiu HZL v Slovenskej sporiteľni: https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slspsk/documents/hypotekarne-zalozne-listy/hzl-fix5-2020-letak.pdf
2. Nie je pravda ani to, že občan v prípade krachu banky nie je chránený. Realita je presne opačná.
Slovenský zákon o bankách explicitne stanovuje, že v prípade, ak banka nie je schopná riadne splácať
svoje záväzky (t.j. je v defaulte), vydané HZL pokračujú v existencii ďalej bez toho, aby bola vyhlásená
ich predčasná splatnosť (t.j. aby občan bol nútený naraz splatiť svoj úver, alebo predať svoju
nehnuteľnosť). Ako dôkaz uvádzam citáciu Zákona o bankách č. 483/2001 Zb.:
"Z dôvodov na strane hypotekárnej banky alebo jej právnych nástupcov sa nemôže vynucovať
predčasné splácanie pohľadávok z hypotekárneho úveru a komunálneho úveru; to platí aj pri zrušení a
likvidácii hypotekárnej banky."
Podobný princíp navyše vo svojom oficiálnom materiáli odporúča aj Európska banková autorita (EBA),
ktorá spolu s ECB dozerá na správne fungovanie európskeho trhu s covered bondami. Ochrana
hypotekárnych klientov banky v prípade jej krachu teda nie je špecifikum iba slovenského bankového
systému.
Sú peniaze a strata banky iba fiktívne?
Aj nasledujúcu pasáž je potrebné uviesť na pravú mieru:
"Aj ostatné riziká znášajú všetci, len nie investori. Napríklad riziko spojene s nehnuteľnosťou. Pre prípad
znehodnotenia sa vykonáva povinné poistenie nehnuteľnosti s vinkuláciou poistky v prospech banky.
Teda aj samotná komerčná banka má vždy väčšie práva a znáša menšie riziká ako človek. Jedno z
mála rizík, ktoré znáša banka ako dlžník, je riziko neumiestnenia hypotekárnych záložných listov a riziko
predčasného splatenia. Tieto riziká sú neporovnateľné s rizikom občana, človeka, rodiny. Človek riskuje
vlastnú strechu nad hlavou. Banka fiktívnu stratu peňazí reálnej hodnoty. Dá sa teda jednoznačne
povedať, že pre investorov i banky je hypotéka najbezpečnejšou investíciou. Zároveň je aj
najvýnosnejšou."
Tvrdenie, že banka má vždy väčšie práva a znáša menšie riziká ako občan je sporné. V prvom rade je
potrebné ozrejmiť, že cieľom banky nie je pri svojej činnosti fungovať ako hráč v kasíne.
To znamená, že ak chápeme banku ako legitímnu firmu (navyše s kľúčovým významom pre ekonomiku),
ktorej zmyslom je dlhodobo pôsobiť na trhu, je nevyhnutné, aby mala svoje riziká čo možno najviac
pokryté. V opačnom prípade by bola bezprostredne vystavená výrazným stratám alebo až bankrotu.
Navyše, autor opäť demagogicky vymenúva zanedbateľné riziká neumiestnenia HZL a ich predčasného
splatenia, pričom podstatné riziká banky zamlčiava. Kľúčovým rizikom banky je tzv. kreditné riziko, t.j.
riziko, že klient nesplatí svoj úver v plnej výške a načas a spôsobí tým banke stratu.
Zákony a početné regulácie, ktorými sa každá banka musí riadiť, jej presne predpisujú, čo musí pri
poskytnutí úveru robiť, aby toto riziko mala pod kontrolou (odborne sa tomu hovorí risk management).
Následné tvrdenie autora, že banka riskuje fiktívnu stratu peňazí je teda opäť nezmysel a ohlupovanie
čitateľa.
Je samozrejme pravda, že človek riskuje stratu nehnuteľnosti, ale v skutočnosti iba do výšky nesplatenej
sumy úveru. To znamená, že v prípade, ak klient nevie splácať úver ani po predĺžení jeho splatnosti a
znížení mesačnej splátky, banka vyrovná jeho dlh predajom nehnuteľnosti a zvyšok peňazí z predajnej
sumy mu vráti.
Z ekonomického hľadiska tak ide o férový princíp. Zo skúsenosti z práce v komerčnej banke môžem
navyše potvrdiť, že počet prípadov, kedy dochádza k predaju nehnuteľností, je vzhľadom k celkovému
počtu reštrukturalizovaných úverov naozaj malý.
Nabudúce o ďalších evergreenoch
Toto bol teda úvod do článku, ktorý by za normálnych okolností ostal bez povšimnutia. V jeho
zostávajúcej časti autor "erudovane" opisuje ešte ďalšie zistenia súvisiace s hypotekárnymi úvermi. Tým

sa budem venovať v ďalšom blogu.
Už teraz sa môžete tešiť na evergreen o emisii peňazí, úvahy o klesajúcom podiele domov v súkromnom
vlastníctve, ale aj dôležité varovanie pred obzvlášť nebezpečnou úžerou pri 3% ročnej úrokovej sadzbe.
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12. JÁNOŠÍK Z ČESMAD-U
[Téma: Ekonomická univerzita; Kilometer; 14/08/2015; 08/2015; s.: 14,15; ROZHOVOR; Redakcia]
V ďalšej časti série, ktorou vás zoznamujeme so zamestnancami združenia, spoznáte Ing. Gabriela
Kozáka z obchodného oddelenia. Prečo by tento večne usmiaty človek mohol byť v trochu prehnanom
zmysle novodobým Jánošíkom združenia ČESMAD, sa dozviete v rozhovore.
Aká je vaša pracovná činnosť v združení ČESMAD Slovakia?
Som súčasťou obchodného oddelenia, ktoré sa zaoberá radom komerčných služieb určených pre
dopravné firmy a nielen pre členov združenia. Medzi hlavné poskytované služby patria platobné karty a
zariadenia na platenie mýta v zahraničí, rezervácia trajektov a služba refundácie DPH. Ja osobne mám
na starosti aktívne ponúkanie produktov obchodného oddelenia, čo zahrňuje vyhľadávanie a
komunikáciu s novými dodávateľmi i obchodnými partnermi. Primárne sa však špecializujem na
poradenstvo v oblasti refundácie DPH pre dopravné spoločnosti.
Ako ste sa k tomuto povolaniu dostali a prečo ste sa preň vlastne rozhodli?
Absolvoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, konkrétne jej Obchodnú fakultu, kde som sa
naučil veľa o obchode a o tom, čo klienti vyžadujú. Po štúdiu som pracoval v marketingu a obchode v
rôznych spoločnostiach, aj v oblasti dopravy. Som človek, ktorého baví byť v centre diania veľkej
spoločnosti a byť nápomocným pri plnení jej cieľov. Takže keď prišla ponuka pracovať pre združenie
dopravcov na obchodnom oddelení, tak som ani minútu neváhal a ponuku som prijal, pretože som tu
videl možnosť osobného rozvoja, ako aj možnosť využiť svoje schopnosti a nadobudnuté skúsenosti.
Mohli by ste v krátkosti opísať, ako prebieha váš bežný pracovný deň a čo počas neho robíte?
Každý deň je iný a to ma na tejto práci baví. Je preto ťažké popísať môj deň. Ak by som sa mal ale
pokúsiť definovať obvyklý deň, tak by vyzeral nasledovne: v doobedňajších hodinách riešim
administratívu, ako aj emaily, ktoré dostávam od našich dopravcov s požiadavkou, aby som im poradil,
ktoré daňové doklady sa môžu uplatniť v rámci refundácie DPH. Taktiež mi prichádzajú od klientov
obálky s daňovými dokladmi, ktoré kontrolujem, či spĺňajú všetky potrebné náležitosti, prípadne ich
selektujem a posielam dopravcovi na opravu. V prípade, že je všetko v poriadku, posielam ich nášmu
obchodnému partnerovi na podanie do zahraničia. Taktiež zisťujem od našich partnerov v zahraničí,
kedy našim klientom prídu platby z vrátenej DPH, aby som mohol svojich klientov informovať, kedy môžu
očakávať peniaze. Poobede sa venujem oslovovaniu nových klientov, resp. našich členov, či by nechceli
využiť službu vrátenia DPH zo zahraničia, prípadne inú komerčnú službu, nakoľko v dôsledku vývoja
trhu viem, že sú pre nich naše služby výhodné.
Aký je celý proces pri uzatváraní zmluvy k vratke DPH? Môžu nastať aj nejaké problémy, keď peniaze
nemôžu byť vyplatené?
Proces sme nastavili tak, aby bol pre potenciálneho klienta čo najjednoduchší. Na začiatku komunikácie
s dopravcom sa dohodne na výške provízie za túto službu, ako aj na type refundácie (štandardná
refundácia, okamžité vyplatenie DPH alebo refundácia spotrebnej dane). Tá sa odvíja od viacerých
faktorov. Medzi hlavné možno zaradiť výšku nárokovanej čiastky DPH. Následne po zaslaní všetkých
potrebných dokladov od klienta sa vyhotoví zmluva o spolupráci, ktorá sa mu zašle spolu s plnou mocou
na podpis. Neskôr už len čakám, kým mi dopravca pošle podpísané doklady a daňové doklady na
kontrolu a podanie. Niekedy sa, samozrejme, stane, že doklady nie sú správne, resp. sú
nerefundovateľné, ale to sa stáva len v prípade hotovostných bločkov a nie pri originálnych faktúrach,
kde správnosť údajov garantuje palivová spoločnosť. Každá krajina má vlastnú právnu úpravu a tá robí
proces refundácie DPH niekedy komplikovaným. Mojich klientov vždy upozorním na krajiny, kde sa nedá
vrátiť DPH z hotovostných bločkov, resp. aby si dali väčší pozor na typ dokladu, ktorý im pokladník pri
platení vydá.
Pre dopravné spoločnosti vraj ponúkate služby, ktoré nemajú na Slovensku konkurenciu. Je to tak? Máte
u dopravcov úspech?
Koncom minulého roka sme začali ponúkať dopravcom novú službu, a to okamžité vyplatenie DPH za

vysoko konkurenčné ceny. Znie to ako fráza z lacnej reklamy, ale je to pravda. Konkurujeme touto
službou veľkým palivovým spoločnostiam, ktoré ponúkajú tzv. netto fakturáciu. My ponúkame okamžité
vyplatenie DPH a na rozdiel od palivových spoločností, ktoré si to obvykle započítavajú so svojimi inými
faktúrami, my posielame dopravcom fyzicky peniaze na ich bankový účet, a tak sú oni ,,pánmi svojich
peňazí". Tomu zodpovedá aj veľmi jednoducho nastavený systém, keď nám klient pošle originál faktúry
na email alebo poštou a my mu do 5 pracovných dní pošleme peniaze. Ako jediní ponúkame na
Slovensku túto istú službu aj v prípade hotovostných bločkov, tam ale proces vyplatenia trvá dlhšie pre
náročnejšiu kontrolu každého bločku. Väčšinou je to do 10 pracovných dní.
Prečo by dopravné spoločnosti mali využívať vaše služby? Čo také špeciálne im viete ponúknuť?
Na trhu sa objavujú dve skupiny konkurencie: tá dobrá, ktorá je ale dosť drahá, a potom tá zlá, ktorá sa
snaží trhový podiel získať nízkou cenou. My sme si vzali to lepšie z obidvoch týchto skupín a ponúkame
kvalitnú službu za rozumnú cenu. Taktiež je našou výhodou flexibilita a ochota pomôcť každému pri
šetrení jeho financií. Lebo ruku na srdce, nie každý zamestnanec konkurencie rieši aktuálne problémy
svojich klientov pre ich neočakávané výdavky, aby dostali svoje financie čo najskôr. A je to aj naša
služba okamžitého vyplatenia DPH z hotovostných bločkov vo vybraných krajinách.
Situácia na dopravnom trhu nie je jednoduchá a vy v podstate spoločnostiam ,,zarábate" peniaze, takže
by ste mali byť ich ,,miláčik". Aké teda máte spätné reakcie od zákazníkov? Sú spokojní?
Tak ,,miláčik" ma zatiaľ volá len moja priateľka (smiech). To je pravda, situácia pre našich dopravcov
naozaj nie je vôbec jednoduchá a v dnešnej dobe je potrebné každé jedno euro. Preto ma veľmi teší, že
sme našli spôsob, ako našim dopravcom aspoň niekde trošku pomôcť ušetriť na tejto službe. O to viac
ma tešia telefonáty spokojných klientov, ktorí sú veľmi radi, že sme dodržali slovo a neboli to len plané
reči na ich získanie. Ušetrili sme im týmto spôsobom veľké množstvo finančných prostriedkov, čo naozaj
nie je málo v dnešnej ťažkej dobe. Ale áno, mám veľmi veľa spokojných klientov a to bolo a stále je
mojím cieľom.
Rozbehli ste v tejto oblasti spoluprácu s českým združením ČESMAD. Prečo ste si vybrali práve toto
združenie?
V rámci tejto služby som hľadal možnosti jej vylepšenia pre našich klientov, či už by sa to týkalo ceny,
alebo servisu ako takého. Dopytoval som možné riešenia obchodnej spolupráce v zahraničí, a tak som
sa dostal k českému združeniu dopravcov ČESMAD BOHEMIA. Slovo dalo slovo a o pár mesiacov
začala veľmi úspešná obchodná spolupráca, a to najmä vďaka šikovným a hlavne flexibilne mysliacim
zamestnancom českého združenia. Týmto, samozrejme, moja práca nekončí, nakoľko stále súčasne
,,dohliadam" na našich aktuálnych obchodných partnerov, aby pracovali na 100 %, a naďalej hľadám
najlepšie riešenia pre svojich klientov.
Pri tejto práci ste s ľuďmi z dopravných spoločností v dennom kontakte. Určite sa vám niekedy aj
posťažujú. Viete teda, aké problémy ich trápia najviac? Ako by ste im pomohli, ak by ste mali tú moc?
Vďaka každodennému kontaktu s malými aj veľkými dopravcami si dovolím tvrdiť, že mám pomerne
aktuálny prehľad o tom, ktoré problémy ich v súčasnej dobe trápia najviac. Pokiaľ by som mal
vymenovať tie najzásadnejšie, tak by sa určite jednalo o vysoké poplatky za mýto, veľký nedostatok
vodičov a tiež problémy s cenami prepráv a splatnosťami faktúr zo strany zákazníkov. Nájsť riešenie
týchto problémov nie je, samozrejme, vôbec jednoduché. Pri prvej zmienenej záležitosti by však naši
klienti jednoznačne uvítali a ocenili, aby boli všetky vybrané prostriedky investované späť do výstavby a
opráv infraštruktúry. S nedostatkom vodičov zápasia dopravcovia nielen u nás, ale aj vo všetkých
susedných krajinách. Dá sa teda bez zveličovania povedať, že sa jedná o celoeurópsky problém. Jeho
riešenie by podľa môjho názoru mohlo spočívať v dôslednej práci s kandidátmi na pozíciu vodiča už od
mládeže a ďalej vo vhodných ponukách na rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Ohľadom
splatnosti faktúr sa dá len odporučiť, aby si naši dopravcovia vyberali za partnerov len silné špedičné
spoločnosti, pri ktorých nehrozí, že za svoju odvedenú prácu nedostanú zaplatené. Cena za kilometer je
bohužiaľ tlačená dole silným konkurenčným prostredím, ktoré však jednoznačne vyhovuje zadávateľom
práce. I tak som presvedčený, že naši klienti dokážu vďaka efektívnemu ekonomickému riadeniu v tejto
silnej konkurencii obstáť a byť významnými hráčmi na európskom dopravnom trhu. Veľmi ma teší, že im
veľakrát môžeme v dosiahnutí tohto neľahkého cieľa pomôcť.
Vedeli by ste si spomenúť na najpríjemnejší a naopak najnepríjemnejší moment počas vášho pôsobenia
v združení ČESMAD?
Najnepríjemnejší? Vďaka našej už silnej pozícii na trhu som mal zlú skúsenosť, keď som sa dozvedel
- a v tomto odvetví sa vždy všetko skôr či neskôr dozviete -, že mi volali od konkurencie a vydávali sa za
potenciálneho klienta za účelom zistenia informácií o našich províziách, ako aj o databáze našich
klientov. To mi len dalo vôľu pracovať ešte tvrdšie a ukázať konkurencii, že som pripravený na vysokú

hru. A najpríjemnejší? Keď sa mi podarilo po polroku dotiahnuť s klientmi obchod, o ktorom si moje
profesijné okolie myslelo, že ho nedokážeme dotiahnuť do úspešného konca. Ale opak bol pravdou. A
tak s pokojným svedomím môžem potvrdiť naše motto, že pre nás ,,nič nie je problém".
Situácia pre našich dopravcov naozaj nie je vôbec jednoduchá a v dnešnej dobe je potrebné každé
jedno euro.
Proces sme nastavili tak, aby bol pre potenciálneho klienta čo najjednoduchší.
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13. S priemerom 19 rokov chcú finále
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/08/2015; 192/2015; s.: 28; VOLEJBAL; LUCIA ANTOLOVÁ]
Prezident úradujúcich majsteriek Slovenska vo volejbale žien VLADIMÍR HANČÍK o príprave na blížiacu
sa sezónu
Tradičné kondično-herné sústredenie v Tatrách už majú volejbalistky bratislavskej Slávie Ekonomická
univerzita Bratislava za sebou. Pätnásťnásobné majsterky Slovenska začali prípravu o pár dní skôr
ako vlani s jednoznačným cieľom – aj napriek omladenému kádru, ktorého vekový priemer sa tentoraz
vyšplhal len na 19 rokov, atakovať extraligové finále a pokúsiť sa o obhajobu dvoch domácich triumfov z
uplynulej sezóny.
"Neviem, dokedy budeme priemerný vek družstva znižovať," usmial sa prezident volejbalistiek Slávie EU
Vladimír Hančík. "Z pohľadu klubu je to dobrý trend. Vyberáme si talentované mladé hráčky, na ktorých
však nemožno od začiatku postaviť stabilnú hru kolektívu. Zodpovednosť musia vždy prebrať
skúsenejšie, väčšinou tie, ktoré už prišli v predchádzajúcich sezónach naberať skúsenosti." Inak to
nebude v tíme obhajkýň majstrovského titulu a víťaziek Slovenského pohára ani teraz. Z kádra odišlo trio
najskúsenejších – kapitánka Miroslava Kuciaková do bundesligového klubu Ladies in Black Aachen
(pôsobia v ňom okrem reprezentačného trénera Mareka Rojka aj Dominika Valachová, Tatiana
Crkoňová a Simona Kóšová), Monika Rákošová do francúzskeho Calais (tam hrala v minulej sezóne
Dominika Drobňáková) a Diana Mitrengová pravdepodobne do nemeckého druholigového VC Neuwied
(vlani sa o jeho postup z tretej ligy postarali aj Martina Viestová, Mária Hnátová, Lívia Kručovská a tréner
Milan Kocian). "Všetky tri nám budú nesmierne chýbať. Kuciaková bola duša tímu, osobnosť,
jednoznačný líder. Rákošová odohrala na strede siete vynikajúcu sezónu, Mitrengová urobila zasa
obrovský výkonnostný pokrok," pokračuje Hančík. Do družstva preto opäť pribudli nové tváre. "Na zmeny
sme zvyknutí, veď v posledných troch sezónach nám odišlo až desať hráčok. Väčšinou vždy
najskúsenejšie. Znova budeme stavať na kolektívnosti a bojovnosti," zdôrazňuje prezident
najúspešnejšieho ženského volejbalového klubu na Slovensku. Na post streďáčky sa v Slávii dohodli so
Senicou na príchode juniorskej reprezentantky Petry Adamovičovej. S bratislavským volejbalovým
klubom si podali ruky na výmenu Sone Babjakovej za smečiarku Miroslavu Rehákovú, ktorá by mala
tvoriť útočné duo s Romanou Hudecovou. Ďalej pribudli talentované smečiarky, len 15-ročné kadetské
reprezentantky Zuzana Šepeľová zo Sniny od trénera Čusa a Karolína Fričová z vlastnej juniorky. "V
kádri sú všetko študentky, štyri gymnazistky a deväť vysokoškoláčok, pričom šesť z Ekonomickej
univerzity Bratislava, ktorá je naďalej náš hlavný partner a s ktorou máme dlhodobo výbornú
spoluprácu najmä vďaka podpore a angažovanosti vicerektora Rudolfa Siváka," zdôrazňuje Hančík. Na
naplnení ambicióznych cieľov pracujú už od 5. augusta. Dievčatá absolvovali kondičnoherné
vysokohorské sústredenie s východiskovým bodom na Štrbskom Plese. Do konca augusta ich čaká
podobný model v bratislavskom Horskom parku, pričom už odohrajú prípravné stretnutia s ruským tímom
Omiška Omsk 20. augusta v Púchove a 27. augusta počas miniturnaja v Bratislave, na ktorom sa
zúčastní aj nemecký Lohhof. V septembri čaká na slávistky turnaj v Pezinku a týždeň pred začiatkom
extraligy tradičný domáci Slávia EU Cup. "Uspieť s takýmto mladým tímom nebude jednoduché.
Družstvo naďalej vedie náš úspešný trénerský tandem Martin Hančík s Michalom Matušovom. Keď to
dokázali v ťažkej minulej sezóne, spolu s hráčkami to dokážu aj v nastávajúcej. Spoločne urobíme
maximum, aby sme minimálne neprerušili 22-ročnú sériu účastí vo finále extraligy," uzatvára Vladimír
Hančík. LUCIA ANTOLOVÁ
MONIKA RÁKOŠOVÁ: POSTÚPIŤ A NEROZSYPAŤ SA
Jedna z minulosezónnych opôr slávistiek Monika Rákošová sa rozhodla okúsiť legionársky chlebíček.
"Po poslednej úspešnej sezóne a dlhých rokoch v Slávii som premýšľala, čo ďalej. Povedala som si, že
ak mám zavesiť tenisky na klinec zo zdravotných dôvodov, chcem skúsiť, aké je to hrať vonku. Našla
som si manažéra, zadala mu svoje podmienky a prišla ponuka z Calais. Začali sme rokovať, až sme sa
dohodli. Nakoniec, vždy som chcela žiť aspoň chvíľu vo Francúzsku," poznamenala Rákošová. Klubové
ciele pre túto sezónu sú ambiciózne – postúpiť z druhej ligy do prvej. "Moja méta je čo najviac pomôcť
družstvu, nikoho nesklamať, najmä nie seba. Naplniť klubové očakávania a to najdôležitejšie –

nerozsypať sa," dodala blokárka s úsmevom.
foto:
Pri Popradskom plese. FOTO SLÁVIA EU
Slávistky na Solisku. FOTO SLAVIA EU
Na Téryho chate. FOTO SLÁVIA EU
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14. Za internát si študenti zaplatia viac, škola argumentuje aj neprispôsobivými
zahraničnými študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 18/08/2015; Ria Gehrerová]
Utorok 18. august 2015 14:36 Ria Gehrerová
Každý študent ubytovaný na internáte Univerzity Komenského v Bratislave bude musieť po novom
zaplatiť pred nasťahovaním stoeurovú kauciu. Vedenie tvrdí, že sa tak rozhodli preto, aby zahraniční
študenti, ktorí už depozit platia, neboli znevýhodňovaní.
Študenti z internátov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si tento školský rok musia odložiť na
ubytovanie o sto eur viac. Univerzita totiž zaviedla kauciu, ktorá slúži ako finančná rezerva, z ktorej
študentovi strhnú časť peňazí, ak poškodí majetok.
Sto eur naviac môže pre niektorých študentov znamenať až stopercentný nárast výdavkov na prvý
mesiac štúdia. Viacerí študenti sa na sociálnej sieti v skupine venovanej internátom vyjadrili, že je to pre
nich príliš vysoká suma. Nerozumejú, prečo univerzita vlastne kauciu zaviedla a nahnevane sa pýtajú,
kde majú zohnať sto eur navyše.
Cena internátov vo vysokoškolskom mestečku Ľ. Štúra sa pohybuje od 47,25 eur za miesto na
nezrekonštruovanej trojlôžkovej izbe, až do 113,25 eur za jednolôžkovú zrekonštruovanú izbu. Kaucia
bude pre všetkých ubytovaných od septembra rovnaká.
Nie všetci študenti sú zásadne proti. "Ak to má pomôcť k tomu, aby boli izby čisté a nikto ich
bezdôvodne neničil, tak s tým súhlasím," hovorí študentka Romana. Predtým bývala na izbe v zlom
stave a s pokreslenými stenami.
Dôvodom sú zahraniční študenti
Univerzita Komenského vysvetľuje, že depozit zaviedli, aby mali slovenskí aj zahraniční študenti rovnaké
ubytovacie podmienky. Zahraniční študenti totiž pri nástupe na ubytovanie vstupný depozit už platili.
"Rektorát UK bol opakovane vyzvaný na dodržiavanie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa štúdia
zahraničných študentov u nás," píše sa v stanovisku Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK (Komisia). K záväzným dokumentom patria najmä pravidlá študentskej charty Erasmus+ a
programu Erasmus+.
Univerzita si vraj nemôže dovoliť zrušiť depozit pre zahraničných študentov, pretože by od nich potom
nemohla vymáhať peniaze za spôsobené škody. "Na zasadnutí komisie sme diskutovali ako o prvej
možnosti nad otázkou disciplinárneho potrestania pre zahraničných študentov, avšak akékoľvek snahy
voči neprispôsobivým zahraničným študentom sú márne, pretože nie sú študentmi našej univerzity,
neexistuje reálny dosah na ich potrestanie. Študenti sa jedného dňa zbalia a odídu späť do svojej
krajiny. Vymáhanie škôd je preto veľmi náročné, vo väčšine prípadov nedosiahnuteľné," píše Komisia.
Aj po zavedení kaucie pre všetkých študentov však budú zahraniční študenti platiť viac. Univerzita od
nich pri ubytovaní žiada depozit 160 eur.
Pri riešení problému zvažovala univerzita dve alternatívy: buď zvýšia cenu ubytovania alebo vytvoria
depozit (kauciu), ktorý je vratný a študenti by tak v konečnom dôsledku nemali byť stratoví. Plošné
zvyšovanie cien ubytovania nakoniec zamietli a rozhodli sa pre kauciu.
Kaucia na internátoch nie je úplná novinka

Okrem zahraničných študentov museli depozit platiť aj tí, ktorí na internáte zostávali počas letných
prázdnin. Vtedy internát funguje aj ako ubytovňa.
Po zavedení kaucie nebude UK jedinou univerzitou, ktorej študenti si musia na ubytovanie odložiť o
trochu viac peňazí. Depozit si platia napríklad aj študenti Slovenskej technickej univerzity, ktorí študujú a
bývajú v Trnave.
Na internátoch Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) platia kauciu len študenti zapojení do
programu Erazmus. "Títo študenti sú problematickejší a často dochádza k škodám na majetku," hovorí
Helena Kuchyňková z Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb EUBA.
Zahraničným študentom museli už dva roky po sebe upravovať výšku depozitu. Kým pred štyrmi rokmi to
bolo sto eur, minulý rok stúpla na 150 eur a tento rok už na 200 eur.
Zálohu si môžu rozdeliť na dve splátky
Aj keď sa študentom zdá kaucia privysoká, komisia tvrdí že ide o najnižšiu možnú sumu, ktorá
predstavuje reálnu cenu kľúčov, posteľnej bielizne a pokrytie ďalších prípadných škôd.
Univerzita tiež študentom umožnila rozdeliť si zaplatenie kaucie na dve splátky. Prvú polovicu tak
študent uhradí do 4. septembra 2015 a ďalšiu do 31. januára 2016. Túto možnosť majú len tí, ktorí
uzatvoria ubytovaciu zmluvu na desať mesiacov. Ak plánujú zostať na internátoch kratšie, musia pred
ubytovaním zaplatiť plnú sumu.
Univerzita už dnes môže za škody na internáte študentovi udeliť finančnú pokutu. Tiež proti nemu môže
začať disciplinárne konanie a študenta pokarhať, podmienečne alebo okamžite vylúčiť. Veľa slovenských
študentov si však nemôže dovoliť prísť o internát, pretože by v Bratislave nedokázali zohnať ubytovanie
v podobnej cene. Univerzity tak predpokladajú, že sa budú k ubytovacím priestorom správať lepšie.
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15. Riadenie veľkého systému učí veľkej pokore
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/08/2015; eTREND; Ján Záborský Ľuboslav Kačalka]
19.08.2015 | Ján Záborský | Ľuboslav Kačalka | © 2015 TREND Holding
V Tatra banke začínal ako riaditeľ pobočky. Cez pozíciu šéfa privátneho bankovníctva a neskôr retailu
sa prepracoval až na stoličku generálneho riaditeľa.
Manažovať veľkú organizáciu podľa neho znamená najmä rozumieť súvislostiam a vedieť predvídať. Aj
preto, že i pozitívne zamýšľaná zmena môže na iných miestach pokaziť fungujúce veci.
Pred 18 rokmi ste začínali ako riaditeľ bankovej pobočky. Ako sa odvtedy zmenil význam pobočiek? Čo
iné sa musia učiť noví šéfovia pobočiek?
Sú tam odlišnosti, aj nie sú. To, že pobočka nie je dominantným distribučným kanálom, je mýtus. Okolo
roku 2000 sa začalo hovoriť o tom, že kamenné pobočky prestanú existovať a vraj to príde veľmi rýchlo,
pretože nárast trendu digitálnych technológií je veľmi razantný a nezvratný. Zatiaľ nepozorujeme, že by
pobočky končili. Určite nie v takej miere, ako sa vtedy očakávalo. Naozaj sa však stalo to, že transakčný
svet sa presunul z pobočiek do digitálneho sveta. Prestupnou stanicou je internetbanking a cieľom
mobilbanking. Smartfóny veľmi rýchlo rastú ako prostriedky, ktoré klienti využívajú na transakcie. V Tatra
banke sa 97 percent transakcií zadáva elektronicky, zvyšok manuálne.
Plánujete využívať mobil aj na distribúciu, keďže ľudia sú tam častejšie než na internete či na pobočke?
Určite áno. Možno aj v takej špecifickej podobe. V segmente prémiových klientov máme zhruba tretinu
takých, ktorí neradi chodia do pobočky a oveľa pohodlnejšie je pre nich vybavovať veci s bankou z
domova alebo kancelárie. Pre nich máme takzvaných vzdialených bankárov v call centre. Vzťahová
rovina call centra tak dostáva oveľa významnejšiu úlohu. Legislatívne to nie je úplne jednoduché, nie
všetko sa dá spraviť čisto telefonickou dohodou.
Klient má osobného bankára v call centre aj v pobočke?
Nie, má ho len v call centre, ak hovoríme o spomínanej tretine. Je to relatívne nový koncept, používajú
ho niektoré banky v Holandsku a Veľkej Británii. Na Slovensku sme s ním prišli ako prví pred dvoma
rokmi. Zistili sme, že pre našich klientov je to veľmi relevantné. Mali sme chvíľu obavu, či sú naši klienti

pripravení mať vzťah s bankárom len po telefóne, ale zistili sme, že áno.
Dajú sa tak vybavovať aj hypotéky?
V call centre máme dokonca hypošpecialistov. Viete urobiť celú konzultáciu prostredníctvom
videohovoru. Nie je to tak, že sa len pozeráte niekomu do očí na obrazovke. Špecialista vie s vami
prezerať dokument, pomáhať vám pri jeho vyplňovaní, vidíte hypotekárny model. Ešte nevieme urobiť
hypotéku úplne, ešte je tam hra s dokumentáciou, ale to sa, dúfam, postupne zmení.
Takže aj po prechode do digitálneho sveta vlastne ostáva podstatný osobný kontakt...
Presne tak, to je aj moja téza. Osobná esencia je v celom procese nevyhnutná. Pre nás je podstatné
pohodlie klienta, preto bola úplne nevyhnutná napríklad hlasová biometria. Je ťažké budovať vzťah s
osobným bankárom, ak na začiatku každého vášho rozhovoru musí prebehnúť nekomfortná, formálna
autentifikácia. Teraz je klient autentifikovaný počas normálneho rozhovoru.
Keď vynecháme osobného bankára, zmenila hlasová biometria spôsob využívania call centra?
Autentifikácia sa zrýchlila, netreba vyberať kartu a čítačku.
Hlasová biometria má jednu z najvyšších úrovní adopcie spomedzi všetkých našich inovácií. Viac ako
270-tisíc klientov má vytvorenú hlasovú vzorku, viac ako 85 percent prichádzajúcich hovorov, ktoré
potrebujú autentifikáciu, prebieha cez biometriu.
Dosť si zakladáte na tom, že robíte veci ako prví. Do akej miery to podľa vašich skúseností priťahuje
klientov? Napríklad výber z bankomatu mobilom je síce fajn, ale dodatočné výnosy asi neprináša...
Ale vieme obslúžiť klienta, ktorý náhodou kartu nemá, zabudol si peňaženku. Mobil si zabudnete
málokedy. Má to jeden veľký benefit: ak vyberáte hotovosť mobilom, vaša karta nemôže byť zneužitá. Je
to bezpečnosť pre klienta a banka má menšie operačné riziko. Má to svoju logiku. Prvoradý cieľ je však
ten komfort pre klienta.
Pomáhajú vám inovácie udržať si klientov?
Máme na to celý systém prieskumov. Od okamihu, keď sme si povedali, že inovácie sú a budú našou
identitou, sme prešli procesom väčšej sofistikácie. Najskôr sme si chceli byť istí, že je to pre klientov
vôbec relevantné. Z veľmi rozsiahleho prieskumu medzi našou želanou klientelou nám vyšlo, že ide o
veľmi podstatnú vec. Tí, ktorí využívajú inovácie, s bankou oveľa viac pracujú, a to sa odráža v našich
obchodných plánoch.
Inovácie možno prinesiete prví, ale konkurencia ich vie veľmi rýchlo odkopírovať...
To je prirodzená súčasť života. Veľa vecí však od nás nik neodkopíroval, napríklad hlasovú biometriu
nemajú nielen slovenské banky, ale banky v pomerne širokom okolí. Karta na počkanie je tiež veľmi
relevantná, je veľký rozdiel, keď si otvoríte účet, či odchádzate s funkčnou kartou, ktorú viete za rohom
použiť, alebo musíte týždeň–dva čakať na kartu, čo je štandard na trhu. Ak sa konkurencii niektoré
jednoduchšie veci páčia, tak ich prevezmú, ale nie všetko sa jednoducho dá prevziať. Naša mobilná
aplikácia získala ocenenie najlepšia na svete. Beriem to tak, že to asi robíme dobre.
Nie všetky nápady vnímajú klienti pozitívne. Napríklad automatické povolené prečerpanie účtu bez
možnosti ho zrušiť malo skôr negatívny ohlas...
Sú aj také momenty. My stále dolaďujeme produkty podľa spokojnosti klientov. Máme mnoho vecí, kde
sa chceme a potrebujeme zlepšiť. Podľa odozvy od klientov sme zistili, že to bol iritujúci moment, aj keď
sme to tak pôvodne nezamýšľali. Preto sme to aj zmenili.
Ako funguje vaša franšíza Raiffeisen? Nepreberáte si klientov s pobočkami Tatra banky? Stále sa vám
darí realizovať pôvodnú predstavu?
Máme striktný názor na pozicioning značky. Tatra banku máme pozicionovanú v prémiových
segmentoch. Táto skupina ľudí má z pohľadu počtu svoje limity. Videli sme iné spektrum, ktorému sme
mali ambíciu priniesť niečo podobne zaujímavé. Koncept Raiffeisen nám umožňuje pozicionovať dve
značky a obsluhovať široký priestor. Spokojnosť klientov, ktorú meriame aj v porovnaní so spokojnosťou
ostatných bánk, ďaleko prekonala naše očakávania. Klienti Raiffeisen vychádzajú ako tí najspokojnejší,
prevyšujú aj spokojnosť klientov Tatra banky.
Ako sa na to pozerajú franšízanti? Niektoré pobočky preberáte pod seba...

Máme hybridný distribučný model. Franšíza bola pre nás experimentom, vychádzala z predstavy, že na
jednej strane je franšízant osobne viac zainteresovaný ako napríklad zamestnanec. Na druhej strane je
tu efektívnejšie riadenie nákladov. Dnes sme presvedčení, že vybudovanie celej banky na modeli
franšízy, nie je tou správnou cestou, ale veľmi efektívne môže fungovať hybridný model s vlastnými
pobočkami, ktorý dopĺňajú externí partneri. Ak odovzdáte distribučnú sieť tretej strane, stanete sa jej
rukojemníkom. Z taktických dôvodov chceme mať vlastné pobočky. Koncept Raiffeisen je o neustálom
prispôsobovaní. Je to startupový biznis na veľmi saturovanom bankovom trhu. S vlastnými pobočkami sa
detaily lepšie doťahujú.
Niektoré detaily si otestujete na svojom, pretože je to rýchlejšie?
Áno, presne tak. My ideme proti učebnicovej logike. Sme veľká inštitúcia, ktorá manažuje startup.
Musíme si dávať pozor, aby sme neaplikovali pravidlá Tatra banky so všetkými komplikovanosťami,
ktoré si riadenie veľkej inštitúcie vyžaduje, ale malý startup by sme mohli zadusiť. Preto sú štatisticky
úspešnejšie tie startupy, ktoré nie sú príliš blízko veľkej matke.
Čo vám zaberie v riadení inštitúcie najviac času?
Banka je veľmi zložitý systém, pracuje u nás okolo 3 500 ľudí na stovkách rôznorodých pozícii. Riadenie
takéhoto veľkého systému vás učí veľkej pokore. Neplatí, že ak niečo nefunguje a napíšete mail, tak sa
to zmení. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobíte, prinesie rôzne dôsledky. Napríklad na úplne iných
miestach, kde ste to vôbec nečakali, a môžete úplne pokaziť fungujúce veci. Rozumieť súvislostiam a
vedieť predvídať je veľké umenie a nikdy ho nebudete vedieť dokonale. Navyše, nemáte šancu ísť do
hĺbky. Musíte sa veľmi spoliehať na svojich kolegov.
Ako šéf banky sa stretávate s čoraz silnejšou reguláciou. Či už z Bruselu a Frankfurtu a tiež z
Bratislavy...
Regulácia je pre nás veľmi senzitívna téma. Kríza v roku 2008 sa rozšírila z bankového sektora, ale na
Slovensku boli banky stabilizujúcim prvkom ekonomiky. Bankový trh nemal problém s likviditou, nemali
sme retailové úvery v cudzích menách. Sme jedna z mála krajín, kde bankový sektor nepotreboval
pomoc od štátu. Napriek tomu máme najvyššiu bankovú daň v rámci eurozóny a druhú najvyššiu v EÚ,
čím významne prispievame k vývoju verejných financií v krajine. Prirodzene by sme očakávali, že banky
sa budú tešiť vážnosti alebo uznaniu. Napriek týmto faktorom sa imidž bánk zhoršuje a banky sú pod
neustálym tlakom domácej aj európskej regulácie.
Čo vám najviac prekáža?
V prípade európskej regulácie sú smernice transponované v tom najprísnejšom mode, v akom je to
možné. Nečudo, že sa banky pozerajú na takúto situáciu s nepochopením. Tým nechcem povedať, že
by sme chceli žiť v neregulovanom prostredí. Bez regulácie by tu bola anarchia. Obávam sa, že
začíname byť preregulovaní. Ak ste extrémne preregulovaní, dôsledky môžu byť analogické, ako v
prípade absencie regulácie. Je to ako príbeh so štrajkom japonských železníc. Skolabovala tam
doprava, pretože zamestnanci štrajkovali veľmi zaujímavým spôsobom. Povedali si, že začnú do bodky
dodržiavať všetky procesy a procedúry, čo znamenalo kompletný kolaps. Toto je potenciálny dôsledok
preregulovania.
Na čo by sa mala podľa vás regulácia obmedziť?
Vítame regulácie, ktoré smerujú k väčšej bezpečnosti sektora. Na toto majú regulátori naozaj právo.
Cenová regulácia je podľa mňa úplne zbytočná, my sme na malom Slovensku, kde podniká viac ako 20
bánk. Konkurenčné prostredie je veľmi silné. Regulácia nie je potrebná, je kontraproduktívna, pretože
odoberá bankám priestor konkurovať si.
Ale cieľom regulácie je aj ochrana klienta...
Ochrana klienta ide proti celosvetovému trendu zjednodušovania. Ak je dôsledkom regulácie, že zmluva
o kreditnej karte má mať 40 strán a na hypotéku potrebujete desaťstranový dotazník, je to preťaženie.
Namiesto edukácie chránime klienta legislatívou, v ktorej sa nedokáže vyznať. Som presvedčený, že
banky nie sú neetické inštitúcie o nič viac ako ostatné odvetvia. Ak stále rozprávame o tom, že banky
smú robiť toto a nesmú tamto, ľudia si začnú myslieť, že banky musia byť regulované, lebo sa správajú
neeticky a z mýtu sa stane presvedčenie. Nepáči sa mi ani to, keď si banky kazia imidž samy. Mám vždy
takmer zástavu srdca, keď vidím reklamu konkurenčnej banky, v ktorej sa hovorí, že ja sa nenechám
bankou okrádať. Nesúhlasím s tým, že banka okráda klienta. Nedokážem pochopiť, ako môže niekto v
banke schváliť reklamu, ktorá takúto vetu opakuje.?
Michal Liday (46)

je od 1. apríla tohto roka generálnym riaditeľom Tatra banky. V trhovej trojke pôsobí už 18 rokov. Začínal
ako riaditeľ pobočky. V roku 2000 bol vymenovaný za riaditeľa odboru privátneho bankovníctva a v roku
2005 sa stal riaditeľom odboru predaja retailových produktov. Od roku 2007 je členom predstavenstva,
keď zasadol na uvoľnenú stoličku po Igorovi Vidovi, ktorý nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa. M.
Liday vyštudoval Fakultu matematiky a fyziky Univerzity Komenského a pred príchodom do Tatra banky
pôsobil ako učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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16. Druhý pilier hospodárskeho zázraku
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 20/08/2015; 33/2015; s.: 42,43; Čína; Peter Baláž]
Mimoriadna pozornosť vzdelávaniu a investície doň sa výrazne premietnu do výsledkov Číny v súťaži so
svetom
Peter Baláž
Chmúrne predpovede o vývoji svetovej ekonomiky a jej pomalá rekonvalescencia zasiahli všetky jej
teritoriálne súčasti frontálnym spôsobom. Ani americká a európska ekonomika doteraz nenašli účinné
recepty, ako von z celoplošnej krízy a ako riešiť jej negatívne dôsledky, hlavne nezamestnanosť.
Aj spomalené tempo rastu čínskej ekonomiky či nedávne udalosti na šanghajskej burze akoby
potvrdzovali, že aj tento líder svetového obchodu už podlieha zákonom globálnej ekonomiky a
vývojových cyklov. Poukazuje sa hlavne na to, že sa postupne vyčerpal pozitívny vplyv lacnej pracovnej
sily a strácajú sa preto dôvody, prečo do krajiny dlhodobo smeroval najväčší koláč zahraničných
investícií.
Vzdelania ako priorita
Aj pre ostatné krajiny juhovýchodnej a východnej Ázie bol a je ľudský kapitál typickým fenoménom ich
politicko-ekonomických pozícií. I keď jeho kvality a predpoklady využívajú diferencovane, pokiaľ ide o
schopnosť pracovať, dosahovať efektívne výstupy či zvyšovať pridanú hodnotu, vyplývajú čoraz viac z
dosiahnutého vzdelania a jeho kvality. Na druhej strane sa v prípade väčšiny týchto krajín ako zlatá niť
vinie nespochybniteľná pozícia neokonfuciánskych princípov, ktoré sa opierajú o akceptovanie
paternalizmu (pokora a pracovitosť či rešpektovanie danej spoločenskej hierarchie a motivácia vzdelávať
sa). Tie sa potom sekundárne premietajú do celkového fungovania národnej ekonomiky i do
dosahovaných výstupov. Aj preto na jej hodnotenie možno len obťažne použiť štandardné európske
postupy.
Čínska vláda aj v období, keď ekonomiku ťahala produkcia s nízkou mierou pridanej hodnoty, nestratila
zo zreteľa prioritu zabezpečiť vzdelanie čo najširšiemu počtu obyvateľstva. To postupne prešlo viacerými
reformami od základných cez stredné až po vysoké školy. Zároveň sa budovalo aj ich materiálnotechnické a personálne zázemie -knižnice, technické vybavenie, tímy kvalifikovaných učiteľov a ich
zapojenie do medzinárodných sietí. V poslednej dekáde na jeho financovanie Čína vynaložila oveľa
väčšiu časť štátneho rozpočtu ako napríklad krajiny Európskej únie. Jej výdavky na vedu a výskum
dosiahli v roku 2006 takmer 87 miliárd dolárov a oproti roku 2001 vzrástli o 19 percent. Už v roku 2008
ich podiel dosiahol takmer úroveň EÚ27. V roku 2011 štát investoval do vedy a výskumu vyše 133
miliárd dolárov - o takmer 22 percent viac ako rok predtým.
Aj keď zatiaľ nemožno kvantifikovať podporu vzdelávania z firiem alebo súkromného sektora, odkiaľ
prúdia ďalšie zdroje, vláda sa netajila ambíciou zvyšovať investície do vzdelávacieho systému ročne až
na úroveň troch percent HDP. To ju zaraďuje na popredné miesta vo svete.
Nová edukačná inštitucionalizácia postupne pokryla celé spektrum činností od odstraňovania
negramotnosti, cez celoživotné vzdelávanie až po vybudovanie vlastného reťazca vo svete už
renomovaných univerzít a technických vysokých škôl, ktoré svojou kvalitou i vedeckými výstupmi
začínajú patriť medzi najlepšie na svete. Fakt, že napríklad v hodnotení PISA obsadzujú v posledných
rokoch dominantné pozície práve školy z Číny, Hongkongu, Taiwanu a Singapuru (tzv. Greater China),
potvrdzuje, že tieto snahy pokrývajú všetky vzdelávacie stupne a sú prirodzeným výstupom úspešnosti
takejto stratégie. A dosiahnutá kvalita sa bude ešte zvyšovať.
Otvorené univerzity
Vysokoškolské inštitúcie v Číne prejavujú oveľa väčšiu otvorenosť ako napríklad kórejské a japonské
univerzity a prinajmenšom ich elita má významné väzby na prestížne univerzity v Spojených štátoch a v

Európe. Pozývajú významné vedecké kapacity z najlepších svetových univerzít a preukazujú
cieľavedomú ochotu modernizovať študijné plány a robiť ďalšie zmeny, ktoré zvyšujú kvalitu
vzdelávania.
Najlepšie domáce univerzity majú rozsiahle výskumné a odborné zázemie, sú solídne financované a
majú aj vysokú prestíž v celej krajine. Špecifikom posledných rokov je rastúce zapojenie význačných
čínskych vedcov a expertov, hlavne z technických disciplín a jadrového výskumu, ktorí žili v USA, na
Taiwane a v Austrálii, a vracajú sa späť do kontinentálnej Číny. A tá ich víta s otvorenou náručou dostávajú k dispozícii zdroje na nové projekty, rozsiahly podporný servis a je postarané o ich osobný
komfort.
Rýchlo rastúci produkčný potenciál čínskej ekonomiky kladie čoraz väčší dôraz na prípravu špičkových
manažérov schopných potiahnuť domáce firmy na svetovú technologickú špičku. Podľa dostupných
údajov študuje na čínskych vysokých školách približne 25 miliónov študentov a ďalších 1,6 milióna na
postgraduálnom štúdiu. V tomto roku promuje vyše 7,5 milióna ich absolventov, pričom vyše 90 percent
z nich nájde aj zamestnanie.
Študenti v zahraničí
Okrem podpory vlastného vzdelávacieho systému sa Čína spolieha na študentov a štipendistov
vracajúcich sa zo zahraničia. V USA v súčasnosti tvoria najvyšší podiel zahraničných štipendistov. Podľa
Inštitútu medzinárodného vzdelávania študovalo v rokoch 2012 - 2013 v Spojených štátoch vyše 50
percent študentov pochádzajúcich z čínskej enklávy. Prevažná časť pôsobí na prestížnych univerzitách
a inštitútoch a získava z týchto stáží unikátne skúsenosti a osobné kontakty. Niet preto divu, že v prvej
stovke univerzít vo svete, či už podľa harvardského alebo šanghajského rebríčka, sa objavuje čoraz viac
čínskych univerzít. Prognózy predpokladajú, že podiel obyvateľstva s univerzitným vzdelaním I. stupňa
bude v krajine eskalovať v roku 2025 a dosiahne 22,6 percenta, čo predstavuje takmer päťnásobný
nárast podielu oproti prelomu milénia.
Veda, výskum, prax
Čínske univerzity sa stávajú významnými centrami rozvoja vedy a jej komerčných aplikácií. To vytvára
sľubnú východiskovú pozíciu pre transformáciu ekonomiky smerom k produkcii výrobkov s vyššou
mierou pridanej hodnoty a väčšiemu podielu high-tech odvetví na vývoze. V roku 2012 bolo prijatých
vyše 526-tisíc patentových žiadostí na nové vynálezy, z toho vyše tri štvrtiny od domácich žiadateľov.
Bol udelený takmer milión patentov, pričom domáce z nich tvorili 90 percent.
Významné zmeny zaznamenáva štruktúra pracovníkov podľa kvalifikácie. Badateľný je nielen prudký
pokles počtu negramotných, ale na strane druhej stále sa zvyšujúci počet inžinierov, vedcov a technikov.
Aj tu sa pozitívne prejavila cieľavedomá podpora čínskej vlády technickým vzdelávacím odborom, hlavne
tzv. STEM (science, technology, engineering, mathematics) a výučbe cudzích jazykov. Absolventi sa
úspešne uplatňujú vo výskumných a vývojových centrách financovaných vládou a v technologických
centrách, ktoré boli založené zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami v špeciálnych zónach a nových
výskumných klastroch. Typickým výsledkom snáh o zvyšovanie priemyselného napredovania napríklad
bolo, že už v roku 2010 firma Huawei v obrate prekonala najväčšieho svetového producenta inovácií v
telekomunikačných technológiách - firmu Ericsson a bola vyhlásená za piatu najinovatívnejšiu
spoločnosť na svete. V roku 2014 sa stala svetovým lídrom v oblasti mobilných telefónov.
Posadnutosť kvalitou sa v univerzitnom vzdelávaní dopĺňa aj v nastavovaní nových štátnych priorít
dosahovaných prostredníctvom edukačného systému a jeho modernizácie. V posledných rokoch
expandujú efektívnejšie formy spolupráce univerzít s veľkými čínskymi firmami a vytváranie
vzdelávacieho priestoru pre štúdium talentov pochádzajúcich z rozvojových krajín, hlavne tých, v ktorých
má Čína svoje prednostné ekonomické záujmy. Aj tu sa prejavuje strategické uvažovanie štátnej
administratívy.
Nová realita
Koexistencia lacnej pracovnej sily a narastajúceho počtu odborne vyškoleného a vzdelaného personálu
sa stavia proti bežným teorémam o konkurencieschopnosti medzi národmi. Prípad ,,buď lacná práca,
alebo vysoká miera vzdelanosti a tým sofistikácia ekonomiky" zdôrazňuje rozvojovú stratégiu Číny s
cieľom udržať dominantnosť v pracovne náročných odvetviach a súbežne prenikať do vyspelých
svetových štruktúr v sektore vysokých technológií.
V roku 2014 sa umiestnili Singapur (2.), Hongkong (7.), Taiwan (14.) a samotná Čína (29.) na
popredných miestach v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti. Fakt, že vlastne tvoria jeden
ekonomický celok, z čoho plynú rôzne synergické efekty, sa v krátkom období s vysokou
pravdepodobnosťou premietne do výsledkov v hospodárskej súťaži na svetových trhoch i do rastu

konkurencieschopnosti. Je otázne, čo tento trend bude znamenať pre medzinárodné pozície Európskej
únie i Spojených štátov a ako sa budú vedieť s novou realitou vyrovnať.
Autor je profesor na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
---Čínske univerzity v TOP 100
(Greater China)
QS World University Ranking
24. National University of Singapore
26. The University of Hong Kong
34. The Hong Kong University of Science and Technology
39. The Chinese University of Hong Kong
41. Nanyang Technological University, Singapore
46. Peking University
48. Tsinghua University
82. National Taiwan University
88. Fudan University World Ranking Web of Universities
37. Peking University
48. Zhejiang University (National Che Kiang University)
49. National Taiwan University
57. Tsinghua University China
68. University of Hong Kong
70. Shanghai Jiao Tong University
89. National University of Singapore
PRAMEŇ: topuniversities.com, webometrics.info
---Pracovná sila je a zostane základom čínskeho ekonomického úspechu
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17. Prieskum študentských účtov: Poznáme, ktoré používate najčastejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/08/2015; TASR]
Fakulta podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovala prieskum
medzi študentmi deviatich univerzít. Drvivá väčšina má v tom jasno.
Ilustračné foto Foto: TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Študentské účty sú vstupnou bránou do sveta finančných produktov.
Banky ich ponúkajú bez poplatkov nie preto, že študenti nemajú peniaze, ale pre získanie klientely do
budúcnosti. Viac ako 80 % totiž ostáva verných banke aj po skončení študentských výhod.
Podľa Pavla Škriniara z portálu Finančná Hitparáda tieto účty nie sú nákladovo náročné. Študent ich

môže mať naraz aj niekoľko. Je to jedinečná možnosť, ako spoznať rozdiely medzi bankami. Po
skončení štúdia tak nebude kupovať mačku vo vreci. Na základe vlastných skúseností bude vedieť, ktorá
banka mu vyhovuje najviac.
Študentské účty už na rozdiel od minulosti nemajú zvýhodnené úročenie. Jedna banka síce ponúka úrok
2 %, no iba do zostatku 1000 eur, do ktorého banka zároveň pýta poplatok za účet. Študent tak vyššie
úročenie na svojich peniazoch nepocíti.
Paradoxne sú banky, ktoré ponúkajú účty zadarmo a nenazývajú ich študentskými. Študent tak má na
výber, či bude plniť stanovené podmienky banky, alebo si zvolí banku, ktorá si žiadne podmienky
nestanovuje.
Fakulta podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovala prieskum
medzi študentmi deviatich univerzít. Na prieskume sa zúčastnilo 1907 respondentov. Cieľom
dotazníkového prieskumu bolo predovšetkým zistiť úroveň finančnej gramotnosti študentov. Z množstva
otázok sa niekoľko týkalo aj využívania bankových služieb.
Prieskum ukázal, že až 92,9 % opýtaných má otvorený bankový účet. Medzi uvádzané dôvody pri
výbere konkrétnej banky sa ich najviac, a to 27,01 %, riadilo radami rodiny, u 20,78 % boli rozhodujúce
poplatky, 18,16 % uprednostnilo ponúkané možnosti účtu, 14,88 % dalo na odporúčania známych. U
5,83 % respondentov rozhodovala dostupnosť.
Ak ako dôvod bola uvedená rodina, tak ide o radu až príkaz rodiča. Časť študentov oceňuje okamžitý
presun peňazí. Pri 1,41 % rozhodovalo to, že v danej banke pracoval člen rodiny.
Otvorenie účtu vôbec nesúvisí so študijným zameraním. Rozdiely medzi študentmi z rôznych fakúlt boli
minimálne.
Podľa Škriniara by sa dalo povedať, že študenti, ktorí sa finančne nespoliehajú na rodičov, ich
nepotrebujú ani pri výbere konkrétnej banky. Inak povedané, sú nezávislejší, a teda v tejto oblasti
nemusia poslúchať. Z tých študentov, ktorým pri voľbe banky pomáhali rodičia, 49,2 % nemá iný zdroj
príjmov než od rodičov (celkovo je bez brigády 45,3 % opýtaných). Spomedzi tých, čo sa zamerali na
obsah účtov, nemá brigádu 39,2 %.
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18. Študenti pri zriaďovaní účtu v banke zvažujú viacero možností
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 20/08/2015; Školský servis; TASR]
Viac ako 80 % totiž ostáva verných banke aj po skončení študentských výhod.
Bratislava 20. augusta (TASR) - Študentské účty sú vstupnou bránou do sveta finančných produktov.
Banky ich ponúkajú bez poplatkov nie preto, že študenti nemajú peniaze, ale pre získanie klientely do
budúcnosti. Viac ako 80 % totiž ostáva verných banke aj po skončení študentských výhod.
Podľa Pavla Škriniara z portálu Finančná Hitparáda tieto účty nie sú nákladovo náročné. Študent ich
môže mať naraz aj niekoľko. Je to jedinečná možnosť, ako spoznať rozdiely medzi bankami. Po
skončení štúdia tak nebude kupovať mačku vo vreci. Na základe vlastných skúseností bude vedieť, ktorá
banka mu vyhovuje najviac.
Študentské účty už na rozdiel od minulosti nemajú zvýhodnené úročenie. Jedna banka síce ponúka úrok
2 %, no iba do zostatku 1000 eur, do ktorého banka zároveň pýta poplatok za účet. Študent tak vyššie
úročenie na svojich peniazoch nepocíti.
Paradoxne sú banky, ktoré ponúkajú účty zadarmo a nenazývajú ich študentskými. Študent tak má na
výber, či bude plniť stanovené podmienky banky, alebo si zvolí banku, ktorá si žiadne podmienky
nestanovuje.
Fakulta podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovala prieskum
medzi študentmi deviatich univerzít. Na prieskume sa zúčastnilo 1907 respondentov. Cieľom
dotazníkového prieskumu bolo predovšetkým zistiť úroveň finančnej gramotnosti študentov. Z množstva
otázok sa niekoľko týkalo aj využívania bankových služieb.
Prieskum ukázal, že až 92,9 % opýtaných má otvorený bankový účet. Medzi uvádzané dôvody pri
výbere konkrétnej banky sa ich najviac, a to 27,01 %, riadilo radami rodiny, u 20,78 % boli rozhodujúce
poplatky, 18,16 % uprednostnilo ponúkané možnosti účtu, 14,88 % dalo na odporúčania známych. U

5,83 % respondentov rozhodovala dostupnosť.
Ak ako dôvod bola uvedená rodina, tak ide o radu až príkaz rodiča. Časť študentov oceňuje okamžitý
presun peňazí. Pri 1,41 % rozhodovalo to, že v danej banke pracoval člen rodiny.
Otvorenie účtu vôbec nesúvisí so študijným zameraním. Rozdiely medzi študentmi z rôznych fakúlt boli
minimálne.
Podľa Škriniara by sa dalo povedať, že študenti, ktorí sa finančne nespoliehajú na rodičov, ich
nepotrebujú ani pri výbere konkrétnej banky. Inak povedané, sú nezávislejší, a teda v tejto oblasti
nemusia poslúchať. Z tých študentov, ktorým pri voľbe banky pomáhali rodičia, 49,2 % nemá iný zdroj
príjmov než od rodičov (celkovo je bez brigády 45,3 % opýtaných). Spomedzi tých, čo sa zamerali na
obsah účtov, nemá brigádu 39,2 %.
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19. Prieskum študentských účtov: Poznáme, ktoré používate najčastejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 20/08/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Bratislava 20. augusta (TASR) - Študentské účty sú vstupnou bránou do sveta finančných produktov.
Banky ich ponúkajú bez poplatkov nie preto, že študenti nemajú peniaze, ale pre získanie klientely do
budúcnosti. Viac ako 80 % totiž ostáva verných banke aj po skončení študentských výhod.
Podľa Pavla Škriniara z portálu Finančná Hitparáda tieto účty nie sú nákladovo náročné. Študent ich
môže mať naraz aj niekoľko. Je to jedinečná možnosť, ako spoznať rozdiely medzi bankami. Po
skončení štúdia tak nebude kupovať mačku vo vreci. Na základe vlastných skúseností bude vedieť, ktorá
banka mu vyhovuje najviac.
Študentské účty už na rozdiel od minulosti nemajú zvýhodnené úročenie. Jedna banka síce ponúka úrok
2 %, no iba do zostatku 1000 eur, do ktorého banka zároveň pýta poplatok za účet. Študent tak vyššie
úročenie na svojich peniazoch nepocíti.
Paradoxne sú banky, ktoré ponúkajú účty zadarmo a nenazývajú ich študentskými. Študent tak má na
výber, či bude plniť stanovené podmienky banky, alebo si zvolí banku, ktorá si žiadne podmienky
nestanovuje.
Fakulta podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovala prieskum
medzi študentmi deviatich univerzít. Na prieskume sa zúčastnilo 1907 respondentov. Cieľom
dotazníkového prieskumu bolo predovšetkým zistiť úroveň finančnej gramotnosti študentov. Z množstva
otázok sa niekoľko týkalo aj využívania bankových služieb.
Prieskum ukázal, že až 92,9 % opýtaných má otvorený bankový účet. Medzi uvádzané dôvody pri
výbere konkrétnej banky sa ich najviac, a to 27,01 %, riadilo radami rodiny, u 20,78 % boli rozhodujúce
poplatky, 18,16 % uprednostnilo ponúkané možnosti účtu, 14,88 % dalo na odporúčania známych. U
5,83 % respondentov rozhodovala dostupnosť.
Ak ako dôvod bola uvedená rodina, tak ide o radu až príkaz rodiča. Časť študentov oceňuje okamžitý
presun peňazí. Pri 1,41 % rozhodovalo to, že v danej banke pracoval člen rodiny.
Otvorenie účtu vôbec nesúvisí so študijným zameraním. Rozdiely medzi študentmi z rôznych fakúlt boli
minimálne.
Podľa Škriniara by sa dalo povedať, že študenti, ktorí sa finančne nespoliehajú na rodičov, ich
nepotrebujú ani pri výbere konkrétnej banky. Inak povedané, sú nezávislejší, a teda v tejto oblasti
nemusia poslúchať. Z tých študentov, ktorým pri voľbe banky pomáhali rodičia, 49,2 % nemá iný zdroj
príjmov než od rodičov (celkovo je bez brigády 45,3 % opýtaných). Spomedzi tých, čo sa zamerali na
obsah účtov, nemá brigádu 39,2 %.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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20. Ballova červená Veľká láska je aktuálna, intímna, smutná aj politická
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 20/08/2015; Kultúra; Matej Sotník]

Vlado Balla (alebo len Balla, ako je aj na obálke jeho novej knihy Veľká láska), jeden z najlepších
súčasných slovenských literátov, sa v niekoľkých rozhovoroch zmienil, že pri písaní ide často cestou
zostručňovania, veľa vecí vyčiarkuje, viac doma sa cíti v krátkom žánri poviedky, nanajvýš novely, preto
ho ťažko nazvať slovenským románopiscom.
Svoje knihy pritom nepíše ako na bežiacom páse, ako to niektorí slovenskí, práve románopisci, robia. V
skôr undergroundovom vydavateľstve Kolomana Kertésza Bagalu (KK BAGALA), žiaden veľký biznis
nerobí.
Balla vyštudoval začiatkom 90. rokov Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a odvtedy až dodnes
pracuje ako okresný úradník v administratíve. Monotónne? Balla má očividne výdatný koníček. Píše
knihy.
Jeho posledná má zjavné autobiografické črty. Sám autor to nepopiera, naopak, v rozhovore pre Denník
N sa vyjadril takto: "…Nie je možné, aby sa v mojich písačkách vyskytlo čosi, čo by tvrdil rozprávač knihy
a pod čo by som sa ja ako človek nepodpísal."
Červená literatúra?
Zavádzanie? Zvádzanie? Ako pre koho. Balla sa s vydavateľom dohodol na nevšednej forme coveru obálky knihy, a to jednako pre vydavateľstvo, jednako však pre Ballov autorský rukopis, vyznačujúci sa
skôr tvrdosťou (nie však explicitne tou vulgárnou) a často smútkom, takmer bezútešným.
Kniha je v tvrdej väzbe, a je celá červená, dokonca aj ten názov - VEĽKÁ LÁSKA, evokuje skôr to
pejoratívne, gýčové - "lacné" červené čítanie. Práve tento, akoby hravý rozmer, je pritom na Veľkej láske
nemálo zaujímavý. Už tu autor totiž definuje, že znovu: opak je pravdou, a hoci nejde o knihu, ktorá by
bola o malej láske, či láske temnej, predsa to nie je príbeh veselý.
"Ballova nová kniha upúta svojím čiernym humorom a prenikavou iróniou, neustálym znižovaním tzv.
vysokých tém, ale i takmer gnómickými výpoveďami o vzťahoch medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi,
jednotlivcom a spoločnosťou.
Aj keď z čítania pramení, parafrázujúc narátora, často smútok a melanchólia, Ballov rukopis aj
rozosmieva. Veľká láska je hlboko ľudská, múdra kniha," napísala o Veľkej láske popredná slovenská
literárna kritička, vedúca katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Prešovskej
Univerzity, Marta Součková.
Laura a Andrič. Alebo naopak
Hlavnými postavami príbehu Veľkel lásky sú Laura a Andrič.
Andrič je starnúci štyridsiatnik. Celý život pracuje ako úradník. Popritom je literárne aktívny, a to z každej
strany. Číta, zapisuje, seriózne píše, je spisovateľ. Andrič nie je príliš spokojný so svojím telom, ale tvrdí,
že "najmenej sa hanbil vyzlečený, lebo odhalené intímne časti odvádzali pozornosť od celkovej
neforemnosti, spľasnutosti a ovisnustosti…"
Andrič dosť rozmýšľa, často aj dosť hlboko. Má dobré postrehy, ktoré ho v duchu potešia, to aj v tých
najvypätejších momentoch, ktoré sa, aspoň tak to vyzerá "z úst" rozprávača, zdajú pre hlavnú postavu
akoby laxné, nepripúšťané, koniec koncov, Andrič vie, že jeho vzťah s Laurou nikam nespel ani nespeje,
svoju samotu má vlastne rád, je to jeho zóna komfortu, avšak zóna smutná, bezvýchodisková.
Veď Andrič celý život po tichu čaká na príležitosť, na dôležitý list, ktorý mu príde, a v ktorom sa dočíta o
dôležitej povinnosti, ktorú musí pre tento svet dodržať, ale list nechodí. Andrič len debatuje, kaviarňuje,
sám či so svojím kolegom, trochu pomäteným Panzom, svojím nepríručným rytierom a uvedomelo sa
stráca a odcudzuje, a to vie i bez toho, aby mu to hovorili spoločenské dogmy, ktoré úmyselne a
bezcielne nedodržiava.
Laura je naopak neobyčajne aktívna žena. Musí byť. So svojou malou dcérkou ostala sama. Musí
zarábať, vysporiadať sa s neľahkou minulosťou, hľadať súceho partnera, myslieť si, že našla súceho
partnera, neskôr ho zhodnotiť ako nesúceho (celkom právom), a vo všeobecný prospech rodiny,
presnejšie dcéry, lebo tá je to najpodstatnejšie, presnejšie, jediné podstatné, ho zavrhnúť.
Ale nie! To by sme jej príliš krivdili. Celkom tak to nie je, ale ani celkom inak. Fakty hovoria jasne v jej
prospech aj v jej neprospech. Práve ako je tomu v prípade bezcielneho Andriča. Nikto nie je celkom bez
viny. Niektorí poprú viac, iní menej. Apropo, je dobré popierať? A popierať seba?
To politické, to aktuálne

V niekoľkých pasážach Veľkej lásky, skrze fantastického rozprávača, s ktorým sa Balla jednoznačne, a
teda jednohlasne stotožňuje, sa dajú, a nielen medzi riadkami, čítať aktuálne postrehy - politické,
spoločenské a tak ďalej.
Balla nekašle na Ukrajinu, nekašle na nacionalizmus (nieže by bol jeho prívrženec), nekašle na
komunizmus (rovnako - niežeby bol jeho prívrženec), jednoducho vie, ako spisovateľ intelektuál, že
umelec by nemal žiť v akejsi čarovnej bubline odsrihnutý od skutočného života, umelec písaného slova
snáď dupľom nie.
A preto je dobré, že sa čitateľ i takto utvrdí, že číta "spisy" človeka "na mieste".
Bagala
Miesto vo Veľkej láske si okrem spisovateľov Stanislava Rakúsa či Víťa Staviarskeho nachádza aj
charizmatický vydavateľ Bagala. "Ten človek (K. K. Bagala) všade vyzerá ako tunajší, všade presne na
svojom mieste. V hotelovej posteli ako unavená veľryba - na mieste. Pri barovom pulte rockového klubu
v Haarleme - na mieste. S jointom v amsterdamskom coffee shope - na mieste. So šampanským na
recepcii v Crowne Plaza - na mieste…"
Ako sa Balla vyjadril v rozhovore pre Denník N: "…predovšetkým je to žmurknutie na zmienených pánov
spisovateľov, mám vás rád, majte radi aj vy mňa, môžete ma mať radi." Balla dodal, že jeho veľkými
literárnymi obľúbencami a vzormi sú (dnes už moderná klasika slovenskej literatúry) Rudolf Sloboda a
Ján Johanides.
To smutné na živote je život sám
Medzititulok azda znie akoby klišé, hoci sa mi tak vidí, že to nečítam často, či som to ani nikdy nikde
neprečítal? Ani neviem, ale napadá mi to ako prvé, keď si pospomínam na čerstvo dočítanú Ballovu
knižku, ktorá skutočne nielen kvôli nízkemu "objemu" strán (a to je ešte text rozvláčne naformátovaný)
ťažko ostane ležať na nočnom stolíku dlhšie než doslova pár nocí.
Veľká láska je veľká kniha, pritom je útla, sotva román, možno ani novela, a je tiež smutná, a to miestami
aj veľmi, pritom je to taká normálna reália na oko spustnutého života, citlivo napísaná, bez nijakej
megalomanskej filozofie, hoci múdra. Balla je predsa stručný, ako sa píše aj vo Veľkej láske, a Daniel
Hevier to pekne použil v recenzii k tejto knihe: "Text povyčiarkuješ, život oľutuješ."
Je to tak, že všetci žijeme smutné (oľutované) životy, niektorí na hranici bezbrehosti, niektorí menej,
alebo to je o všeobecnom naladení a pripúšťaní, resp. nepripúšťaní si vecí? Ani niekdajší víťaz
presťížnej literárnej ceny Anasoft Litera (získal ju v roku 2012 za novelu V mene otca z roku 2011,
slávny slovenský básnik Ivan Štrpka vtedy ku knihe povedal: "Aj v tejto knihe je Balla realista, ktorý sa
neusmieva. Je jedným z mála autorov, ktorí dôsledne majú štýl.") asi celkom nevie odpovedať, ale
pekne to reflektuje a zachytáva.
Jeho hlavná postava, úradník Andrič, ktorý špekuluje nad tým či si vo svojom živote "rezignovanosť
nezamiena so spokojnosťou" si často všetko nutkavo zapisuje, na svoje myšlienky je právom hrdý, ale
nezačína práve pri jeho intelektuálnom narcizme polemika o skutočnosti života, patologicky povedané o skutočnosti života v skutočnom živote?
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21. Druhý pilier hospodárskeho zázraku
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 23/08/2015; eTREND; Peter Baláž]
24.08.2015 | Peter Baláž
Chmúrne predpovede o vývoji svetovej ekonomiky a jej pomalá rekonvalescencia zasiahli všetky jej
teritoriálne súčasti frontálnym spôsobom. Ani americká a európska ekonomika doteraz nenašli účinné
recepty, ako von z celoplošnej krízy a ako riešiť jej negatívne dôsledky, hlavne nezamestnanosť.
Aj spomalené tempo rastu čínskej ekonomiky či nedávne udalosti na šanghajskej burze akoby
potvrdzovali, že aj tento líder svetového obchodu už podlieha zákonom globálnej ekonomiky a
vývojových cyklov. Poukazuje sa hlavne na to, že sa postupne vyčerpal pozitívny vplyv lacnej pracovnej
sily a strácajú sa preto dôvody, prečo do krajiny dlhodobo smeroval najväčší koláč zahraničných
investícií.

Vzdelania ako priorita
Aj pre ostatné krajiny juhovýchodnej a východnej Ázie bol a je ľudský kapitál typickým fenoménom ich
politicko-ekonomických pozícií. I keď jeho kvality a predpoklady využívajú diferencovane, pokiaľ ide o
schopnosť pracovať, dosahovať efektívne výstupy či zvyšovať pridanú hodnotu, vyplývajú čoraz viac z
dosiahnutého vzdelania a jeho kvality. Na druhej strane sa v prípade väčšiny týchto krajín ako zlatá niť
vinie nespochybniteľná pozícia neokonfuciánskych princípov, ktoré sa opierajú o akceptovanie
paternalizmu (pokora a pracovitosť či rešpektovanie danej spoločenskej hierarchie a motivácia vzdelávať
sa). Tie sa potom sekundárne premietajú do celkového fungovania národnej ekonomiky i do
dosahovaných výstupov. Aj preto na jej hodnotenie možno len obťažne použiť štandardné európske
postupy.
Čínska vláda aj v období, keď ekonomiku ťahala produkcia s nízkou mierou pridanej hodnoty, nestratila
zo zreteľa prioritu zabezpečiť vzdelanie čo najširšiemu počtu obyvateľstva. To postupne prešlo viacerými
reformami od základných cez stredné až po vysoké školy. Zároveň sa budovalo aj ich materiálnotechnické a personálne zázemie –knižnice, technické vybavenie, tímy kvalifikovaných učiteľov a ich
zapojenie do medzinárodných sietí. V poslednej dekáde na jeho financovanie Čína vynaložila oveľa
väčšiu časť štátneho rozpočtu ako napríklad krajiny Európskej únie. Jej výdavky na vedu a výskum
dosiahli v roku 2006 takmer 87 miliárd dolárov a oproti roku 2001 vzrástli o 19 percent. Už v roku 2008
ich podiel dosiahol takmer úroveň EÚ-27. V roku 2011 štát investoval do vedy a výskumu vyše 133
miliárd dolárov – o takmer 22 percent viac ako rok predtým.
Aj keď zatiaľ nemožno kvantifikovať podporu vzdelávania z firiem alebo súkromného sektora, odkiaľ
prúdia ďalšie zdroje, vláda sa netajila ambíciou zvyšovať investície do vzdelávacieho systému ročne až
na úroveň troch percent HDP. To ju zaraďuje na popredné miesta vo svete.
Nová edukačná inštitucionalizácia postupne pokryla celé spektrum činností od odstraňovania
negramotnosti, cez celoživotné vzdelávanie až po vybudovanie vlastného reťazca vo svete už
renomovaných univerzít a technických vysokých škôl, ktoré svojou kvalitou i vedeckými výstupmi
začínajú patriť medzi najlepšie na svete. Fakt, že napríklad v hodnotení PISA obsadzujú v posledných
rokoch dominantné pozície práve školy z Číny, Hongkongu, Taiwanu a Singapuru (tzv. Greater China),
potvrdzuje, že tieto snahy pokrývajú všetky vzdelávacie stupne a sú prirodzeným výstupom úspešnosti
takejto stratégie. A dosiahnutá kvalita sa bude ešte zvyšovať.
Otvorené univerzity
Vysokoškolské inštitúcie v Číne prejavujú oveľa väčšiu otvorenosť ako napríklad kórejské a japonské
univerzity a prinajmenšom ich elita má významné väzby na prestížne univerzity v Spojených štátoch a v
Európe. Pozývajú významné vedecké kapacity z najlepších svetových univerzít a preukazujú
cieľavedomú ochotu modernizovať študijné plány a robiť ďalšie zmeny, ktoré zvyšujú kvalitu
vzdelávania.
Najlepšie domáce univerzity majú rozsiahle výskumné a odborné zázemie, sú solídne financované a
majú aj vysokú prestíž v celej krajine. Špecifikom posledných rokov je rastúce zapojenie význačných
čínskych vedcov a expertov, hlavne z technických disciplín a jadrového výskumu, ktorí žili v USA, na
Taiwane a v Austrálii, a vracajú sa späť do kontinentálnej Číny. A tá ich víta s otvorenou náručou –
dostávajú k dispozícii zdroje na nové projekty, rozsiahly podporný servis a je postarané o ich osobný
komfort.
Rýchlo rastúci produkčný potenciál čínskej ekonomiky kladie čoraz väčší dôraz na prípravu špičkových
manažérov schopných potiahnuť domáce firmy na svetovú technologickú špičku. Podľa dostupných
údajov študuje na čínskych vysokých školách približne 25 miliónov študentov a ďalších 1,6 milióna na
postgraduálnom štúdiu. V tomto roku promuje vyše 7,5 milióna ich absolventov, pričom vyše 90 percent
z nich nájde aj zamestnanie.
Študenti v zahraničí
Okrem podpory vlastného vzdelávacieho systému sa Čína spolieha na študentov a štipendistov
vracajúcich sa zo zahraničia. V USA v súčasnosti tvoria najvyšší podiel zahraničných štipendistov. Podľa
Inštitútu medzinárodného vzdelávania študovalo v rokoch 2012 – 2013 v Spojených štátoch vyše 50
percent študentov pochádzajúcich z čínskej enklávy. Prevažná časť pôsobí na prestížnych univerzitách
a inštitútoch a získava z týchto stáží unikátne skúsenosti a osobné kontakty. Niet preto divu, že v prvej
stovke univerzít vo svete, či už podľa harvardského alebo šanghajského rebríčka, sa objavuje čoraz viac
čínskych univerzít. Prognózy predpokladajú, že podiel obyvateľstva s univerzitným vzdelaním I. stupňa
bude v krajine eskalovať v roku 2025 a dosiahne 22,6 percenta, čo predstavuje takmer päťnásobný
nárast podielu oproti prelomu milénia.

Veda, výskum, prax
Čínske univerzity sa stávajú významnými centrami rozvoja vedy a jej komerčných aplikácií. To vytvára
sľubnú východiskovú pozíciu pre transformáciu ekonomiky smerom k produkcii výrobkov s vyššou
mierou pridanej hodnoty a väčšiemu podielu high-tech odvetví na vývoze. V roku 2012 bolo prijatých
vyše 526-tisíc patentových žiadostí na nové vynálezy, z toho vyše tri štvrtiny od domácich žiadateľov.
Bol udelený takmer milión patentov, pričom domáce z nich tvorili 90 percent.
Významné zmeny zaznamenáva štruktúra pracovníkov podľa kvalifikácie. Badateľný je nielen prudký
pokles počtu negramotných, ale na strane druhej stále sa zvyšujúci počet inžinierov, vedcov a technikov.
Aj tu sa pozitívne prejavila cieľavedomá podpora čínskej vlády technickým vzdelávacím odborom, hlavne
tzv. STEM (science, technology, engineering, mathematics) a výučbe cudzích jazykov. Absolventi sa
úspešne uplatňujú vo výskumných a vývojových centrách financovaných vládou a v technologických
centrách, ktoré boli založené zahraničnými nadnárodnými spoločnosťami v špeciálnych zónach a nových
výskumných klastroch. Typickým výsledkom snáh o zvyšovanie priemyselného napredovania napríklad
bolo, že už v roku 2010 firma Huawei v obrate prekonala najväčšieho svetového producenta inovácií v
telekomunikačných technológiách – firmu Ericsson a bola vyhlásená za piatu najinovatívnejšiu
spoločnosť na svete. V roku 2014 sa stala svetovým lídrom v oblasti mobilných telefónov.
Posadnutosť kvalitou sa v univerzitnom vzdelávaní dopĺňa aj v nastavovaní nových štátnych priorít
dosahovaných prostredníctvom edukačného systému a jeho modernizácie. V posledných rokoch
expandujú efektívnejšie formy spolupráce univerzít s veľkými čínskymi firmami a vytváranie
vzdelávacieho priestoru pre štúdium talentov pochádzajúcich z rozvojových krajín, hlavne tých, v ktorých
má Čína svoje prednostné ekonomické záujmy. Aj tu sa prejavuje strategické uvažovanie štátnej
administratívy.
Nová realita
Koexistencia lacnej pracovnej sily a narastajúceho počtu odborne vyškoleného a vzdelaného personálu
sa stavia proti bežným teorémam o konkurencieschopnosti medzi národmi. Prípad "buď lacná práca,
alebo vysoká miera vzdelanosti a tým sofistikácia ekonomiky" zdôrazňuje rozvojovú stratégiu Číny s
cieľom udržať dominantnosť v pracovne náročných odvetviach a súbežne prenikať do vyspelých
svetových štruktúr v sektore vysokých technológií.
V roku 2014 sa umiestnili Singapur (2.), Hongkong (7.), Taiwan (14.) a samotná Čína (29.) na
popredných miestach v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti. Fakt, že vlastne tvoria jeden
ekonomický celok, z čoho plynú rôzne synergické efekty, sa v krátkom období s vysokou
pravdepodobnosťou premietne do výsledkov v hospodárskej súťaži na svetových trhoch i do rastu
konkurencieschopnosti. Je otázne, čo tento trend bude znamenať pre medzinárodné pozície Európskej
únie i Spojených štátov a ako sa budú vedieť s novou realitou vyrovnať.
Autor je profesor na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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22. Vo Volkswagene Slovakia praxuje počas leta pol tisícky žiakov a študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 24/08/2015; transport.sk; transport.sk, TASR]
Viac ako 500 žiakov a študentov počas leta získava praktické skúsenosti v bratislavskom, martinskom a
stupavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK).
Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
"Stále dôležitejším kritériom pri uplatnení sa absolventov sú praktické skúsenosti v odbore získané
počas štúdia. Volkswagen Slovakia preto každoročne umožňuje stovkám študentov získavať skúsenosti
priamo v našich závodoch," vysvetlila Katarína Petruľáková z oddelenia personálneho rozvoja VW SK. V
bratislavskom závode počas tohto leta získava praktické skúsenosti viac ako 400 žiakov a študentov a
ďalšia stovka v závodoch v Martine a Stupave.
Prostredníctvom viacerých programov spoločnosť dlhodobo podporuje tiež prepájanie teórie a praxe na
školách a univerzitách. Program "IngA – Inžinier v automobilovom priemysle" realizovaný v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave prebieha počas školského roka a ponúka
študentom odborné prednášky, návštevy závodov, prax aj štipendiá.

"Prax v odbore pomáha žiakom a študentom nielen v získavaní skúseností z praxe, kontaktov, ale aj v
spoznávaní najmodernejších technológií a svojho odboru v praxi. Toto im nedokáže poskytnúť žiadna
škola," dodala Petruľáková.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 9900 ľudí. V závode v
Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT
Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v
Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe
vozidiel.
transport.sk, TASR
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23. Vo Volkswagene Slovakia praxuje počas leta vyše 500 žiakov a študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 24/08/2015; Správy; TASR Foto: TASR]
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine.
Viac ako 500 žiakov a študentov počas leta získava praktické skúsenosti v bratislavskom, martinskom a
stupavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK).
Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
"Stále dôležitejším kritériom pri uplatnení sa absolventov sú praktické skúsenosti v odbore získané
počas štúdia.
Volkswagen Slovakia preto každoročne umožňuje stovkám študentov získavať skúsenosti priamo v
našich závodoch," vysvetlila Katarína Petruľáková z oddelenia personálneho rozvoja VW SK.
V bratislavskom závode počas tohto leta získava praktické skúsenosti viac ako 400 žiakov a študentov a
ďalšia stovka v závodoch v Martine a Stupave.
Viac ako 4 milióny vozidiel
Prostredníctvom viacerých programov spoločnosť dlhodobo podporuje tiež prepájanie teórie a praxe na
školách a univerzitách. Program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle realizovaný v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave prebieha počas školského roka a ponúka
študentom odborné prednášky, návštevy závodov, prax aj štipendiá.
"Prax v odbore pomáha žiakom a študentom nielen v získavaní skúseností z praxe, kontaktov, ale aj v
spoznávaní najmodernejších technológií a svojho odboru v praxi. Toto im nedokáže poskytnúť žiadna
škola," dodala Petruľáková.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine.
Zamestnáva viac ako 9900 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi
Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a
prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a
v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe vozidiel.
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24. Vo Volkswagene praxuje počas leta pol tisícky žiakov a študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 24/08/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Bratislava 24. augusta (TASR) - Viac ako 500 žiakov a študentov počas leta získava praktické
skúsenosti v bratislavskom, martinskom a stupavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK).

Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
"Stále dôležitejším kritériom pri uplatnení sa absolventov sú praktické skúsenosti v odbore získané
počas štúdia. Volkswagen Slovakia preto každoročne umožňuje stovkám študentov získavať skúsenosti
priamo v našich závodoch," vysvetlila Katarína Petruľáková z oddelenia personálneho rozvoja VW SK. V
bratislavskom závode počas tohto leta získava praktické skúsenosti viac ako 400 žiakov a študentov a
ďalšia stovka v závodoch v Martine a Stupave.
Prostredníctvom viacerých programov spoločnosť dlhodobo podporuje tiež prepájanie teórie a praxe na
školách a univerzitách. Program "IngA – Inžinier v automobilovom priemysle" realizovaný v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave prebieha počas školského roka a ponúka
študentom odborné prednášky, návštevy závodov, prax aj štipendiá. "Prax v odbore pomáha žiakom a
študentom nielen v získavaní skúseností z praxe, kontaktov, ale aj v spoznávaní najmodernejších
technológií a svojho odboru v praxi. Toto im nedokáže poskytnúť žiadna škola," dodala Petruľáková.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 9900 ľudí. V závode v
Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT
Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v
Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe
vozidiel.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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25. Vo Volkswagene praxuje počas leta pol tisícky žiakov a študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 24/08/2015; TASR]
Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP
Bratislava 24. augusta (TASR) - Viac ako 500 žiakov a študentov počas leta získava praktické
skúsenosti v bratislavskom, martinskom a stupavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK).
Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj nevýrobnými úsekmi firmy. Informoval o tom dnes
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
"Stále dôležitejším kritériom pri uplatnení sa absolventov sú praktické skúsenosti v odbore získané
počas štúdia. Volkswagen Slovakia preto každoročne umožňuje stovkám študentov získavať skúsenosti
priamo v našich závodoch," vysvetlila Katarína Petruľáková z oddelenia personálneho rozvoja VW SK. V
bratislavskom závode počas tohto leta získava praktické skúsenosti viac ako 400 žiakov a študentov a
ďalšia stovka v závodoch v Martine a Stupave.
Prostredníctvom viacerých programov spoločnosť dlhodobo podporuje tiež prepájanie teórie a praxe na
školách a univerzitách. Program "IngA – Inžinier v automobilovom priemysle" realizovaný v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave prebieha počas školského roka a ponúka
študentom odborné prednášky, návštevy závodov, prax aj štipendiá. "Prax v odbore pomáha žiakom a
študentom nielen v získavaní skúseností z praxe, kontaktov, ale aj v spoznávaní najmodernejších
technológií a svojho odboru v praxi. Toto im nedokáže poskytnúť žiadna škola," dodala Petruľáková.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 9900 ľudí. V závode v
Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT
Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v
Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe
vozidiel.
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26. Pol tisícka študentov a žiakov zbiera skúsenosti počas leta v automobilke

[Téma: Ekonomická univerzita; bratislava.dnes24.sk; 24/08/2015; Bratislava; Alexandra Húsková]
Viac ako 500 žiakov a študentov počas leta získava praktické skúsenosti v bratislavskom, martinskom a
stupavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK). Uplatnenie našli naprieč všetkými výrobnými aj
nevýrobnými úsekmi firmy.
"Stále dôležitejším kritériom pri uplatnení sa absolventov sú praktické skúsenosti v odbore získané
počas štúdia. Volkswagen Slovakia preto každoročne umožňuje stovkám študentov získavať skúsenosti
priamo v našich závodoch," vysvetlila Katarína Petruľáková z oddelenia personálneho rozvoja VW SK. V
bratislavskom závode počas tohto leta získava praktické skúsenosti viac ako 400 žiakov a študentov a
ďalšia stovka v závodoch v Martine a Stupave.
Prostredníctvom viacerých programov spoločnosť dlhodobo podporuje tiež prepájanie teórie a praxe na
školách a univerzitách. Program "IngA – Inžinier v automobilovom priemysle" realizovaný v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou
univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave prebieha počas školského roka a ponúka
študentom odborné prednášky, návštevy závodov, prax aj štipendiá.
"Prax v odbore pomáha žiakom a študentom nielen v získavaní skúseností z praxe, kontaktov, ale aj v
spoznávaní najmodernejších technológií a svojho odboru v praxi. Toto im nedokáže poskytnúť žiadna
škola," dodala Petruľáková.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine.
Zamestnáva viac ako 9900 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi
Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a
prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a
v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe vozidiel.
Zdroj - TASR
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27. Republika automobiliek
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 24/08/2015; 35/2015; s.: 4,6,7; ekonomika; lukáš Krivošík]
.lukáš Krivošík
Ohlásenie príchodu automobilky Jaguar Land Rover do Nitry potešilo. No natíska sa otázka, či prílišná
závislosť Slovenska od jedného priemyselného odvetvia nepovedie k väčšej zraniteľnosti našej
ekonomiky. A bude mať v novom závode vôbec kto robiť?
- hoci väčšina médií ihneď venovala rozsiahly priestor novej megainyestícii za miliardu libier (teda 1,4
miliardy eur), je jasné, že pritiahnutie štvrtej automobilky už nevyvolá také ovácie verejnosti ako príchod
koncernov Kia Motors a PSA Peugeot-Citroen pred vyše desaťročím. Na Slovensku je už dostatočne
prítomné povedomie, že si veľkých zahraničných investorov tak trochu ,,kupujeme za vlastné"
prostredníctvom investičných stimulov (viac v sprievodnom texte Martina Vlachynského). Navyše, nový
závod má byť postavený opäť na západe Slovenska, nie na kapitálovo podvyživenom východe. A prínos
z neho bude naplno citeľný až v roku 2018, keď sa rozbehne výroba v ňom - teda uprostred budúceho
volebného obdobia. Z hľadiska politického marketingu a predvolebného boja by pre vládu premiéra
Roberta Fica zrejme bolo väčším nákladom, keby britsko-indická automobilka Slovensko obišla, než je
ziskom, že tu napokon zakotví. No zaujímavejšie ako politické súvislosti tejto investície sú tie
ekonomické.
.monokultúra?
Napriek rozpakom, ktoré vyvolávajú investičné stimuly, príchod štvrtej automobilky nie je ani zďaleka len
o nich. Hlasy z Poľska, vyjadrujúce sa v tomto duchu, treba brať s rezervou. Investor prichádza na
Slovensko za lepším pomerom kvality a ceny práce, než bol schopný ponúknuť severný sused. Navyše,
automobilová výroba tu už má rozvinuté zázemie v podobe dodávateľov i zručností. Príkladom prednosti
Slovenska oproti Poľsku je trebárs skúsenosť s výrobou hliníkových karosérií. V ekonómii existuje niečo
ako sieťové efekty či úspory zo zhlukovania, ktoré vysvetľujú, prečo silná prítomnosť jedného výrobného
odvetvia na určitom území často vedie k pritiahnutiu ďalších producentov ž toho istého odvetvia.
Jednoducho, nájdete tam už tradíciu, príslušné zručnosti, vhodnú pracovnú silu i sieť dodávateľov. Preto

sa napríklad Silicon Valley v Kalifornii stalo magnetom IT-startupov, londýnska City zase centrom
finančných služieb, kým Slovensko automobilovou veľmocou. No nie je také naviazanie celej krajiny na
jedno priemyselné odvetvie príliš nebezpečné? Podľa štúdie Ekonomickej univerzity, ktorú v roku 2013
vypracoval kolektív autorov pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika, automobilový priemysel
generuje priamo viac ako desatinu a nepriamo takmer pätinu hrubej produkcie slovenskej ekonomiky.
Podobne je na ňom priamo i nepriamo naviazaná asi desatina pracovnej sily. Pokiaľ ide o počty
vyrobených áut, posledných desať rokov je obdobím rastu a len finančná kríza sa javí ako isté
zakopnutie. Výroba áut vtedy poklesla z 575-tisíc v roku 2008 na 463-tisíc v roku 2009. No už v roku
2011 Slovensko prekonalo predkrízové vrcholy so 639-tisíc vyrobenými automobilmi. Posledných pár
rokov sa ročná produkcia drží tesne pod magickou hranicou milióna áut, ktorú sa nám možno podarí
pokoriť tento alebo budúci rok. Do budúcnosti k tomu treba prirátať kapacitu koncernu Jaguar Land
Rover, ktorý potenciálne ráta s ročnou výrobou 300-tisíc vozidiel. ,,Na jednej strane je pravda, že vplyv
automobilového priemyslu na Slovensku je veľmi veľký a s príchodom štvrtej automobilky sa jeho váha
ešte zvýši," hovorí analytik Slovenského automobilového inštitútu Martin Jesný. ,,No riziká rozkladá
jednak geografická rôznorodosť trhov, na ktoré svoju produkciu fabriky našich automobiliek vyvážajú,
jednak rôzne skupiny zákazníkov, pre ktoré sú u nás vyrábané modely určené." Napríklad Jaguar pri
Nitre bude zameraný veľmi globálne, navyše skôr na solventnejšiu klientelu, ktorá je voči cyklickým
otrasom imúnnejšia. ,,Auto je globálny produkt. Keď jeden región z hľadiska odbytu prežíva ťažšie časy,
ako trebárs teraz Rusko, možno ho vykryť sústredením sa na inú oblasť," vysvetľuje Jesný. Ďalším
plusom na Slovensku pôsobiacich automobilových závodov je, že všetky tri patria vo svojich skupinách k
najlepším. V mnohých ohľadoch sú modernejšie (keďže sú novšie) než ich sesterské závody na Západe.
K tomu treba pridať pedantnosť, schopnosť improvizovať a adaptabilnosť našich ľudí. Automobilky preto
nepochybne budú aj naďalej do svojich slovenských závodov investovať a oživovať výrobu u nás novými
modelmi. Strach z toho, že zo dňa na deň odídu, preto nie je akútny. Navyše, moderné auto je veľmi
komplexný a sofistikovaný produkt -jeho výrobu u nás drží aj zakorenenie trojice (čoskoro štvorice)
závodov v sieti dodávateľov.
.aj v iných odvetviach
Mimochodom, podľa spomenutej štúdie Ekonomickej univerzity činí pridaná hodnota na zamestnanca
vytvorená v automobilovej výrobe u nás 74 546 eur, oproti priemeru slovenského hospodárstva na
úrovni 29 850 eur. Produktivita práce je v slovenských automobilkách vysoká a bo lo by nespravodlivé
hľadieť na výrobu áut len ako na nejakú jednoduchú montáž. Takáto perspektíva neobstojí. Aj keď,
samozrejme, na Slovensku by sme mohli vyrábať aj niečo ešte sofistikovanejšie - napríklad vesmírne
lode! ,,Dnešná podoba automobilového priemyslu je natoľko prierezová, že nadobudnuté technologické
know-how i kvalifikácia ľudí sa dajú využiť aj v iných odvetviach, " hovorí Jesný. ,,Ťažisko pri vývoji sa
presúva od automobiliek k dodávateľom. Preto je čas u nás rozvíjať produktový vývoj dodávateľských
komponentov. Ak sa toto know-how bude vytvárať na Slovensku a budeme mať ešte silnejšiu
dodávateľskú bázu ako teraz, náš priemysel bude na jednej strane konkurencieschopnejší a na druhej
imúnnejší voči otrasom." Politici, školy, štátna správa, samospráva i manažmenty automobiliek stoja tak
pred úlohou, ktorá v našich podmienkach bude znieť ako často skloňované klišé: Je nevyhnutné viac
prepojiť výrobu jednak so vzdelávaním kvalifikovanej pracovnej sily a jednak s výskumom a vývojom.
Podľa prieskumu medzi dodávateľmi automobiliek, ktorý tento rok realizovala poradenská spoločnosť
PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom 78
percent respondentov tvrdí, že dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily môžu spomaliť ich rast.
Dokonca štvrtina dodávateľov priznala, že pre ťažkosti s hľadaním ľudí rastie pomalšie, než by mohla. A
s tým súvisí ďalšia otázka, ktorú kladie príchod štvrtej automobilky Slovensku.
.kto bude robiť?
Priemerná mesačná mzda by na Slovensku tento rok mala dosiahnuť 882 eur v hrubom. Naproti tomu v
bratislavskom Volkswagene je priemerný hrubý plat asi 1 800 eur mesačne. A to v tejto sume nie sú
započítané príjmy manažmentu! Zo všetkých troch automobiliek, ktoré momentálne na Slovensku
pôsobia, majú Nemci najvyššie priemerné mzdové náklady. No v porovnaní so zvyškom krajiny
nadpriemerne zarobia aj pracovníci v Kia Motors Slovakia či v PCA Slovakia. Tejto mzdovej úrovni sa
bude musieť prispôsobiť aj Jaguar Land Rover. Zvlášť, ak bude chcieť k sebe pretiahnuť niektorých ľudí
od konkurencie. Istý tlak na nárast platov v odvetví teda zrejme nastane. Očakáva ho aj šéf odborov vo
Volkswagene Zoroslav Smolinský: ,,Okrem toho bude každá jedna automobilka musieť zlepšovať
sociálne podmienky pre svojich zamestnancov." Ani Martin Jesný sa nebojí, že by si Jaguar Land Rover
nevedel nájsť ľudí: ,,Ten závod bude vedieť potenciálnym zamestnancom ponúknuť zaujímavé
ohodnotenie." Lenže už v dodávateľských závodoch sa mzdové podmienky viac blížia obvyklej
slovenskej realite a práve tu by mohol byť problém. Napríklad šička poťahov autosedačiek prinesie
domov od 400 do 500 eur (v čistom). Pred mesiacom viaceré médiá informovali o pokuse personálnej
agentúry McROY Slovakia osloviť ľudí bez práce v Komárne, kde vládne viac ako 15-percentná
nezamestnanosť. Ak by sa rozhodli prijať prácu kontrolóra automobilových súčiastok v Lozorne, mohli
zarobiť 850 eur, z ktorých by im po odpočítaní daní, odvodov, ale aj nákladov za cestovanie a ubytovňu
ostalo okolo 500 až 540 eur. Zo 60 nezamestnaných oslovila ponuka len troch. Sú už teda naše rezervy

pracovných síl napriek vysokej nezamestnanosti vyčerpané? ,,Slováci sú vcelku konzervatívni a neradi
cestujú za prácou," hovorí Zoroslav Smolinský. ,,S týmto treba pohnúť. A je tiež na vláde, aby pomohla s
rekvalifikáciou nezamestnaných. Nie je možné, aby vkrajine, kde máme trinásťpercentnú
nezamestnanosť, bol problém nájsť vhodnú pracovnú silu." Martin Jesný si myslí, že napríklad pre ľudí
zo stredného Slovenska, ktorí pracujú v cudzine, by mohla práca v automobilovom priemysle byť
zaujímavým dôvodom na návrat. ,,Viem si predstaviť, že časť dodávateľskej siete okolo závodu Jaguar
Land Rover vznikne aj v okolo miest ako Revúca, Lučenec alebo Rimavská Sobota."
.detroit? Skôr Belgicko
Na prirovnávanie Slovenska k bývalej mekke amerického automobilizmu, ktorá je dnes skrachovaným
vyľudňujúcim sa mestom, je analytik Martin Jesný podľa jeho slov alergický. ,,Tie podmienky tam boli
úplne iné. Pre nás relevantnejším príkladom by mohlo byť Belgicko, ktoré prezývali ,Detroit Európy' o
desať rokov skôr než Slovensko." Rozvoj automobilového priemyslu sa niesol ruka v ruke s
posilňovaním odborov. Tie v súčinnosti s populistickými politikmi príliš tlačili na zvyšovanie platov. No ich
nároky nesprevádzalo nutne náležité zvyšovanie produktivity práce či zvyšovanie konkurencieschopnosti
lokálneho priemyslu prostredníctvom vývojových aktivít. Výsledkom bolo, že Belgicko stratilo atraktívnosť
ako lokalita pre automobilovú výrobu a viaceré závody z tohto odvetvia zavreli svoje brány. Odborár
Zoroslav Smolinský sa sám momentálne nachádza vo fáze kolektívneho vyjednávania. ,,Sociálne
zázemie držíme pevne v rukách a máme 75-percentnú organizovanosť." Sociálny dialóg vo
Volkswagene považuje za pozitívny. O to, že raz so svojimi požiadavkami prestreli a jeho zamestnávateľ
pre to opustí Slovensko, strach nemá. ,,Každý z nás musí vedieť, kde je hranica a aké sú možnosti.
Všetko je napokon o našom zdravom úsudku." Slovensko môže automobilová výroba živiť ešte dlhý čas.
Môže byť dokonca odrazovým mostíkom k ďalšej priemyselnej výrobe. No nesmieme zaspať na
vavrínoch. Svoje domáce úlohy si bude musieť spraviť aj vláda. A nebude sa to môcť skončiť pri
investičných stimuloch.
"Výroba áut je dnes natoľko prierezová, že nadobudnuté know-how sa dá použiť aj v iných odvetviach.
Foto:
Závod spoločnosti Jaguar Land Rover bude reprezentovať už štvrtého nadnárodného výrobcu
automobilov na Slovensku. Začiatkom 90. rokov sa pri Bratislave usadil nemecký Volkswagen. V
minulom desaťročí pri Žiline postavila závod juhokórejská automobilka Kia a pri Trnave francúzska
spoločnosť PSA Peugeot-Citroen. Uverejnené fotografie sú zo závodu Kia pri Žiline.
CHRIS STEEL-PERKINS/MAGNUM PHOTOS/PROFIMEDIA
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28. Marshall Goldsmith príde na Slovensko už v decembri 2015
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 26/08/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Bratislava 26. augusta (OTS) - Dobrí lídri nie sú ľudia, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje, pretože to
dokáže každý. Skutoční lídri hľadajú riešenia a chyby naprávajú. Slovenským manažérom to pripomína
popredný kouč vrcholových manažérov Marshall Goldsmith, ktorý vystúpi 3. a 4. decembra na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať
negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú tlmočiť s
entuziazmom," hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a vysvetľuje, že byť lídrom vonkoncom
neznamená rezignovať na humor.
5 kvalít lídra budúcnosti podľa Marshalla Goldsmitha
• Globálny pohľad na vec
• Schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť
• Inteligencia v oblasti informačných technológií
• Schopnosť vytvárať partnerstvá
• Pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo

"K dobrému lídrovi patrí bez diskusie aj emocionálna inteligencia, teda schopnosť sebareflexie,
regulácie, motivácie, empatie, ako aj budovania sociálnych väzieb," dopĺňa Michal Kováč, riaditeľ
spoločnosti Worington, ktorá prináša na Slovensko a do Čiech svetové esá v oblasti vodcovstva.
Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi Tracym a Jackovi Canfieldovi
ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, ktoré v minulosti so svojimi seminármi
navštívili aj Bratislavu. Spoločnosť Worington rokuje aj s ďalšími lídrami o príchode do strednej Európy.
V závere roka 2018 sa manažéri a podnikatelia môžu tešiť na Briana Tracyho, ktorý zavíta do Bratislavy
a Prahy s vrcholovým seminárom svojej kariéry, o ktorý je už teraz vo svete mimoriadny záujem.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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29. Lídri nekritizujú, ale hľadajú riešenia
[Téma: Ekonomická univerzita; rodinka.sk; 25/08/2015; rodinka.sk; ts]
Dobrí lídri nie sú ľudia, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje, pretože to dokáže každý. Skutoční lídri
hľadajú riešenia a chyby naprávajú.
Slovenským manažérom to pripomína popredný kouč vrcholových manažérov Marshall Goldsmith, ktorý
vystúpi 3. a 4. decembra na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Byť lídrom neznamená rezignovať na humor
"Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať
negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú tlmočiť s
entuziazmom," hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a vysvetľuje, že byť lídrom vonkoncom
neznamená rezignovať na humor.
5 kvalít lídra budúcnosti podľa Marshalla Goldsmitha
-·
-·
-·
-·
-·

Globálny pohľad na vec
Schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť
Inteligencia v oblasti informačných technológií
Schopnosť vytvárať partnerstvá
Pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo

K dobrému lídrovi patrí bez diskusie aj emocionálna inteligencia, teda schopnosť sebareflexie, regulácie,
motivácie, empatie, ako aj budovania sociálnych väzieb," dopĺňa Michal Kováč, riaditeľ spoločnosti ,
ktorá prináša na Slovensko a do Čiech svetové esá v oblasti vodcovstva.
Začiatkom decembra v Bratislave
Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi Tracym a Jackovi Canfieldovi
ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, ktoré v minulosti so svojimi seminármi
navštívili aj Bratislavu.
Spoločnosť Worington rokuje aj s ďalšími lídrami o príchode do strednej Európy. V závere roka 2018 sa
manažéri a podnikatelia môžu tešiť na Briana Tracyho, ktorý zavíta do Bratislavy a Prahy s vrcholovým
seminárom svojej kariéry, o ktorý je už teraz vo svete mimoriadny záujem.
Inšpiratívny blog Marshalla Goldsmitha k danej téme nájdete na:
http://www.marshallgoldsmithlibrary.com/cim/articles_print.php?aid=614
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30. Marshall Goldsmith príde na Slovensko už v decembri 2015
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/08/2015; OTS]

Lídri nekritizujú, ale hľadajú riešenia, odkazuje slovenským šéfom svetový kouč.
Marshall Goldsmith príde na Slovensko už v decembri 2015 Foto: Marshall Goldsmith
Bratislava 26. augusta (OTS) - Dobrí lídri nie sú ľudia, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje, pretože to
dokáže každý. Skutoční lídri hľadajú riešenia a chyby naprávajú. Slovenským manažérom to pripomína
popredný kouč vrcholových manažérov Marshall Goldsmith, ktorý vystúpi 3. a 4. decembra na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať
negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú tlmočiť s
entuziazmom," hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a vysvetľuje, že byť lídrom vonkoncom
neznamená rezignovať na humor.
Marshall Goldsmith príde na Slovensko už v decembri 2015 Foto: Marshall Goldsmith
5 kvalít lídra budúcnosti podľa Marshalla Goldsmitha
• Globálny pohľad na vec
• Schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť
• Inteligencia v oblasti informačných technológií
• Schopnosť vytvárať partnerstvá
• Pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo
"K dobrému lídrovi patrí bez diskusie aj emocionálna inteligencia, teda schopnosť sebareflexie,
regulácie, motivácie, empatie, ako aj budovania sociálnych väzieb," dopĺňa Michal Kováč, riaditeľ
spoločnosti Worington, ktorá prináša na Slovensko a do Čiech svetové esá v oblasti vodcovstva.
Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi Tracym a Jackovi Canfieldovi
ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, ktoré v minulosti so svojimi seminármi
navštívili aj Bratislavu. Spoločnosť Worington rokuje aj s ďalšími lídrami o príchode do strednej Európy.
V závere roka 2018 sa manažéri a podnikatelia môžu tešiť na Briana Tracyho, ktorý zavíta do Bratislavy
a Prahy s vrcholovým seminárom svojej kariéry, o ktorý je už teraz vo svete mimoriadny záujem.
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31. Vysokoškolské vysvedčenia Akreditačnej komisie
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 28/08/2015; 200/2015; s.: 25; Z DOMOVA; redakcia]
Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Ako povedal na tlačovej konferencii v Bratislave
minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde
k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," poznamenal. Podľa
predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru, týchto šesť škôl má problém napríklad s publikačnými
výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium výstupov
doktorandov len na hrane. Ako doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že
prestane existovať. Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie
medzi ne zaradil Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je
Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
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32. Päť univerzít dopláca na slabiny vedy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 28/08/2015; 200/2015; s.: 2; Spravodajstvo; Jarmila Horáková]

Najväčším problémom pri ohrozených školách bol vedecký výskum. Ekonomická univerzita tesne
prešla
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má
zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru). Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v
publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu, titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej
komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, lietajúcich profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka. Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné
víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých
škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali" krk a ohrozovali ich kvalitu. Kým ešte donedávna ich
bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať. Fišera za negatívum považuje
vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov. "Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s
menami profesorov, ktorí prelietavajú z univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulta elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa
zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené
univerzity. Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia na to, aby
zabezpečili takú kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým
nárokom akreditačných kritérií. Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili podľa vyjadrenia
Akreditačnej komisie k najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu. V tomto roku sa začne
komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Jarmila Horáková
© SME
Sme si vedomí kritiky Akreditačnej komisie v oblasti kvality výstupov študentov a absolventov
doktorandského štúdia. Príčiny vzniku tejto situácie budeme dôsledne analyzovať . Ferdinand Daňo,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Najlepšie univerzity
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene. Ohrozené univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyri boli ohrozené aj v roku 2009)
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33. Piatim vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita, majú rok na
odstránenie nedostatkov
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 14:00; 27/08/2015; Regionálne správy z Bratislavy; z
domova; Martina Gapčová]
Martina Gapčová, moderátorka RTVS: "Päť slovenských univerzít môže prísť o titul. Problém má
Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, banskobystrická Univerzita Mateja Bela a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
v Košiciach. Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Predseda komisie Ľubor Fišera."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Nesplnili tých 60 % aby mali dobré hodnotenie v oblasti
výstupov zamestnancov, v oblasti výstupov doktorandov a mali 60 % študijných programov, ktoré majú
doktorandské štúdium."
Martina Gapčová: " Ak do jedného roka školy neodstránia zistené nedostatky, prídu o titul univerzita.
Rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa verí, že sa im to podarí. Podľa neho nesplnili len jediné
kritérium - pomer doktorandských programov ku všetkým hodnoteným odborom."
Rektor nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa: "Nie je to teda vedecké kritérium, odborné kritérium, je
to vyslovene administratívne kritérium, na ktoré ale máme riešenie ako ho administratívne zmeniť."
Martina Gapčová: " Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a len tesne prešla
Ekonomická univerzita v Bratislave."

Späť na obsah

34. Výsledky komplexnej akreditácie sú už zverejnené: UKF hrozí strata titulu
univerzita!
[Téma: Ekonomická univerzita; nitra.dnes24.sk; 27/08/2015; Nitra; Jakub Forgács]
Čerstvá aktualita, ktorá Nitranov veru nepoteší. Univerzite Konštantína Filozofa hrozí, že príde o titul
univerzity! Tu sú ďalšie podrobnosti...
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzite v
Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkov komplexnej
akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s
predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Na nápravu majú rok
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Problémom nedostatočná publikačná činnosť
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.

Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Foto: ilustračné
Zdroj - TASR
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35. Výsledky komplexnej akreditácie sú už zverejnené: Katolíckej univerzite hrozí
strata titulu univerzita!
[Téma: Ekonomická univerzita; ruzomberok.dnes24.sk; 27/08/2015; Ružomberok; Jakub Forgács]
Čerstvá aktualita, ktorá Ružomberčanov veru nepoteší. Katolíckej univerzite hrozí, že príde o titul
univerzity! Tu sú ďalšie podrobnosti...
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkom komplexnej
akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s
predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Na nápravu majú rok
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Problémom nedostatočná publikačná činnosť
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Foto: ilustračné
Zdroj - TASR
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36. Výsledky komplexnej akreditácie sú už zverejnené: UMB hrozí strata titulu
univerzita!
[Téma: Ekonomická univerzita; bystrica.dnes24.sk; 27/08/2015; Bystrica; Jakub Forgács]
Čerstvá aktualita, ktorá Bystričanov veru nepoteší. Univerzite Mateja Bela hrozí, že príde o titul
univerzity! Tu sú ďalšie podrobnosti...
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkom komplexnej

akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s
predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Na nápravu majú rok
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Problémom nedostatočná publikačná činnosť
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Foto: ilustračné
Zdroj - TASR
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37. Výsledky komplexnej akreditácie sú už zverejnené: Univerzite veterinárneho
lekárstva a farmácie hrozí strata titulu univerzita!
[Téma: Ekonomická univerzita; kosice.dnes24.sk; 27/08/2015; Košice; Ľubomíra Karmanová]
Čerstvá aktualita, ktorá Košičanov veru nepoteší. Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie hrozí, že
príde o titul univerzity! Tu sú ďalšie podrobnosti...
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katolíckej univerzite v Ružomberku,
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkom
komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval minister školstva Juraj
Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Na nápravu majú rok
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler.
Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne prešla Ekonomická univerzita v
Bratislave. Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.
Za nimi nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická
univerzita vo Zvolene.
Problémom nedostatočná publikačná činnosť
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.

Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Foto: ilustračné
Zdroj - TASR
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38. Vysokoškoláci, tento zoznam vás nepoteší: O titul univerzita môže prísť až 5
známych škôl!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 27/08/2015; Čas.sk; TASR]
Na zozname je aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.Autor - fab
| Zoznam vyplynul z komplexnej akreditácie vysokých škôl, jej výsledky prezentoval minister školstva
Juraj Draxler s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
O titul univerzita podľa neho môžu prísť nasledujúce školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler (vľavo) a predseda akreditačnej
komisie Ľubor Fišera počas tlačovej konferencie na tému výsledkov komplexnej akreditácie vysokých
škôl.Autor - TASR
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
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39. Toto sú najlepšie univerzity na Slovensku. Tu je zoznam
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 27/08/2015; TVnoviny; BRATISLAVA/TASR, mm]
Vyplynulo to
z výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl.
Najlepšie
v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi nasledovali
Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

a Technická univerzita vo Zvolene.
Vyplynulo to
z výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes (27.8.)
prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom
Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Foto: TVNOVINY.sk
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to
z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes
prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom
Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých
školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia
výsledkov komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že
minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu univerzita," uviedol
Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len
tesne prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Foto: TVNOVINY.sk
Znížili počet detašovaných pracovísk
Podľa Fišera najväčším
pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných
pracovísk. Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký
počet tzv. lietajúcich profesorov. Problémom na slovenských vysokých
školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií bolo
napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých
škôl je slabšia publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná
komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí
o habilitačné a inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná
akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v
roku 2016.
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40. VIDEO: Piatim vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; 24hod.sk; 27/08/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry
TASR]
Bratislava 27. augusta (TASR) – Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to
z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval minister školstva
Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.

Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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41. Piatim vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/08/2015; Školský servis; TASR]
Vyplynulo to z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval
minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Bratislava 27. augusta (TASR) – Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to
z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval minister školstva
Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
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42. Majú to nahnuté! Tieto školy môžu prísť o štatút univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 27/08/2015; Správy Z domova; TASR, SITA]
Vysoké školy na Slovensku nespĺňajú očakávania, aké sa na školy tohto typu kladú. Až piatim preto
hrozí, že už viac nebudú univerzitami.
Podľa ministra Juraja Draxlera sú pre niektoré školy dôležitejšie peniaze ako študenti.
Autor - TASR
Päť slovenských univerzít môže prísť o titul. Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Ako
povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná
komisia dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst".
Problémové univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku,

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Ekonomická univerzita v Bratislave prešla len tesne.
"V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh
na odňatie titulu univerzita," poznamenal. Podľa denníka Sme si Draxler myslí, že pre viaceré nie je
dôležitý študent, ale financie, ktoré naňho dostávajú.
Najlepšie hodnotené školy
Najlepšie v hodnotení obstáli:
Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Technická univerzita v Košiciach,
Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Technická univerzita vo Zvolene
Najväčšie problémy vysokých škôl
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Autor - TASR, SITA
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43. Piatim vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; dennikn.sk; 27/08/2015; tasr]
Štvrtok 27. august 2015 11:10 tasr
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity.
Vyplynulo to z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval
minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.

"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," povedal Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
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44. Niektoré slovenské univerzity majú problém. Hrozí im, že prídu o výhody
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 27/08/2015; HNonline, Slovensko; TASR]
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkom komplexnej
akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s
predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne
prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Minister školstva Juraj Draxler. Snímka: TASR/A. Galica
Najlepšie obstáli v Bratislave
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
V Trenčíne si veria
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne nemá z 26 študijných programov v
dvoch garanta štúdia a namiesto štyroch akreditovaných doktorandských programov má len tri.
Rektor TnUAD Jozef Habánik verí, že počas jedného roka nedostatky odstránia a škola si zachová štatút
univerzity. "V rámci akreditačného procesu požiadala univerzita o akreditáciu celkovo 26 študijných
programov, z toho 16 programov v prvom, sedem programov v druhom a tri programy v treťom stupni
štúdia. Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám akreditácie 24 študijných
programov, pričom v dvoch programoch je potrebné v priebehu roka navrhnúť nového garanta. V týchto

študijných programoch všetci študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo udeľovať
akademické tituly vo všetkých 26 predložených programoch," zdôraznil Habánik.
Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity podľa neho vyplýva, že spĺňa dve z troch
kritérií, ktoré hodnotia úrovne výskumnej činnosti. Univerzita má akreditované tri doktorandské programy
a k naplneniu kritéria je potrebné ich mať akreditované štyri. "Trenčianska univerzita v súčasnosti
aktívne pracuje na napĺňaní spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť o akreditáciu ďalšieho
študijného programu III. stupňa, čím zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov
doktorandského štúdia," uzavrel Habánik.
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45. Päť slovenských univerzít môže prísť o titul
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 27/08/2015; Spravodajstvo; SITA]
Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Ako povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii v
Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia dvíha na základe hodnotenia škôl
výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde
k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru, týchto šesť škôl má problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane. "Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej
komplexnej akreditácie. Nie je to podľa mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda
komisie.
Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Avšak,
napriek tomu, že niektoré školy kritériá nesplnili, treba sa na ne podľa ministra pozerať individuálne.
"Niektoré majú veľmi silné stránky, ale aj tie slabšie, ktoré ich stiahli ku dnu," vysvetlil s tým, že ak je
vidieť, že môže byť škola skutočne kvalitná, treba jej podať pomocnú ruku.
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
V porovnaní s predchádzajúcim komplexným hodnotením nastal výrazný posun v publikačnej, ale aj
pedagogickej činnosti. Za najväčšie víťazstvo považuje predseda Akreditačnej komisie zníženie
detašovaných pracovísk škôl, predtým ich bolo 110, teraz menej ako 20. Na druhej strane je podľa
Fišeru negatívom vysoký vekový priemer akademických zamestnancov či vysoký podiel externistov na
niektorých pracoviskách.
Problémom je i nedostatočná publikačná činnosť zamestnancov a doktorandov, ale aj práce v
slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je však práve publikačná činnosť
doktorandov," upozornil predseda komisie s tým, že toto treba napraviť.
Akreditačná komisia sa zamerala na hodnotenie šiestich rokov (od 2008 do 2013) v 22 vysokých
školách, ktoré považuje za vynikajúce či dobré. Horšie školy prídu na rad neskôr. Komisia hodnotila 4
891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie.
V prípade študijných programov je do najbližšej komplexnej akreditácie spôsobilých 1 756,
nespôsobilých 447. Ako na záver poznamenal minister školstva Juraj Draxler, vysokoškolské prostredie
treba bez milosti čistiť.
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46. Päť univerzít môže prísť o titul. Nepublikujú, výstupy doktorandov sú o ničom
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 27/08/2015; eTREND; SITA]

Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl.
Zdroj - SITA
Ako povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "akreditačná
komisia dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
"V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh
na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru týchto šesť škôl má problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane.
"Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej komplexnej akreditácie. Nie je to podľa
mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda komisie.
Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Avšak
napriek tomu, že niektoré školy kritériá nesplnili, treba sa na ne podľa ministra pozerať individuálne.
"Niektoré majú veľmi silné stránky, ale aj tie slabšie, ktoré ich stiahli ku dnu," vysvetlil s tým, že ak je
vidieť, že môže byť škola skutočne kvalitná, treba jej podať pomocnú ruku.
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Ľ. Fišera.
V porovnaní s predchádzajúcim komplexným hodnotením nastal výrazný posun v publikačnej, ale aj
pedagogickej činnosti. Za najväčšie víťazstvo považuje predseda Akreditačnej komisie zníženie
detašovaných pracovísk škôl, predtým ich bolo 110, teraz menej ako 20.
Na druhej strane je podľa Ľ. Fišeru negatívom vysoký vekový priemer akademických zamestnancov či
vysoký podiel externistov na niektorých pracoviskách. Problémom je i nedostatočná publikačná činnosť
zamestnancov a doktorandov, ale aj práce v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých
škôl je však práve publikačná činnosť doktorandov," upozornil predseda komisie s tým, že toto treba
napraviť.
Akreditačná komisia sa zamerala na hodnotenie šiestich rokov (od 2008 do 2013) v 22 vysokých
školách, ktoré považuje za vynikajúce či dobré. Horšie školy prídu na rad neskôr. Komisia hodnotila 4
891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie.
V prípade študijných programov je do najbližšej komplexnej akreditácie spôsobilých 1 756,
nespôsobilých 447. Ako na záver poznamenal minister školstva Juraj Draxler, vysokoškolské prostredie
treba bez milosti čistiť.
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47. VIDEO: Piatim vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/08/2015; TASR]
Vyplynulo to z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval
minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler (vľavo) a predseda akreditačnej komisie
Ľubor Fišera počas tlačovej konferencie na tému výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v
Bratislave 27. augusta 2015. Foto: TASR/Andrej Galica
Bratislava 27. augusta (TASR) – Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to
z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval minister školstva

Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Kritériá len tesne splnila Ekonomická univerzita v Bratislave. Minister
spomenul aj Vysokú školu manažmentu v Trenčíne. Tá nie je univerzitou, ale z hodnotenia vyplynulo, že
ak by sa ňou chcela stať, kritériá by nesplnila. O titul univerzity však škola nežiada.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
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48. O titul univerzity môže prísť aj banskobystrická UMB
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/08/2015; Spravodajstvo; sita]
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita veterinárneho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
BRATISLAVA. Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v
Trenčíne. Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Ako povedal dnes na tlačovej
konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia dvíha na základe
hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Žiadajú nápravu
"V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh
na odňatie titulu univerzita," poznamenal. Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru, týchto
šesť škôl má problém napríklad s publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov.
Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium výstupov doktorandov len na hrane. "Táto
univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej komplexnej akreditácie. Nie je to podľa mňa v
poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda komisie. Ako ho doplnil šéf rezortu školstva,
žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Avšak, napriek tomu, že niektoré školy
kritériá nesplnili, treba sa na ne podľa ministra pozerať individuálne.
"Niektoré majú veľmi silné stránky, ale aj tie slabšie, ktoré ich stiahli ku dnu," vysvetlil s tým, že ak je
vidieť, že môže byť škola skutočne kvalitná, treba jej podať pomocnú ruku. Aj na Slovensku sú však
vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil Univerzitu Komenského v
Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
košickú Technickú univerzitu.
"V ich tesnom závese je Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická
univerzita Zvolen," dodal Fišera.
Otázky publikačnej a pedagogickej činnosti
V porovnaní s predchádzajúcim komplexným hodnotením nastal výrazný posun v publikačnej, ale aj
pedagogickej činnosti. Za najväčšie víťazstvo považuje predseda Akreditačnej komisie zníženie

detašovaných pracovísk škôl, predtým ich bolo 110, teraz menej ako 20. Na druhej strane je podľa
Fišeru negatívom vysoký vekový priemer akademických zamestnancov či vysoký podiel externistov na
niektorých pracoviskách. Problémom je i nedostatočná publikačná činnosť zamestnancov a
doktorandov, ale aj práce v slovenskom jazyku.
"Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je však práve publikačná činnosť doktorandov," upozornil
predseda komisie s tým, že toto treba napraviť. Akreditačná komisia sa zamerala na hodnotenie šiestich
rokov (od 2008 do 2013) v 22 vysokých školách, ktoré považuje za vynikajúce či dobré. Horšie školy
prídu na rad neskôr. Komisia hodnotila 4 891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V prípade študijných programov je do najbližšej komplexnej akreditácie
spôsobilých 1 756, nespôsobilých 447. Ako na záver poznamenal minister školstva Juraj Draxler,
vysokoškolské prostredie treba bez milosti čistiť.
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49. Minister Draxler: Šesť vysokých škôl má vážny problém
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 27/08/2015; redakcia]
BRATISLAVA - Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v
Trenčíne. Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl.
Ako povedal na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia
dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst".
Problémové univerzity
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
"V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh
na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru, týchto šesť škôl má problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane.
"Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej komplexnej akreditácie. Nie je to podľa
mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda komisie.
Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Avšak,
napriek tomu, že niektoré školy kritériá nesplnili, treba sa na ne podľa ministra pozerať individuálne.
"Niektoré majú veľmi silné stránky, ale aj tie slabšie, ktoré ich stiahli ku dnu," vysvetlil s tým, že ak je
vidieť, že môže byť škola skutočne kvalitná, treba jej podať pomocnú ruku.
Vynikajúce vysoké školy
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
V porovnaní s predchádzajúcim komplexným hodnotením nastal výrazný posun v publikačnej, ale aj
pedagogickej činnosti. Za najväčšie víťazstvo považuje predseda Akreditačnej komisie zníženie
detašovaných pracovísk škôl, predtým ich bolo 110, teraz menej ako 20.
Na druhej strane je podľa Fišeru negatívom vysoký vekový priemer akademických zamestnancov či
vysoký podiel externistov na niektorých pracoviskách. Problémom je i nedostatočná publikačná činnosť
zamestnancov a doktorandov, ale aj práce v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých
škôl je však práve publikačná činnosť doktorandov," upozornil predseda komisie s tým, že toto treba
napraviť.
447 nespôsobilých programov
Akreditačná komisia sa zamerala na hodnotenie šiestich rokov (od 2008 do 2013) v 22 vysokých

školách, ktoré považuje za vynikajúce či dobré. Horšie školy prídu na rad neskôr.
Komisia hodnotila 4 891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie. V
prípade študijných programov je do najbližšej komplexnej akreditácie spôsobilých 1 756, nespôsobilých
447. Ako na záver poznamenal minister školstva Juraj Draxler, vysokoškolské prostredie treba bez
milosti čistiť.
Pozrite si priloženú reportáž:
Zdroj - TV JOJ
Vláda stopla vznik dvoch súkromných škôl
BRATISLAVA - Dve nové súkromné školy na Slovensku nepribudnú. Vláda totiž stopla vznik…
Poliaci odmietajú pedagógom uznať tituly udelené na Slovensku
BRATISLAVA/VARŠAVA - Slovenským vysokým školstvom v týchto dňoch otriasa kauza, na ktorú…
Autor redakcia
Zdroj noviny.sk, SITA
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50. Fiasko. Štvrtine univerzít hrozí strata ich titulu
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 28/08/2015; HNonline, Slovensko; Ivana Balgová]
Hrdia sa slovom univerzita v názve, no o túto prestíž môžu prísť. Takmer štvrtine z preverovaných
vysokých škôl hrozí "degradovanie". Hrozba vyplynula z hodnotení akreditačnej komisie. Problém majú
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach. Na nápravu vecí, ktoré im štát vyčíta, majú rok. Inak už nebudú univerzitami, ale
iba vysokými školami.
Čo našim školám robí najväčšie problémy? Podľa predsedu akreditačnej komisie Ľubora Fišera
nesplnené požiadavky na publikačnú činnosť. Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír
Zelenecký však tvrdí, že kritériá na hodnotenie vysokých škôl sú retroaktívne a neodrážajú vedeckú a
odbornú úroveň univerzity.
Snímka: FotoHN/PAVOL FUNTAL
S rozhodnutím akreditačnej komisie nesúhlasí ani rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimír Hiadlovský. "Požiadal som o prehodnotenie kritéria, ktoré Univerzita Mateja Bela neplní len
hranične. Ročná lehota na nápravu je dostatočná a o splnenie daného kritéria sa budeme uchádzať
skôr," uviedol Hiadlovský. Dôvodom neúspechu väčšiny univerzít bolo najmä kritérium hodnotiace
publikačnú činnosť školy. Akreditačná komisia posudzovala aj výstupy doktorandov. "S týmto kritériom
mali problém aj vynikajúce vysoké školy a mnohé ho splnili len tesne," komentoval predseda
akreditačnej komisie Ľubor Fišera.
Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne prešla Ekonomická univerzita v
Bratislave. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde k náprave, hrozí, že ministerstvo
školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," povedal minister školstva Juraj Draxler. Podľa neho je
dôležité, aby sa na vysokých školách skončila honba za titulmi. "Univerzity by mali smerovať ku
kvalitnému výskumu. Budeme od nich tvrdo vyžadovať výskumnú činnosť," priblížil Draxler.
Ľubor Fišera vidí najväčšie pozitívum komplexnej akreditácie v znížení počtu detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol na 20. Naopak, vysoké školy kritizoval na vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov, veľké
množstvo externistov a veľa monografií vydaných len v slovenskom jazyku. Hodnotenie akreditačnej
komisie sa môže odraziť aj na objeme financií, ktoré dostane vysoká škola od ministerstva.
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo

Zvolene.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. Budúci týždeň akreditačná komisia začne komplexnú akreditáciu ďalších piatich
vysokých škôl.
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51. Fiasko. Štvrtine univerzít hrozí strata ich titulu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 28/08/2015; 166/2015; s.: 1,4; TITULNÁ STRANA,
SPRAVODAJSTVO; IB]
VZDELÁVANIE
Bratislava – Hrdia sa slovom univerzita v názve, no o túto prestíž môžu prísť. Takmer štvrtine z
preverovaných vysokých škôl hrozí "degradovanie". Hrozba vyplynula z hodnotení akreditačnej komisie.
Problém majú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na nápravu vecí, ktoré im štát vyčíta, majú rok. Inak už
nebudú univerzitami, ale iba vysokými školami. Čo našim školám robí najväčšie problémy? Podľa
predsedu akreditačnej komisie Ľubora Fišera nesplnené požiadavky na publikačnú činnosť. Rektor
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír Zelenecký však tvrdí, že kritériá na hodnotenie vysokých
škôl sú retroaktívne a neodrážajú vedeckú a odbornú úroveň univerzity.
Pokračovanie na strane 4
Dokončenie zo strany 1
S rozhodnutím akreditačnej komisie nesúhlasí ani rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimír Hiadlovský. "Požiadal som o prehodnotenie kritéria, ktoré Univerzita Mateja Bela neplní len
hranične. Ročná lehota na nápravu je dostatočná a o splnenie daného kritéria sa budeme uchádzať
skôr," uviedol Hiadlovský. Dôvodom neúspechu väčšiny univerzít bolo najmä kritérium hodnotiace
publikačnú činnosť školy. Akreditačná komisia posudzovala aj výstupy doktorandov. "S týmto kritériom
mali problém aj vynikajúce vysoké školy a mnohé ho splnili len tesne," komentoval predseda
akreditačnej komisie Ľubor Fišera. Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len
tesne prešla Ekonomická univerzita v Bratislave. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia
nedôjde k náprave, hrozí, že ministerstvo školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," povedal minister
školstva Juraj Draxler. Podľa neho je dôležité, aby sa na vysokých školách skončila honba za titulmi.
"Univerzity by mali smerovať ku kvalitnému výskumu. Budeme od nich tvrdo vyžadovať výskumnú
činnosť," priblížil Draxler. Ľubor Fišera vidí najväčšie pozitívum komplexnej akreditácie v znížení počtu
detašovaných pracovísk. Zo 110 klesol na 20. Naopak, vysoké školy kritizoval za vysoký počet tzv.
lietajúcich profesorov, veľké množstvo externistov a veľa monografií vydaných len v slovenskom jazyku.
Hodnotenie akreditačnej komisie sa môže odraziť aj na objeme financií, ktoré dostane vysoká škola od
ministerstva. Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.
Za nimi nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická
univerzita vo Zvolene.
(IB)
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52. Slabiny vedy vytýka komisia aj veteríne
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 28/08/2015; 200/2015; s.: 7; SLOVENSKO; JARMILA
HORÁKOVÁ]
ZLEPŠIŤ SA MUSÍ 5 UNIVERZÍT
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má
zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru). Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v
publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu, titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera (nominant Smeru) a
predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, lietajúcich profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka. Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné
víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých
škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali" krk a ohrozovali ich kvalitu. Kým ešte donedávna ich
bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať. Fišera za negatívum považuje
vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov. "Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s
menami profesorov, ktorí prelietavajú z univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal
Fišera.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulte elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa
zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené
univerzity. Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia nato, aby zabezpečili
takú kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým nárokom
akreditačných kritérií. Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili, podľa vyjadrenia
Akreditačnej komisie, k najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu. V tomto roku sa začne
komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
JARMILA HORÁKOVÁ
NAJLEPŠIE UNIVERZITY
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene.
OHROZENÉ UNIVERZITY
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyri boli ohrozené aj v roku 2009)
foto:
Žilinská univerzita Patrí podľa Akreditačnej komisie medzi najlepšie na Slovensku. FOTO: JÁN
KROŠLÁK
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53. Môžu prísť o titul
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 27/08/2015; Hlavné správy; Peter Hlávek, Barbara
Štefanovičová]
Zuzana Závodská, moderátorka: "Až päť univerzít na Slovensku môže prísť o svoj titul, dôvodom je
nesplnenie kritérií. Vyplýva to z výsledkov Akreditačnej komisie, z výsledkov jej analýz. Univerzity teraz
majú rok na to, aby tieto nedostatky odstránili. Hlavným cieľom je podľa ministra školstva podať
pomocnú roku a zlepšiť fungovanie univerzít."
Barbara Štefanovičová, reportérka TA 3: "Akreditačná komisia preskúmala takmer 4900 študijných
program na 22 vysokých školách. Posudzovala ich kvalitu za roky 2008 až 2013. Dôraz kládla na
výskum, publikačnú činnosť a počty vedeckých pracovníkov."
Ľuboš Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Študijných programov bolo 4 891, z toho sme povedali,
že nie je spôsobilá 447, to je 9,14 percent."
Barbara Štefanovičová: "Požadované kritériá nesplnili nasledujúce školy Katolícka univerzita v
Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, a
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach."
Jozef Habánik, rektor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, (telefonát): "Pokiaľ ide o nové
kvantitatívne kritériu KZU3, tam univerzita má v súčasnosti akreditované tri doktorandské programy a k
jeho naplneniu je potrebné v našich podmienkach ich mať akreditované štyri. Preto v súčasnosti aktívne
pracujeme na napĺňaní spomínaného kritéria tým, že máme pripravenú žiadosť o akreditáciu ďalšieho
študijného programu."
Barbara Štefanovičová: "Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a len s tesným
výsledkom obstála Ekonomická univerzita v Bratislave."
Juraj Draxler, minister školstva: "Akreditačná komisia na základe svojich hodnotení zdvihla výstražný
prst voči niekoľkým univerzitám, ktorým hrozí, že môžu, v prípade, že nedôjde do jedného roka k
náprave, prísť o ten titul, ktorým sa rady hrdia."
Barbara Štefanovičová: "Minister nevylúčil, že súčasný systém, ktorý dáva rok na odstránenie
nedostatkov, sa zmení."
Juraj Draxler: "Vysokoškolské prostredie treba čistiť, čistiť, čistiť a bez milosti. Nie samoúčelne, pretože
my máme mnohé pracoviská, ktoré sú skvelé."
Barbara Štefanovičová: "Najlepším výsledkom hodnotenia škôl je, že sa znížil počet ich detašovaných
pracovísk, klesol zo 110 na dvadsať. Naopak, problémom sú stále takzvaní lietajúci profesori, ktorí učia
na viacerých školách. Žiadnej zo spomínaných škôl však nehrozí, že by prestali fungovať, minister
zdôraznil, že išlo o hodnotenie kvalitných vysokých škôl."
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54. Draxler začína čistenie. Ohrozených je päť univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 26/08/2015; Z domova; Redakcia]
Pri univerzitách so slabými výsledkami chce minister školstva postupovať prísne.
BRATISLAVA. Rektori piatich slovenských univerzít sa už dozvedeli, že vedecké výstupy ich škôl sú
natoľko slabé, že by mali byť preradené medzi neuniverzitné vysoké školy.
Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne prešla Ekonomická univerzita v
Bratislave.
Vyplynulo to z výsledkom komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval
minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Ide o zhodnotenie ich šesťročnej práce vo vede a výskume, a medzinárodných výstupoch.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler.

"Mnohé vysoké školy podliezli latku kvality. Štúdium nie je pre študentov dostatočne náročné," povedal
minister školstva Juraj Draxler (nominant za Smer). Dodal, že pre viaceré nie je dôležitý študent, ale
financie, ktoré naňho dostávajú.
Rebríček ohrozených škôl:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
jh
Má to byť zrkadlo
Fakty
Ako sa robí akreditácia
Akreditačná komisia je poradný orgán vlády, má 21 členov.
Každých šesť rokov robí komplexné akreditácie činností vysokých škôl.
Vyjadruje sa k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy.
Posudzuje schopnosť školy poskytovať doktorandský program, udeľovať titul docent či profesor.
V tomto kole akreditácií sa dôraz dával na úrovne vedeckej a výskumnej činnosti.
Prísnejšie kritériá pri akreditácii by mali znížiť počet univerzít. Či bude v predvolebnom čase na takýto
krok aj politická vôľa, je otázne.
Draxler sa síce ešte minulý týždeň dušoval, že má odvahu a plnú podporu premiéra Roberta Fica
prečistiť vysokoškolské prostredie, no ruky mu zväzuje zákon.
Vysoké školy, ktoré sa dostali do skupiny ohrozených, ako napríklad Katolícka univerzita v Ružomberku,
budú mať na "polepšenie sa" rok.
Draxler pre SME priznal, že bol na univerzite, kde jej vedenie nemalo ani predstavu o tom, čo by mali
robiť z hľadiska vedy a výskumu.
Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá každý rok robí rebríček
vysokých škôl a fakúlt aj podľa výstupov vedy a výskumu, nepredpokladá, že budú veľké rozdiely medzi
zisteniami Akreditačnej komisie a ARRA.
"Za posledných pätnásť rokov je obraz vysokých škôl ten istý. Ako keby sme si z hodnotení nechceli
zobrať žiadne ponaučenie," povedal Ostrovský.
Prihláste sa na odber ranných správ na e-mail
Prihlásenie dokončíte kliknutím na odkaz vo Vašom e-maile.
Váš e-mail sa nepodarilo zaregistrovať.
Váš e-mail nemá správny formát.
Tu napíšte svoju e-mailovú adresu
Zadaj e-mail: Odoberať newsletter
Pionierske sľuby
Ostrovský ako východisko vidí, že súčasný minister školstva Draxler alebo jeho nástupca po roku

nebude akceptovať "pionierske sľuby" vysokých škôl a univerzít, ktoré nesplnili kritériá akreditácie.
"Ak by aj niektoré dokázali za rok dosiahnuť vedecký výkon, čo je nemožné, mal by sa rátať do druhého
akreditačného obdobia," domnieva sa Ostrovský.
Publikačná činnosť doktorandov
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
-END
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55. Kto rozpaľuje politickú horúčavu európskeho leta
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 27/08/2015; noveslovo.sk; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
Európa (a v nej EÚ) zažíva toto leto nielen prírodnú páľavu, ale sužuje ju aj spoločenská horúčava.
Vývoj a udalosti posledných desaťročí politické a ekonomické elity (a s nimi spojené médiá), ktoré
rozhodujú o osude Európy, nie sú schopné systematicky a zrozumiteľne objasniť vývoj i udalosti
ostatných desaťročí a zároveň riešiť vzniknuté problémy. (Existuje aj podozrenie, že ani nechcú). Chaos
vo svete narastá nielen v dôsledku zvyšujúcej sa zložitosti a mnohostrannosti medzinárodných vzťahov,
lež v nemalej miere aj (a zrejme v oveľa väčšej) konaním USA a ich spojencov. Zdá sa však, že
mediálne, informačne sa im to darí úspešne zakrývať.
Neexistuje už tradičná uhorková sezóna. Od čias vojny rozpútanej USA a ich spojencami pod falošnými
zámienkami (jar 2003) proti Iraku sa v Európe a jej blízkosti ustavične odohráva veľa nepokojného a
nebezpečného. Letnú horúčavu v tomto roku politicky a sociálno-ekonomicky zvyšovali najmä problémy
v Grécku, na Ukrajine a príval migrantov. Ide o udalosti, ktoré sú výsledkom dlhšie existujúcich procesov
s hlbšími koreňmi, s citeľným vplyvom USA, spojených s nadnárodným pôsobením – zasahovaním – ich
vojensko-priemyslovo-finančného komplexu). B. Bernanke (predseda Federálneho rezervného fondu
USA v rokoch 2006 – 2014) vo vystúpení v Brookinskom inštitúte pred niekoľkými dňami prekvapujúco
otvorene uviedol, že dnešná ekonomika USA závisí od vojen a vojenských výdavkov.
Spomenuté krízy ohrozujú stabilitu EÚ, lebo nahrávajú protieurópskym (v prípade Grécka aj
"protieurovým") tendenciám, z ktorým má osoh Washington (resp. americký dolár) a NATO ako nástroj
USA. Severoatlantická aliancia (najmä pod vplyvom ukrajinskej krízy a tlaku Washingtonu) sa stala
posvätnou kravou atlantizmu, pred ktorou sa s úctou skláňajú predstavitelia členských štátov EÚ
(rovnako liberáli, konzervatívci i socialisti). Ak sa u nich denne stretávame s kritikou únie, na adresu
NATO sa takto vôbec nevyjadrujú. Naopak, z nevysvetliteľných dôvodov submisívne podporili kroky
paktu, ktoré bezpečnostnú situáciu v "out of area", len zhoršovali – príkladom sú Afganistan i Líbya. A
nič nedokážu zlepšiť ani na Ukrajine.
Priam schizofrenickým je to, ako sa predstavitelia štátov EÚ len neochotne a opatrne vyjadrujú ku
škandálnemu odpočúvaniu, špehovaniu a inému zasahovaniu tajných služieb USA, ktoré sa ich dotklo.
Angažovali sa v tom aj niektorí tajní zo "spoľahlivých" služieb spojeneckých štátov (informovali o tom
svoje vlády?). Aféry sa zjavne ešte neskončili, ale musia sa "zamiesť pod koberec", lebo USA potrebujú
rýchlo podpísať Dohodu o transatlantickom obchode a investovaní (TTIP), ktorá medzitým získala
prezývku ekonomické NATO. Ktovie prečo?
Rovnako sa zakrýva, že v prípade Ukrajiny a migrácie má politika USA a ich spojencov na svedomí
(okrem obrovských ekonomických škôd) už tisícky obetí. Prečo sa nikto z vládnucich politických a
hospodárskych elít ani médiá hlavného prúdu neopýta na základnú príčinu neprirodzeného nárastu

(priam výbuchu) migrácie do EÚ?
Možná je len jediná odpoveď – základnou príčinou je ozbrojené násilie a prevraty exportované USA,
NATO a ich spojencami na Blízky východ a do iných oblastí, odkiaľ veľa ľudí hľadá záchranu útekom do
EÚ – k brehom USA je totiž priďaleko. Pochybná je aj idea pomáhať migrantom tam, odkiaľ utekajú –
oveľa viac by pomohlo okamžité stiahnutie vojsk USA, NATO a ich spojencov z území, ktoré už dlho
bezohľadne a bezvýsledne ničia. A propos – o koľko by sa ešte zlepšila situácia v týchto oblastiach,
keby nenarastala asymetria bohatstva, ktorá pokračuje aj napriek veľkej kríze?
Nepripomína sa ani to, že neúspechom (hanbou) bezpečnostnej politiky USA v 21. storočí je ich
účinkovanie v Afganistane. Jedným z neželaných dôsledkov politiky USA na Blízkom východe sa stal
Islamský štát, okolo ktorého vzniku a pôsobenia je priveľa nejasností. A čuduj sa svete – Islamský štát
tak isto pokladá Taliban (ako USA) za svojho nepriateľa.
Žiaľ, ani obete, neúspech či odmietanie a odpor zištnú a nehumánnu politiku USA a ich spojencov
nezmenili. Ustavične roztáčajú nové kolá chaosu a násilia na Blízkom východe, destabilizujú iné ázijské
regióny, zhoršujú sociálno-ekonomickú a bezpečnostnú situáciu vo viacerých oblastiach Afriky. Všetky
tieto oblasti sú nanešťastie blízko k EÚ. A chaos sa odtiaľ môže šíriť lepšie aj do Ruska a Číny, proti
ktorým Washington čoraz väčšmi brojí.
Je čas zamyslieť sa nad zmenou spôsobov riešenia problémov v nefungujúcom usporiadaní sveta.
Základom sa musí stať multipolarita moci, kde bude jedným z centier aj EÚ s vlastnou víziou.
Prehliadanie rastu vplyvu zoskupení ako je BRICS, Šanghajská organizácia spolupráce a i., je
krátkozraké a škodlivé nielen pre svet, ale aj pre nás – SR v EÚ. Naším národným záujmom
neprospieva podriaďovanie sa tlaku požiadaviek USA, NATO a nadnárodných finančných centier.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Vyšlo v Literárnom týždenníku 27 - 28/2015
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56. Draxler začína čistenie. Ohrozených je päť univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; korzar.sme.sk; 27/08/2015; Spravodajstvo; Redakcia]
Pri univerzitách so slabými výsledkami chce minister školstva postupovať prísne.
BRATISLAVA. Rektori piatich slovenských univerzít sa už dozvedeli, že vedecké výstupy ich škôl sú
natoľko slabé, že by mali byť preradené medzi neuniverzitné vysoké školy.
Kritériá nesplnila ani Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Len tesne prešla Ekonomická univerzita v
Bratislave.
Vyplynulo to z komplexnej akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky vo štvrtok prezentoval minister
školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
Ide o zhodnotenie ich šesťročnej práce vo vede a výskume, a medzinárodných výstupoch.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler.
Rebríček ohrozených škôl:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (súkromná škola)

Má to byť zrkadlo
Fakty
Ako sa robí akreditácia
Akreditačná komisia je poradný orgán vlády, má 21 členov.
Každých šesť rokov robí komplexné akreditácie činností vysokých škôl.
Vyjadruje sa k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy.
Posudzuje schopnosť školy poskytovať doktorandský program, udeľovať titul docent či profesor.
V tomto kole akreditácií sa dôraz dával na úrovne vedeckej a výskumnej činnosti.
Prísnejšie kritériá pri akreditácii by mali znížiť počet univerzít. Či bude v predvolebnom čase na takýto
krok aj politická vôľa, je otázne.
Draxler sa síce ešte minulý týždeň dušoval, že má odvahu a plnú podporu premiéra Roberta Fica
prečistiť vysokoškolské prostredie, no ruky mu zväzuje zákon.
Vysoké školy, ktoré sa dostali do skupiny ohrozených, ako napríklad Katolícka univerzita v Ružomberku,
budú mať na "polepšenie sa" rok.
Draxler pre SME priznal, že bol na univerzite, kde jej vedenie nemalo ani predstavu o tom, čo by mali
robiť z hľadiska vedy a výskumu.
Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá každý rok robí rebríček
vysokých škôl a fakúlt aj podľa výstupov vedy a výskumu, nepredpokladá, že budú veľké rozdiely medzi
zisteniami Akreditačnej komisie a ARRA.
"Za posledných pätnásť rokov je obraz vysokých škôl ten istý. Ako keby sme si z hodnotení nechceli
zobrať žiadne ponaučenie," povedal Ostrovský.
Prihláste sa na odber ranných správ na e-mail
Prihlásenie dokončíte kliknutím na odkaz vo Vašom e-maile.
Váš e-mail sa nepodarilo zaregistrovať.
Váš e-mail nemá správny formát.
Tu napíšte svoju e-mailovú adresu
Zadaj e-mail: Odoberať newsletter
Pionierske sľuby
Ostrovský ako východisko vidí, že súčasný minister školstva Draxler alebo jeho nástupca po roku
nebude akceptovať "pionierske sľuby" vysokých škôl a univerzít, ktoré nesplnili kritériá akreditácie.
"Ak by aj niektoré dokázali za rok dosiahnuť vedecký výkon, čo je nemožné, mal by sa rátať do druhého
akreditačného obdobia," domnieva sa Ostrovský.
Publikačná činnosť doktorandov
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.
Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a

inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
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57. Päť slovenských univerzít má problém, môžu prísť o titul
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 27/08/2015; Slovensko; SITA]
Výstražný prst akreditačnej komisie sa týka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Foto: Ilustračné, SITA/Ivan Fleischer
BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) – Päť slovenských univerzít môže prísť o titul, problém má i
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Vyplýva to z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl. Ako
povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná
komisia dvíha na základe hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde
k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Kvalitnej škole treba podať pomocnú ruku
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru, týchto šesť škôl má problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane. "Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej
komplexnej akreditácie. Nie je to podľa mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda
komisie.
Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane existovať. Avšak,
napriek tomu, že niektoré školy kritériá nesplnili, treba sa na ne podľa ministra pozerať individuálne.
"Niektoré majú veľmi silné stránky, ale aj tie slabšie, ktoré ich stiahli ku dnu," vysvetlil s tým, že ak je
vidieť, že môže byť škola skutočne kvalitná, treba jej podať pomocnú ruku.
Foto: Ilustračné, SITA/Tomáš Somr
Znížil sa počet detašovaných pracovísk
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
V porovnaní s predchádzajúcim komplexným hodnotením nastal výrazný posun v publikačnej, ale aj
pedagogickej činnosti. Za najväčšie víťazstvo považuje predseda Akreditačnej komisie zníženie
detašovaných pracovísk škôl, predtým ich bolo 110, teraz menej ako 20.
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku. Foto: Ilustračné, SITA/arch.sk/Vladimir
Yurkovic
Slabinou je publikačná činnosť doktorandov
Na druhej strane je podľa Fišeru negatívom vysoký vekový priemer akademických zamestnancov či
vysoký podiel externistov na niektorých pracoviskách. Problémom je i nedostatočná publikačná činnosť
zamestnancov a doktorandov, ale aj práce v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých
škôl je však práve publikačná činnosť doktorandov," upozornil predseda komisie s tým, že toto treba
napraviť.
Akreditačná komisia sa zamerala na hodnotenie šiestich rokov (od 2008 do 2013) v 22 vysokých
školách, ktoré považuje za vynikajúce či dobré. Horšie školy prídu na rad neskôr. Komisia hodnotila
4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie.
V prípade študijných programov je do najbližšej komplexnej akreditácie spôsobilých 1756, nespôsobilých

447. Ako na záver poznamenal minister školstva Juraj Draxler, vysokoškolské prostredie treba bez
milosti čistiť.
Vysoká škola v Trenčíne nesplnila nárok na univerzitu
Minister školstva vo štvrtok v súvislosti s komplexnou akreditáciou vysokých škôl spomenul aj Vysokú
školu manažmentu v Trenčíne. Škola v akreditácii nesplnila nárok na univerzitu, zároveň však ani
nemala status univerzity. Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová tvrdí, že to
neznamená, že táto škola má nejaký problém.
"Len v komplexnom hodnotení vyšla tak, že by sa univerzitou nemohla stať – ak by chcela. Keďže titul
univerzity nemala, ako už vyplýva z jej názvu, nemôže oň ani prísť. Vysoká škola manažmentu v
Trenčíne potvrdila svoje postavenie medzi vysokými školami, ktoré nie sú univerzitnými, ani odbornými
vysokými školami, čo znamená, že môže poskytovať prvý, druhý a aj tretí stupeň vysokoškolského
vzdelávania, čo zodpovedá kvalite jej pedagogickej a vedeckej práce," dodala Dupaľová Ksenzsighová.
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58. Rektor Trenčianskej univerzity čakal výsledky akreditácie
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 27/08/2015; Slovensko; SITA]
Podľa komplexného hodnotenia Akreditačnej komisie za roky 2008 až 2013 môže päť slovenských
univerzít prísť o titul. Problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
Univerzita v Trenčíne sa totiž ocitla v päťke, ktorej hrozí, že príde o titul univerzity. Foto: Ilustračné,
SITA/Tomáš Somr
BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) - Výsledky komplexnej akreditácie, ktorá hodnotila štúdium na
22 vysokých školách v rokoch 2008 až 2013, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne očakával. Univerzita v Trenčíne sa totiž ocitla v päťke, ktorej hrozí, že príde o titul univerzity.
Hodnotenie výsledkov výskumu, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti po fakultách je však v rámci
komplexnej akreditácie výrazne lepšie ako v predchádzajúcom období, uviedol pre agentúru SITA rektor
univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik.
Požiadavkám vyhovelo 24 študijných programov
Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa začala 1. júla 2014. V
rámci tohto procesu požiadala univerzita o akreditáciu 26 študijných programov, z toho 16 na prvom,
sedem na druhom a tri na treťom stupni štúdia. Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo
požiadavkám akreditácie 24 študijných programov, pričom v dvoch programoch je potrebné v priebehu
roka navrhnúť nového garanta, vysvetlil rektor univerzity.
"V týchto študijných programoch všetci študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo udeľovať
akademické tituly vo všetkých 26 predložených programoch," doplnil. Ako pokračoval, "úspešnosť
spôsobilosti univerzity uskutočňovať akreditované študijné programy je 92,31 percenta, čo svedčí o
kvalite a mimoriadnej pripravenosti na proces komplexnej akreditácie".
Potrebujú štyri akreditované doktorandské programy
Trenčianska univerzita v súčasnosti aktívne pracuje na napĺňaní kritéria, podľa ktorého má mať k 31.
októbru 2013 študentov doktorandského štúdia v najmenej v 60 percentách oblastiach výskumu, v
ktorých má akreditovaný študijný program, pričom oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po
jednotlivých fakultách.
"Máme pripravenú žiadosť o akreditáciu ďalšieho študijného programu tretieho stupňa, čím zvýšime
počet oblastí výskumu, v ktorých máme študentov doktorandského štúdia," uviedol pre agentúru SITA
Jozef Habánik. V zrozumiteľnej reči to podľa neho znamená, že univerzita má akreditované tri
doktorandské programy a k naplneniu kritéria je potrebné mať akreditované štyri. Univerzita s týmto
problémovým kritériom počítala.
"Ide o nové kvantitatívne kritérium, známe od apríla 2013, avšak jeho pôsobnosť bola stanovená pre
celé obdobie rokov 2008 až 2013. De facto, na jeho naplnenie zostávalo len sedem mesiacov a preto
sme aj avizovali, že nebude možné ho za taký krátky čas z našej strany naplniť. Predpokladám však, že
sa tak stane v priebehu krátkeho času," opísal situáciu šéf univerzity v Trenčíne.

Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy. Foto: Ilustračné, SITA
Problémy majú aj ďalšie školy
Škola hneď po zverejnení kritéria začala pracovať na prípravách akreditácie študijného programu na
treťom stupni štúdia v oblasti spoločenských vied. "Univerzita má vysokú pravdepodobnosť, že v
najbližšom období získa práva na udeľovanie akademického titulu PhD. v ďalšej oblasti výskumu, čo
bude znamenať aj naplnenie spomínaného požadovaného kritéria," uzavrel Habánik.
Podľa komplexného hodnotenia Akreditačnej komisie za roky 2008 až 2013 môže päť slovenských
univerzít prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Ako povedal vo štvrtok na
tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia dvíha na základe
hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde
k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Žiadnej škole nehrozí zánik
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru má týchto šesť škôl problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane. "Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej
komplexnej akreditácie. Nie je to podľa mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda
komisie. Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane
existovať.
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
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59. Na Slovensku može ubudnúť až päť univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 27/08/2015; HNonline, Slovensko; TASR]
Aktualizované: 2015-08-27 17:23:30
Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach hrozí, že prídu o titul univerzity. Vyplynulo to z výsledkom komplexnej
akreditácie vysokých škôl, ktorej výsledky dnes prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s
predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do jedného roka od doručenia výsledkov
komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí to, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu
univerzita," uviedol Draxler. Len tesne prešla Ekonomická univerzita v Bratislave.
Minister školstva Juraj Draxler. Snímka: TASR/A. Galica
Najlepšie obstáli v Bratislave
Najlepšie v hodnotení obstáli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach. Za nimi
nasledovali Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Podľa Fišeru najväčším pozitívom komplexnej akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk.
Zo 110 klesol ich počet na 20. Naopak, negatívami je vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
Problémom na slovenských vysokých školách je aj nedostatočná publikačnú činnosť, veľa monografií
bolo napríklad iba v slovenskom jazyku. "Najväčšou slabinou všetkých vysokých škôl je slabšia
publikačná činnosť doktorandov," dodal Fišera.

Akreditačná komisia posúdila celkovo 4891 študijných programov a 438 žiadostí o habilitačné a
inauguračné konanie. V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl.
Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
V Trenčíne si veria
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne nemá z 26 študijných programov v
dvoch garanta štúdia a namiesto štyroch akreditovaných doktorandských programov má len tri.
Rektor TnUAD Jozef Habánik verí, že počas jedného roka nedostatky odstránia a škola si zachová štatút
univerzity. "V rámci akreditačného procesu požiadala univerzita o akreditáciu celkovo 26 študijných
programov, z toho 16 programov v prvom, sedem programov v druhom a tri programy v treťom stupni
štúdia. Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám akreditácie 24 študijných
programov, pričom v dvoch programoch je potrebné v priebehu roka navrhnúť nového garanta. V týchto
študijných programoch všetci študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo udeľovať
akademické tituly vo všetkých 26 predložených programoch," zdôraznil Habánik.
Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity podľa neho vyplýva, že spĺňa dve z troch
kritérií, ktoré hodnotia úrovne výskumnej činnosti. Univerzita má akreditované tri doktorandské programy
a k naplneniu kritéria je potrebné ich mať akreditované štyri. "Trenčianska univerzita v súčasnosti
aktívne pracuje na napĺňaní spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť o akreditáciu ďalšieho
študijného programu III. stupňa, čím zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov
doktorandského štúdia," uzavrel Habánik.
Vďační za nastavené zrkadlo
Rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Jozef Jarab uistil, že vedenie KU akceptuje zistenia
Akreditačnej komisie a v stanovenej ročnej lehote urobí všetko pre nápravu.
"Zatiaľ sme dostali iba stručnú informáciu. Preto čakáme na doručenie príslušnej zápisnice. Rozhodne
nezľahčujeme túto situáciu, práve naopak. Akreditačná komisia nám nastavila zrkadlo. Za to sme jej
úprimne vďační a máme rok na to, aby sme urobili všetko pre nevyhnutnú nápravu," skonštatoval rektor
KU pre TASR.
Zároveň uistil, že to neskomplikuje začiatok nového akademického roka. "Pre nás sú najdôležitejší
študenti. Vynasnažíme sa dať im v rámci možností všetko to, čo potrebujú a o nič ich neukrátiť. Ešte raz
opakujem, nezľahčujeme tieto zistenia, ale berieme ich ako výsledok toho, čo tu bolo v ostatných rokoch.
Teraz musíme urobiť hrubú čiaru a stanoviť si, kto musí čo a dokedy urobiť," dodal Jarab.
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60. Päť univerzít dopláca na slabiny vedy
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/08/2015; Jarmila Horáková]
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má
zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru).
Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu,
titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej
komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka.
Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa

podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali"
krk a ohrozovali ich kvalitu.
Kým ešte donedávna ich bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať.
Fišera za negatívum považuje vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
"Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s menami profesorov, ktorí prelietavajú z
univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulta elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave.
Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené univerzity.
Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia na to, aby zabezpečili takú
kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým nárokom
akreditačných kritérií.
Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie k
najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu.
V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v
roku 2016.
Vysoká škola prišla skoro o titul, ktorý nemala
Do kategórie ohrozených vysokých škôl akreditáciou sa dnes asi na šesťdesiat minút dostala aj skromná
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
BRATISLAVA. Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Edita Hekelová dnes zažívala ťažké
chvíle. Z čista jasna sa totiž dozvedela správu, že univerzita, ktorú riadi, médiá označujú ako vysokú
školu, ktorá nezískala akreditáciu, a patrí teda medzi "ohrozené"Ibaže Hekelová naisto vedela, že podľa kritérií komplexnej akreditácie obstáli a to veľmi dobre.
Akreditačná komisia tento pondelok jednohlasne odhlasovala, že spĺňa požadované kritériá pre
uskutočňovanie všetkých svojich študijných programov 1. 2. a 3. stupňa, ako vysoká škola
neuniverzitného typu, ktorou vždy bola.
Škola ani tentoraz nežiadala o status univerzity, preto oň nemohla prísť.
Na dnešnej tlačovej konferencii ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej komisie
Ľubora Fišera k výsledkom akreditácie 22 vysokých škôl sa vlúdila nezrovnalosť.
Minister vymenoval školy, ktoré, ak do roka neopravia nedostatky, budú môcť prísť o titul univerzity, no
následne dodal: "Potom je tu ešte jedna vysoká škola, ktorá nemala status univerzity a ani nesplnila ten
nárok na univerzitu – to je Vysoká škola manažmentu."
To neznamená, že táto škola má nejaký problém – len v komplexnom hodnotení vyšla tak, že by sa
univerzitou nemohla stať, teda ak by chcela. Keďže titul univerzity nemala, ako už vyplýva z jej názvu,
nemôže oň ani prísť.
Rektorka Hekelová si vydýchla.
(Jarmila Horáková)
Ohrozené univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyrii boli ohrozené aj v roku 2009)
Najlepšie univerzity
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene.
štvrtok 27. 8. 2015 20:58 | Jarmila Horáková
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61. Dotknuté vysoké školy reagujú na výsledky akreditácie
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 27/08/2015; Slovensko; SITA]
Podľa komplexného hodnotenia Akreditačnej komisie za roky 2008 až 2013 môže päť slovenských
univerzít prísť o titul. Problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
Univerzita v Trenčíne sa ocitla v päťke, ktorej hrozí, že príde o titul univerzity. Foto: Ilustračné,
SITA/Tomáš Somr
BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) - Výsledky komplexnej akreditácie, ktorá hodnotila štúdium na
22 vysokých školách v rokoch 2008 až 2013, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne očakával. Univerzita v Trenčíne sa totiž ocitla v päťke, ktorej hrozí, že príde o titul univerzity.
Hodnotenie výsledkov výskumu, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti po fakultách je však v rámci
komplexnej akreditácie výrazne lepšie ako v predchádzajúcom období, uviedol pre agentúru SITA rektor
univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik.
Požiadavkám vyhovelo 24 študijných programov
Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa začala 1. júla 2014. V
rámci tohto procesu požiadala univerzita o akreditáciu 26 študijných programov, z toho 16 na prvom,
sedem na druhom a tri na treťom stupni štúdia. Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo
požiadavkám akreditácie 24 študijných programov, pričom v dvoch programoch je potrebné v priebehu
roka navrhnúť nového garanta, vysvetlil rektor univerzity.
"V týchto študijných programoch všetci študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo udeľovať
akademické tituly vo všetkých 26 predložených programoch," doplnil. Ako pokračoval, "úspešnosť
spôsobilosti univerzity uskutočňovať akreditované študijné programy je 92,31 percenta, čo svedčí o
kvalite a mimoriadnej pripravenosti na proces komplexnej akreditácie".
Trenčianska univerzita v súčasnosti aktívne pracuje na napĺňaní kritéria, podľa ktorého má mať k 31.
októbru 2013 študentov doktorandského štúdia v najmenej v 60 percentách oblastiach výskumu, v
ktorých má akreditovaný študijný program, pričom oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po
jednotlivých fakultách.
Potrebujú štyri akreditované doktorandské programy
"Máme pripravenú žiadosť o akreditáciu ďalšieho študijného programu tretieho stupňa, čím zvýšime
počet oblastí výskumu, v ktorých máme študentov doktorandského štúdia," uviedol pre agentúru SITA
Jozef Habánik. V zrozumiteľnej reči to podľa neho znamená, že univerzita má akreditované tri
doktorandské programy a k naplneniu kritéria je potrebné mať akreditované štyri. Univerzita s týmto
problémovým kritériom počítala.
"Ide o nové kvantitatívne kritérium, známe od apríla 2013, avšak jeho pôsobnosť bola stanovená pre
celé obdobie rokov 2008 až 2013. De facto, na jeho naplnenie zostávalo len sedem mesiacov a preto
sme aj avizovali, že nebude možné ho za taký krátky čas z našej strany naplniť. Predpokladám však, že
sa tak stane v priebehu krátkeho času," opísal situáciu šéf univerzity v Trenčíne.

Škola hneď po zverejnení kritéria začala pracovať na prípravách akreditácie študijného programu na
treťom stupni štúdia v oblasti spoločenských vied. "Univerzita má vysokú pravdepodobnosť, že v
najbližšom období získa práva na udeľovanie akademického titulu PhD. v ďalšej oblasti výskumu, čo
bude znamenať aj naplnenie spomínaného požadovaného kritéria," uzavrel Habánik.
Foto: Ilustračné, SITA/Martin Havran
Univerzita v Nitre spĺňa vedeckú úroveň
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spĺňa kritéria, ktoré hodnotia vedeckú úroveň univerzity. Nesplnila
iba kritérium, ktoré vyjadruje podiel oblastí vedy, v ktorých vysoká škola poskytuje aj doktorandské
študijné programy. Pre agentúru SITA to povedal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír
Zelenický, ktorý tak reagoval na výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl.
"Naša univerzita dosiahla pomer 57,14 percenta, pričom požadovaných je 60 percent. Toto kritérium
neodráža vedeckú a odbornú úroveň univerzity a navyše je retroaktívne. Bolo prijaté 4. apríla 2013 a
podľa neho sa hodnotí obdobie do roku 2013," povedal Zelenický s tým, že univerzitu hodnotili v 21
vedných oblastiach a má v súčasnosti akreditovaných 31 doktorandských študijných programov v 12
oblastiach výskumu.
Nedostatky chcú čo najrýchlejšie odstrániť
"Pre vytvorenie obrazu - uvedené kritérium najlepšie spĺňa univerzita s jedným doktorandským štúdiom a
jednou hodnotenou oblasťou výskumu. Aj napriek tomu je univerzita pripravená tento nedostatok v
priebehu krátkeho času odstrániť a naplniť požiadavky na obhájenie postavenia univerzity," dodal
Zelenický.
Kritéria, ktoré hodnotia vedeckú aktivitu a úroveň výskumu univerzita podľa svojho rektora spĺňa a podľa
výsledkov je porovnateľná s najlepšími univerzitami na Slovensku. "Naša univerzita sa v šiestich
medzinárodných rankingoch hodnotiacich vedeckú prácu umiestnila v priemere do šiesteho miesta zo
slovenských univerzít, pričom v niektorých kritériách sme sa umiestnili na druhom a treťom mieste. Aj v
hodnotení ARRA sa pohybujeme približne do šiesteho miesta," dodáva rektor Univerzity Konštantína
Filozofa.
Foto: Archívne, SITA/Jano Šperka
Univerzite Mateja Bela nehrozí odňatie statusu
Rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský nesúhlasí s tvrdením, že
Univerzite Mateja Bela skutočne hrozí odňatie statusu univerzity. Ako pre agentúru SITA povedal,
Akreditačná komisia odporúča zaradiť Univerzitu Mateja Bela medzi vysoké školy, ktoré nie sú
začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. Zákon však dáva pri
takomto zaradení vysokej škole ročnú lehotu na nápravu daného stavu.
Hiadlovský upozorňuje, že Akreditačná komisia posudzovala plnenie troch kritérií začlenenia vysokej
školy medzi univerzitné vysoké školy. V rámci prvého kritéria, ktorým je hodnotenie úrovne výskumnej
činnosti vysokej školy, na univerzite posudzovali 18 oblastí výskumu.
UMB už teraz plní kritérium
"Univerzita plní toto najkomplexnejšie kritérium pri tak početných hodnotených oblastiach na 95 percent,
čo je vynikajúci výsledok. Preto nemožno konštatovať, že sa na UMB nedarí vedeckým výstupom a
hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici je veľmi dobré," tvrdí Hiadlovský.
Na základe stanoviska Akreditačnej komisie UMB neplní iba druhé kritérium, v ktorom komisia hodnotila
výstupy výskumu či umeleckej činnosti študentov a absolventov doktorandského štúdia. "V písomnom
stanovisku k návrhu hodnotiacej správy som žiadal o prehodnotenie tohto kritéria, keďže UMB toto
kritérium neplní len hranične. Z uvedeného vyplýva, že pre UMB je ročná lehota dostatočná na nápravu
a rozhodne sa o splnenie tohto kritéria budeme uchádzať skôr ako po roku," dodal Hiadlovský a
skonštatoval, že už v tejto chvíli UMB toto kritérium plní.
Akreditačná komisia zdvihla výstražný prst
Podľa komplexného hodnotenia Akreditačnej komisie za roky 2008 až 2013 môže päť slovenských
univerzít prísť o titul, problém má i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Ako povedal vo štvrtok na
tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva Juraj Draxler, "Akreditačná komisia dvíha na základe

hodnotenia škôl výstražný prst".
Problém má Katolícka univerzita v Ružomberku, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. "V prípade, že do roka od doručenia hodnotenia nedôjde
k náprave, hrozí, že minister školstva dá návrh na odňatie titulu univerzita," poznamenal.
Aj na Slovensku sú vynikajúce vysoké školy. Foto: Ilustračné, SITA
Žiadnej škole nehrozí zánik
Podľa predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišeru má týchto šesť škôl problém napríklad s
publikačnými výstupmi či výstupmi doktorandov. Ekonomická univerzita v Bratislave splnila kritérium
výstupov doktorandov len na hrane. "Táto univerzita má najhoršie hodnotenie doktorandov z celej
komplexnej akreditácie. Nie je to podľa mňa v poriadku, mali by s tým niečo robiť," povedal predseda
komisie. Ako ho doplnil šéf rezortu školstva, žiadnej verejnej vysokej škole nehrozí, že prestane
existovať.
Aj na Slovensku sú však vynikajúce vysoké školy, predseda Akreditačnej komisie medzi ne zaradil
Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a košickú Technickú univerzitu. "V ich tesnom závese je Žilinská univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita Zvolen," dodal Fišera.
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62. Študenti, povinné čítanie! Minister ohlásil čistky v školstve, tieto univerzity sú v
ohrození
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 27/08/2015; topky.sk; miš]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej kominsie
Ľuborom Fišerom zverejnili zoznam vysokých škôl, ktorým hrozí, že prídu o akreditáciu. Ak u nich
nenastane do roka náprava, päť slovenských univerzít stratí titul univerzita. Za najväčší prepad kvality
škôl považujú slabý vedecký výskum a nízku výkonnosť doktorandov.
Minister školstva Juraj Draxler a predseda akreditačnej komisie Ľubor Fišera na dnešnej tlačovke
pohrozili univerzitám. Týmto piatim hrozí, že stratia titul univerzita.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
"Pri týchto vysokých školách univerzitného typu v prípade, že do roka nedôjde k náprave, musí dôjsť k
návrhu ministra školstva na odobratie titulu univerzita," uviedol to dnes minister školstva. Doplnil, že ide
o dvihnutý prst od akreditačnej komisie. Univerzity majú na nápravu jeden rok. Akreditačná komisia sa
zamerala na 22 vysokých škôl. "Priamo titul neovplyvňuje financovanie školy, ale všetky veci, ktoré sú za
tým," doplnil minister.
K špičkovým slovenským univerzitám patria tieto:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
V tesnom závese sú aj tieto univerzity:

Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Úlohou školstva má byť podľa ministra mapovať priestor a napomáhať rozvoju vysokých škôl. Šéf
Akreditačnej komisie kriticky zhodnotil Ekonomickú univerzitu, ktorej vytkol, že jej doktorandi dopadli s
najhorším hodnotením. "Mali by s tým niečo robiť," zdôranil.
Za najväčšie víťazstvo komisie zhodnotil minister zníženie detašovaných pracovísk. Pôvodne ich bolo
110, teraz ich bude menej ako 20. Najviac, a to šesť, má Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, pri nej je tento počet podľa neho opodstatnený, pretože v zahraničí vykonáva záslužnú
činnosť.
Najväčšou slabinou vysokých škôl je podľa zistených výsledkov slabšia alebo nedostatočná publikačná
činnosť doktorandov, publikovanie veľa monografií iba v slovenskom jazyku. "Vysokoškolské prostredie
treba čisti, čistiť, čistiť," povedal minister školstva a doplnil, že to dlžíme ľudom, ktorí odvádzajú naozaj
kvalitnú prácu, aby vo svete videli, že máme kvalitných vedcov. Negatívom je aj vysoký počet tzv.
lietajúcich profesorov.
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63. 5 univerzitám hrozí, že prídu o titul
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 27/08/2015; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]
Viliam Stankay, moderátor: "Piatim slovenským univerzitám hrozí, že prídu o svoj titul, ale aj o milióny
eur na financovanie. Vyplýva to z výsledkov akreditácie dvadsiatich dvoch slovenských vysokých škôl,
ktorú ukončila Akreditačná komisia. Univerzity, ktoré nedopadli dobre, budú mať niekoľko mesiacov na
to, aby nedostatky odstránili. Akreditačná komisia posúdila takmer štyritisíc deväťsto študijných
programov a štyristotridsaťosem žiadostí o habilitačné a inauguračné konanie."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "O titul univerzity môže prísť Katolícka univerzita v
Ružomberku,Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach."
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smeru-SD): "Akreditačná komisia
na základe svojich hodnotení zdvihla výstražný prst voči niekoľkým univerzitám, ktorým hrozí, že môžu v
prípade, že nedôjde do jedného roka k náprave, prísť o ten titul, ktorým sa rady hrdia, titul univerzity."
Rita Fleischmanová: "Banskobystrická univerzita Mateja Bela nesúhlasí s tým, že by mala prísť o titul
univerzity. Jej rektor argumentuje, že škola dopadla veľmi dobre pri hodnotení úrovne výskumu, nesplnili
však kritériá v oblasti doktorandského štúdia, a to chce univerzita napraviť okamžite."
Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: "V tomto akademickom roku
prijímame o štyridsať percent menej doktorandov, čo je jasný znak toho, že ideme na kvalitu
doktorandského štúdia a nie na kvantitu."
Rita Fleischmanová: "Status univerzity nemala a ani teraz nesplnila potrebné kritériá Vysoká škola
manažmentu. Len tesne sa ohrozeniu vyhla bratislavská Ekonomická univerzita. Podľa predsedu
komisie Ľubora Fišeru veľkým plusom akreditácie je, že sa znížil počet detašovaných pracovísk
vysokých škôl, zo stodesať ich zostalo dvadsať. Akreditačná komisia po hodnotení vyčíta školám aj to,
že málo publikujú."
Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie: "Na niektorých pracoviskách je vysoký vekový priemer
akademických zamestnancov a vysoký podiel externistov, takzvaných tých lietajúcich profesorov."
Rita Fleischmanová: "Minister školstva pripúšťa, že výsledky akreditácie môžu ovplyvniť aj sumu, ktorú
vysoká škola dostane na svoj ďalší chod."
Juraj Draxler: "Niekde, kde je pomerne kvalitný výskum, tak vysoká škola ani nemusí finančne utrpieť. V
niektorých prípadoch to tak môže byť, môže to ísť rádovo až do miliónov eur ročne."
Rita Fleischmanová: "Podľa výsledkov hodnotenia Akreditačnej komisie medzi najlepšie slovenské

vysoké školy patrí univerzita Univerzita Kamenského, Slovenská technická univerzita, a potom dve
košické vysoké školy - Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika."
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64. Päť univerzít môže prísť o titul
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 28/08/2015; 200/2015; s.: 2,3; správy Slovensko; Daniela
Balážová, Katarína Kováčová]
Daniela Balážová, Katarína Kováčová © Bratislava
Piatim verejným vysokým školám hrozí, že prídu o titul univerzita. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia
Akreditačnej komisie, ktorá posudzovala kvalitu na 22 z celkovo 36 vysokých škôl. Odobratie štatútu
univerzity visí nad Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Trenčianskou univerzitou, Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach.
Hodnotenie Akreditačnej komisie považuje minister školstva Juraj Draxler za zdvihnutý výstražný prst. "V
prípade, že do jedného roka nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva musí dať návrh na odňatie
titulu univerzita," povedal Draxler. Zatiaľ sa pre školy teda nič nemení, väčšina z nich avizuje, že
nedostatky do roka odstráni.
Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera pripomenul, že viaceré školy mali k splneniu kritérií veľmi
blízko. Najväčší problém sa ukázal pri doktorandoch. Stanovené kritériá, podľa ktorých sa od
doktorandov žiada určitý počet publikácií, nesplnila Univerzita Mateja Bela a Katolícka univerzita v
Ružomberku. "Pre Univerzitu Mateja Bela je ročná lehota dostatočná na nápravu, už v tejto chvíli dané
kritérium plní," reagoval rektor banskobystrickej univerzity Vladimír Hiadlovský. Aj na Katolíckej
univerzite sú presvedčení, že univerzitou zostanú. Podľa jej prorektorky Janky Bednárikovej prijmú
systémové opatrenia.
Trenčianska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre nemali zase dostatočný podiel
doktorandského štúdia pre svoje výskumné oblasti. Tie sa teraz budú snažiť rozšíriť svoje doktorandské
programy. "Univerzita má vysokú pravdepodobnosť, že v najbližšom období získa práva na udeľovanie
akademického titulu PhD. v ďalšej oblasti výskumu, čo bude znamenať aj naplnenie spomínaného
požadovaného kritéria," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Podobne je na odstránenie
nedostatku pripravená podľa rektora Ľubomíra Zelenického aj UKF v Nitre.
Prekvapením však bol výsledok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá má už
roky dobré meno. Tá podľa Fišeru nedosiahla určený počet publikačných výstupov. "Veterinu majú
vynikajúcu, ale s malým počtom zamestnancov naháňali štyri oblasti a nesplnili výstupy z farmácie a
chémie," vysvetlil Fišera.
Šéf komisie zdôraznil, že špičkou medzi slovenskými univerzitami sú dve bratislavské a dve košické
školy – Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Univerzita P. J. Šafárika a Technická
univerzita v Košiciach. Za nimi sú Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a
Technická univerzita vo Zvolene. "Teraz sme hodnotili dobré a vynikajúce vysoké školy, na budúci
týždeň začíname komplexnú akreditáciu ďalších škôl. Ak budú negatívnejšie výsledky, tak tie ešte len
prídu," upozornil Fišera. Výsledky ostatných škôl budú známe na budúci rok.
Celkovo Fišera považuje za najväčšie víťazstvo Akreditačnej komisie zníženie počtu detašovaných
pracovísk, na ktoré sa vzťahujú tiež prísnejšie pravidlá akreditácie. Namiesto vyše 110 pobočiek
vysokých škôl, ktoré fungovali v mestách a mestečkách po celom Slovensku, sa ich počet podľa Fišeru
znižuje na menej ako 20.
Či sa toto hodnotenie škôl prejaví na ich financovaní už v budúcom roku, nie je zatiaľ isté. "Stále sa
dotvárajú pravidlá rozpisu financií na budúci rok. Niekde, kde je pomerne kvalitný výskum, vysoká škola
nemusí finančne utrpieť, inde však môže ísť rádovo o milióny eur," zdôraznil Draxler. Vysokoškolské
prostredie treba podľa neho "bez milosti čistiť" v záujme kvalitného výskumu a skončenia s
"titulomániou". "Máme pracoviská, ktoré sú skvelé, majú uznávanú svetovú úroveň. Dlžíme ľuďom, ktorí
odvádzajú naozaj kvalitnú prácu, aby boli dobre ohodnotení," dodal minister.
Podľa Ivana Ostrovského z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry by hodnotenie škôl mohlo
pomôcť odlíšiť kvalitu. Problém vidí v zákone, ktorý povoľuje školám rok na nápravu. "Zákon podľa mňa
veľmi nevhodným spôsobom umožňuje školám napísať akési prísľuby a opraviť, čo je neopraviteľné.
Ostatní, ktorí seriózne pracovali, sa musia cítiť byť ukrivdení takýmto prístupom," myslí si Ostrovský.
Pripomína, že komplexná akreditácia hodnotila prácu škôl za šesť rokov a chýbajúci výkon nemožno

dobehnúť za jeden rok. "Ak sa v akreditácii kládol dôraz na výkony vo výskume, tie výsledky, ktoré ste
neurobili, už nedobehnete," poukázal.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Ktoré školy hodnotila Akreditačná komisia
- hodnotené školy: Univerzita Komenského, Univerzita P. J. Šafárika, Prešovská univerzita, Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie, Trnavská univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, Univerzita
Mateja Bela, Akadémia umení v Banskej Bystrici, STU, Žilinská univerzita, Technická univerzita v
Košiciach, Trenčianska univerzita, Ekonomická univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katolícka univerzita, VŠMU,
VŠVU, Akadémia Policajného zboru, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
- najlepšie školy: STU, Univerzita Komenského, Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita v
Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita vo
Zvolene
- školy, ktoré nespĺňajú kritériá škôl univerzitného typu: Katolícka univerzita, Trenčianska univerzita,
Univerzita Konštantína Filozofa, Univerzita Mateja Bela, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne – táto škola ani nežiadala o titul univerzita.
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65. KTO ROZPAKUJE POLITICKÚ HORÚČAVU EURÓPSKEHO LETA
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 26/08/2015; 27/2015,28/2015; s.: 8; KOMENTÁRE
ZAHRANIČIE DOMOV; FRANTIŠEK ŠKVRNDA]
FRANTIŠEK ŠKVRNDA
Európa (a v nej EÚ) zažíva toto leto nielen prírodnú páľavu, ale sužuje ju aj spoločenská horúčava.
Politické a ekonomické elity (a s nimi spojené médiá), ktoré rozhodujú o osude Európy, nie sú schopné
systematicky a zrozumiteľne objasniť vývoj i udalosti ostatných desaťročí a zároveň riešiť vzniknuté
problémy. (Existuje aj podozrenie, že ani nechcú.) Chaos vo svete narastá nielen v dôsledku zvyšujúcej
sa zložitosti a mnohostrannosti medzinárodných vzťahov, lež v nemalej miere aj (a zrejme v oveľa
väčšej) konaním USA a ich spojencov. Zdá sa však, že mediálne, informačne sa im to darí úspešne
zakrývať.
Neexistuje už tradičná uhorková sezóna. Od čias vojny rozpútanej USA a ich spojencami pod falošnými
zámienkami (jar 2003) proti Iraku sa v Európe a jej blízkosti ustavične odohráva veľa nepokojného a
nebezpečného. Letnú horúčavu v tomto roku politicky a sociálno-ekonomicky zvyšovali najmä problémy
v Grécku, na Ukrajine a príval migrantov. Ide o udalosti, ktoré sú výsledkom dlhšie existujúcich procesov
s hlbšími koreňmi, s citeľným vplyvom USA, spojených s nadnárodným pôsobením - zasahovaním - ich
vojensko-priemyslovo-fmančného komplexu. B. Bernanke (predseda Federálneho rezervného fondu
USA. v rokoch 2006 - 2014) vo vystúpení v Brookinskom inštitúte pred niekoľkými dňami prekvapujúco
otvorene uviedol, že dnešná ekonomika USA závisí od vojen a vojenských výdavkov.
Spomenuté krízy ohrozujú stabilitu EÚ, lebo nahrávajú protieurópskym (v prípade Grécka aj
,,protieurovým") tendenciám, z ktorých má osoh Washington (resp. americký dolár) a NATO ako nástroj
USA. Severoatlantická aliancia (najmä pod vplyvom ukrajinskej krízy a tlaku Washingtonu) sa stala
posvätnou kravou atlantizmu, pred ktorou sa s úctou skláňajú predstavitelia členských štátov EÚ
(rovnako liberáli, konzervatívci i socialisti). Ak sa u nich denne stretávame s kritikou Únie, na adresu
NATO sa takto vôbec nevyjadrujú. Naopak, z nevysvetliteľných dôvodov submisívne podporili kroky
paktu, ktoré bezpečnostnú situáciu v ,,out of area" len zhoršovali - príkladom sú Afganistan i Líbya. A nič
nie sú schopní zlepšiť ani na Ukrajine.
Priam schizofrenickým je to, ako sa predstavitelia štátov EÚ len neochotne a opatrne vyjadrujú ku
škandálnemu odpočúvaniu, špehovaniu a inému zasahovaniu tajných služieb USA, ktoré sa ich dotklo.
Angažovali sa v tom aj niektorí tajní zo ,,spoľahlivých" služieb spojeneckých štátov (informovali o tom
svoje vlády?). Aféry sa zjavne ešte neskončili, ale musia sa ,,zamiesť pod koberec", lebo USA potrebujú
rýchlo podpísať Dohodu o transatlantickom obchode a investovaní (TTIP), ktorá medzitým získala
prezývku ekonomické NATO. Ktovie prečo?
Rovnako sa zakrýva, že v prípade Ukrajiny a migrácie má politika USA a ich spojencov na svedomí
(okrem obrovských ekonomických škôd) už tisícky obetí. Prečo sa nikto z vládnucich politických a
hospodárskych elít ani médií hlavného prúdu neopýta na základnú príčinu neprirodzeného nárastu
(priam výbuchu) migrácie do EÚ?

Možná je len jediná odpoveď - základnou príčinou je ozbrojené násilie a prevraty exportované USA,
NATO a ich spojencami na Blízky východ a iných oblastí, odkiaľ veľa ľudí hľadá záchranu útekom do EÚ
- k brehom USA je totiž priďaleko. Pochybná je aj idea pomáhať migrantom tam, odkiaľ utekajú - oveľa
viac by pomohlo urýchlené stiahnutie vojsk USA, NATO a ich spojencov z území, ktoré už dlho
bezohľadne a bezvýsledne ničia. A propos - o koľko by sa ešte zlepšila situácia v týchto oblastiach, keby
nenarastala asymetria bohatstva, ktorá pokračuje aj napriek veľkej kríze?
Nepripomína sa ani to, že neúspechom (hanbou) bezpečnostnej politiky USA v 21. storočí je ich
,,účinkovanie" v Afganistane. Jedným z neželaných dôsledkov politiky USA na Blízkom východe sa stal
Islamský štát, okolo ktorého vzniku a pôsobenia je priveľa nejasností. A čuduj sa svete - Islamský štát
takisto pokladá Taliban (ako USA) za svojho nepriateľa,
Žiaľ, ani obete, neúspech či odmietanie a odpor zištnú a nehumánnu politiku USA a ich spojencov
nezmenili. Ustavične roztáčajú nové kolá chaosu a násilia na Blízkom východe, destabilizujú iné ázijské
regióny, zhoršujú sociálno-ekonomickú a bezpečnostnú situáciu vo viacerých oblastiach Afriky. Všetky
tieto oblasti sú nanešťastie blízko k EÚ. A chaos sa odtiaľ môže lepšie šíriť aj do Ruska a Číny, proti
ktorým Washington čoraz väčšmi brojí.
Je čas zamyslieť sa nad zmenou spôsobov riešenia problémov v nefungujúcom usporiadaní sveta.
Základom sa musí stať multipolarita moci, kde bude jedným z centier aj EÚ s vlastnou víziou.
Prehliadanie rastu vplyvu zoskupení, ako je BRICS, Šanghajská organizácia spolupráce a i., je
krátkozraké a škodlivé nielen pre svet, ale aj pre nás - SR v EÚ. Naším národným záujmom neprospieva
podriaďovanie sa tlaku požiadaviek USA, NATO a nadnárodných finančných centier.
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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66. Rektor UKF odmieta, že jeho škola príde o štatút univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 31/08/2015; 34/2015; s.: 28; KRAJ/INZERCIA; TOMÁŠ
HOLÚBEK]
Medzinárodné rankingy radia UKF medzi slovenské top univerzity, domáca komisia si to ale nemyslí.
NITRA. Rektori piatich univerzít sa dozvedeli, že vedecké výstupy ich škôl sú také slabé, že by mali byť
preradené medzi neuniverzitné vysoké školy. Preradenie a strata univerzitného statusu hrozí aj
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vyplynulo to z komplexnej akreditácie vysokých škôl. Jej
výsledky minulý týždeň prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej
komisie Ľuborom Fišerom. Kritériá nesplnili školy, u ktorých sa problémy očakávali napríklad Katolícka
univerzita v Ružomberku či Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V rebríčku piatich
ohrozených sú ale aj školy, ktoré tým prekvapili – okrem nitrianskej UKF je takou aj Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. A len tesne prešla Ekonomická univerzita v
Bratislave.
Zelenický: Nespĺňame len jediné kritérium
Akreditácia dávala dôraz na úroveň vedeckej a výskumnej činnosti. Cieľom prísnych kritérií je znížiť
počet univerzít u nás. Pozorovatelia ale nepredpokladajú, že sa na takýto krok nájde pár mesiacov pred
voľbami politická vôľa. Školy, ktorým hrozí strata statusu univerzita, majú navyše rok na nápravu
nedostatkov. Rektor UKF Ľubomír Zelenický nepripúšťa, že jeho škola stratí titul univerzita a že sa
preradí medzi neuniverzitné vysoké školy. Podľa rektora škola spĺňa všetky podstatné kritéria.
"Nespĺňame v súčasnosti kritérium, ktoré dáva do pomeru počet vedných oblastí, pri ktorých univerzita
požiadala o hodnotenie a počet doktorandských štúdií v existujúcich vedných oblastiach. V podstate ide
o administratívne kritérium, ktoré je navyše retroaktívne. Bolo prijaté 4. apríla 2013 a podľa neho sa má
hodnotiť obdobie do roku 2013. Tak toto jediné zatiaľ nespĺňame, ale máme pripravené riešenia, ako ho
splniť," povedal pre TASR rektor. Pripomenul, že ide o problematické kritérium a sťažnosťou naň sa
bude zaoberať Ústavný súd. Podľa Zelenického je tiež paradoxom, že UKF sa v šiestich
medzinárodných rankingoch vyskytuje medzi piatimi šiestimi najlepšími slovenskými univerzitami, no v očiach slovenskej Akreditačnej komisie je oveľa nižšie.
Letia žurnalistika či aplikovaná informatika
Výsledky akreditácie prezentovala komisia spolu s ministrom iba pár dní pred začiatkom nového
akademického roka. V ňom UKF práve pre prebiehajúcu akreditáciu neotvára nové študijné programy.
Programy, o ktoré je menší záujem, nezaniknú automaticky, len sa v príslušnom roku neotvárajú. UKF v
nadchádzajúcom akademickom roku ponúka učiteľské bakalárske a magisterské študijné programy,

ktoré je možné vytvárať ľubovoľnou kombináciou 26 predmetov. Ďalej má štyri učiteľské jednoodborové
študijné programy a 63 neučiteľských programov v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Okrem
toho škola ponúka aj 31 doktorandských programov. Medzi najobľúbenejšie študijné programy patria
masmediálne štúdia a žurnalistika na Filozofickej fakulte, predškolská a elementárna pedagogika na
Pedagogickej fakulte, aplikovaná informatika a biológia na Fakulte prírodných vied, regionálny cestovný
ruch na Fakulte stredoeurópskych štúdií a psychológia, ošetrovateľstvo a urgentná medicína na Fakulte
sociálnych vied a zdravotníctva. Škola má dnes najväčší počet študentov práve v bakalarskom študijnom
programe predškolská a elementárna pedagogika. Vlani študovalo na UKF celkovo 10 028 študentov, na
najväčšej Filozofickej fakulte ich bolo až 4 216. Najmenej študentov mala Fakulta stredoeurópskych
štúdií. Presné čísla študentov v prichádzajúcom akademickom roku ešte nie sú známe. Univerzita ich
bude vedieť až po zápisoch. "Všeobecne môžeme konštatovať, že trend mierneho poklesu študentov na
UKF pokračuje, čo súvisí s celospoločenským demografickým vývojom. Predpokladáme pokles
študentov približne o 500," povedal rektor Ľubomír Zelenický.
SPU chystá dvojité diplomy s univerzitou v Rusku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre predložila na akreditáciu nové študijné programy.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva môže ako prvá fakulta na Slovensku udeľovať
akademický titul master of science v spoločnom študijnom programe International Master of Horticulture
Science v spolupráci s univerzitami v Brne a Krakove. Na Fakulte ekonomiky a ma-nažmentu
akreditovali nový študijný program medzinárodná ekonomika a rozvoj v slovenskom aj anglickom jazyku.
Táto fakulta bude v novom akademickom roku udeľovať dvojité diplomy so Štátnou poľnohospodárskou
Timiriazevovou univerzitou v Mos-kve absolventom programu agrárny obchod a marketing. V novom
akademickom roku bude mať škola 90 študijných programov, v bakalárskom stupni ich bude 36, v
inžinierskom 32 a v doktorandskom 22. Ako informoval rektor SPU Peter Bielik, najväčší záujem je o
programy, ktoré má Fakulta ekonomiky a manažmentu, konkrétne o ekonomiku podniku, manažment
podniku, účtovníctvo a obchodné podnikanie. Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja je
záujem o európske rozvojové programy, manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu,
regionálny rozvoj. Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa najviac uchádzačov hlási na
študijné programy výživa ľudí a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Na Fakulte záhradníctva
a krajinného inžinierstva uchádzači preferujú krajinné inžinierstvo a záhradníctvo. Na Technickej fakulte
je vychytené manažérstvo kvality produkcie, informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike a
prevádzková bezpečnosť techniky. Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva je obľúbeným programom
aplikovaná biológia, agropotravinárstvo a agrobiotechnológie. Vo všetkých troch stupňoch štúdia je
najviac študentov na Fakulte ekonomiky a manažmentu – študuje tu až 2 183 poslucháčov. Z nich
ekonomiku podniku si za svoj študijný program vybralo 896 študentov.
TOMÁŠ HOLÚBEK
Foto:
Budú dve univerzity v Nitre minulosťou? FOTO: TOMÁŠ HOLÚBEK
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67. Slabiny vedy vytýka komisia aj veteríne
[Téma: Rektor EU; Korzár; 28/08/2015; 200/2015; s.: 7; SLOVENSKO; JARMILA HORÁKOVÁ]
ZLEPŠIŤ SA MUSÍ 5 UNIVERZÍT
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má
zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru). Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v
publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu, titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera (nominant Smeru) a
predsedu Akreditačnej komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, lietajúcich profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka. Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné
víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých

škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali" krk a ohrozovali ich kvalitu. Kým ešte donedávna ich
bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať. Fišera za negatívum považuje
vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov. "Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s
menami profesorov, ktorí prelietavajú z univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal
Fišera.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulte elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa
zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené
univerzity. Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia nato, aby
zabezpečili takú kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým
nárokom akreditačných kritérií. Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili, podľa vyjadrenia
Akreditačnej komisie, k najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu. V tomto roku sa začne
komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
JARMILA HORÁKOVÁ
NAJLEPŠIE UNIVERZITY
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene.
OHROZENÉ UNIVERZITY
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyri boli ohrozené aj v roku 2009)
foto:
Žilinská univerzita Patrí podľa Akreditačnej komisie medzi najlepšie na Slovensku. FOTO: JÁN
KROŠLÁK
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68. Päť univerzít dopláca na slabiny vedy
[Téma: Rektor EU; SME; 28/08/2015; 200/2015; s.: 2; Spravodajstvo; Jarmila Horáková]
Najväčším problémom pri ohrozených školách bol vedecký výskum. Ekonomická univerzita tesne
prešla
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má

zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru). Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v
publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu, titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej
komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, lietajúcich profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka. Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné
víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých
škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali" krk a ohrozovali ich kvalitu. Kým ešte donedávna ich
bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať. Fišera za negatívum považuje
vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov. "Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s
menami profesorov, ktorí prelietavajú z univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulta elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa
zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené
univerzity. Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia na to, aby
zabezpečili takú kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým
nárokom akreditačných kritérií. Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili podľa vyjadrenia
Akreditačnej komisie k najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu. V tomto roku sa začne
komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v roku 2016.
Jarmila Horáková
© SME
Sme si vedomí kritiky Akreditačnej komisie v oblasti kvality výstupov študentov a absolventov
doktorandského štúdia. Príčiny vzniku tejto situácie budeme dôsledne analyzovať . Ferdinand Daňo,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Najlepšie univerzity
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene. Ohrozené univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyri boli ohrozené aj v roku 2009)
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69. Päť univerzít dopláca na slabiny vedy
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 27/08/2015; Jarmila Horáková]
Po zverejnení výsledkov Akreditačnej komisie je jasné, ktoré univerzity sa majú zlepšiť. Je ich päť.
BRATISLAVA. Univerzitu má charakterizovať doktorandské štúdium, ak ho nemá, je na pováženie, či má
zostať medzi univerzitnými vysokými školami, povedal včera minister školstva Juraj Draxler (nominant
Smeru).
Takéto výčitky sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Teraz majú rok, aby zvýšili kvalitu v publikačných výstupoch učiteľov aj doktorandov. Ak to nezvládnu,
titul univerzity by si udržať nemuseli.
Aj takéto konštatovanie odznelo včera z úst ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej
komisie Ľubora Fišera.
Pobočiek je menej, profesorov viac
Po šiestich rokoch sa opäť môže 22 univerzít pozrieť do zrkadla a získať o sebe obraz, ktorý k nim
nových študentov priláka alebo nepriláka.
Ľubor Fišera sa včera priznal, že za najväčšie osobné víťazstvo po tejto akreditácii považuje, že sa
podarilo znížiť počty detašovaných pracovísk vysokých škôl. Práve tie mnohým vysokým školám "lámali"
krk a ohrozovali ich kvalitu.
Kým ešte donedávna ich bolo vyše stovky, v novom akademickom roku ich bude len asi dvadsať.
Fišera za negatívum považuje vysoký počet tzv. lietajúcich profesorov.
"Počas svojho druhého volebného obdobia som sa stretol s menami profesorov, ktorí prelietavajú z
univerzity na univerzitu a zastrešujú študijné programy," povedal.
Najlepší výskum majú chemici
Profesor Fišera včera hovoril nielen o negatívach, ale aj chválil. V dvoch oblastiach výskumu dal
najlepšie známky Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulta elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Medzi univerzity, ktoré mali pri akreditácii namále, sa zaradila aj Ekonomická univerzita v Bratislave.
Tá len tesne unikla zaradeniu medzi ohrozené univerzity.
Jej rektor Ferdinand Daňo pre SME povedal, že prijmú účinné opatrenia na to, aby zabezpečili takú
kvalitu výstupov študentov doktorandského štúdia, ktorá bude zodpovedať vysokým nárokom
akreditačných kritérií.
Týka sa to najmä ekonómie a manažmentu, ktoré patrili podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie k
najnáročnejším v rámci posudzovaných oblastí výskumu.
V tomto roku sa začne komplexná akreditácia pre ďalších päť vysokých škôl. Ďalšie dve prídu na rad v
roku 2016.
Vysoká škola prišla skoro o titul, ktorý nemala
Do kategórie ohrozených vysokých škôl akreditáciou sa dnes asi na šesťdesiat minút dostala aj skromná
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
BRATISLAVA. Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Edita Hekelová dnes zažívala ťažké
chvíle. Z čista jasna sa totiž dozvedela správu, že univerzita, ktorú riadi, médiá označujú ako vysokú
školu, ktorá nezískala akreditáciu, a patrí teda medzi "ohrozené"Ibaže Hekelová naisto vedela, že podľa kritérií komplexnej akreditácie obstáli a to veľmi dobre.
Akreditačná komisia tento pondelok jednohlasne odhlasovala, že spĺňa požadované kritériá pre
uskutočňovanie všetkých svojich študijných programov 1. 2. a 3. stupňa, ako vysoká škola

neuniverzitného typu, ktorou vždy bola.
Škola ani tentoraz nežiadala o status univerzity, preto oň nemohla prísť.
Na dnešnej tlačovej konferencii ministra školstva Juraja Draxlera a predsedu Akreditačnej komisie
Ľubora Fišera k výsledkom akreditácie 22 vysokých škôl sa vlúdila nezrovnalosť.
Minister vymenoval školy, ktoré, ak do roka neopravia nedostatky, budú môcť prísť o titul univerzity, no
následne dodal: "Potom je tu ešte jedna vysoká škola, ktorá nemala status univerzity a ani nesplnila ten
nárok na univerzitu – to je Vysoká škola manažmentu."
To neznamená, že táto škola má nejaký problém – len v komplexnom hodnotení vyšla tak, že by sa
univerzitou nemohla stať, teda ak by chcela. Keďže titul univerzity nemala, ako už vyplýva z jej názvu,
nemôže oň ani prísť.
Rektorka Hekelová si vydýchla.
(Jarmila Horáková)
Ohrozené univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
(prvé štyrii boli ohrozené aj v roku 2009)
Najlepšie univerzity
Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Technická univerzita v Košiciach.
Žilinská univerzita.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene.
štvrtok 27. 8. 2015 20:58 | Jarmila Horáková
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