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1. AXA má nového prevádzkového riaditeľa
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skupiny AXA sa od 1. septembra 2010 stal Peter Socha.
Peter Socha pracuje pre skupinu AXA od roku 2005. Dosiaľ pôsobil ako finančný riaditeľ, kde bol
primárne zodpovedný za oblasť financií. Je súčasne predsedom Predstavenstva AXA, d.s.s., a.s. a
členom Predstavenstva AXA, d.d.s., a.s..
Peter Socha predtým pôsobil v Prvej dôchodkovej sporiteľmi, d.s.s., a.s. ako predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ, kde zodpovedal za vedenie spoločnosti. Štyri roky pracoval ako finančný riaditeľ pre
Doplnkovú poisťovňu CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. Predtým niekoľko rokov zastával riadiace
pozície v ďalších finančných inštitúciách Eximbanka Slovensko či Investičná a rozvojová banka, a.s.
Bratislava.
Peter Socha vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a je uznávaným expertom v oblasti

dôchodkového sporenia. Od roku 2007 je zároveň predsedom Asociácie dôchodkových správcovských
spoločností na Slovensku.
ZDROJ - AXA, Foto: redakcia
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2. Zahraničnoobchodná politika a politici
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/09/2010; 35; s.: 64; Diskusia; Peter Baláž]
Kam so sieťou obchodno-ekonomických oddelení ambasád
Peter Baláž
Snaha zmenou Kompetenčného zákona presunúť existujúcu sieť obchodných zastúpení SR v zahraničí
z pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR do rezortu diplomacie sa opäť stala námetom
diskusií a sporov. Nie div. Získať do pôsobnosti desiatky lukratívnych "pašalíkov" v zahraničí má iste
svoje čaro. Keďže nie je jasné, aké sú pravé pohnútky k tejto zmene, či ide skutočne o racionalizáciu a
bude "ponúkané viac muziky za menej peňazí" či "odstráni sa politický lobizmus", je žiaduce zamyslieť
sa nad dosahmi takéhoto úmyslu.
Úloha rezortu hospodárstva
Jednou z hlavných úloh ministerstva hospodárstva je dlhodobé presadzovanie národných ekonomických
záujmov v zahraničí. Fakt, že 85 percent národného dôchodku sa transformuje do užitia prostredníctvom
exportu, je holý fakt a ten nespochybňuje ani to, že dve tretiny zabezpečujú zahraniční investori. Ich
pôsobenie je však časovo obmedzené a polčas rozpadu ich záujmov sa skončí vyčerpaním
poskytnutých investičných stimulov a komparatívnych výhod.
Exportné linky dnes končia prevažne na trhu EÚ. Tu sa postupne presadzuje hospodárska konvergencia
a inštitucionálny systém, ktorý postupne zjednotí národné kompetencie a zmenší potrebu individuálnych
národných reprezentácií. Z tohto pohľadu je jasné, že prestáva mať zmysel snažiť sa o väčšiu ingerenciu
v tomto "zabehanom" teréne, dominantné budú čoraz viac tzv. tretie trhy (krajiny mimo zoskupenia) a
kvalita vzájomných bilaterálnych vzťahov s nimi. Vytvorením jednotnej európskej diplomatickej služby
prevezmú politickú a konzulárnu funkciu orgány únie a dominantnou sa stane hospodárska dimenzia
zahraničnoobchodnej politiky.
Tomuto trendu by mala byť podriadená dislokácia ambasád i obchodných zastupiteľstiev a
kompetentnosť tých, ktoré takéto ambície majú presadzovať. To potvrdzuje úvahu, že nie Ministerstvo
zahraničných vecí (MZV) SR by malo hľadať priestor na to, ako inštitucionálne prevziať obchodnoekonomické oddelenia (OBEO) ambasád, ale rezort hospodárstva by sa mal uchádzať viac o to, ako
zostať kľúčovým "hráčom" zodpovedným za ekonomické výsledky krajiny.
Čo je efektívnejšie
Podľa dostupných údajov na zastupiteľských úradoch SR pôsobí 320 diplomatov MZV SR, 140
administratívnych zamestnancov a 430 miestnych (zmluvných) pracovníkov. Náklady MZV SR len na
zahraničnú sieť dosahujú ročne vyše 80 miliónov eur. Sieť OBEO stojí 8,8 milióna eur. Disponuje 53
zástupcami OBEO a 11 ich pôsobí v medzinárodných organizáciách. Vo väčšine krajín OBEO sídlia v
priestoroch ambasád a len tam, kde to nie je možné, sa priestory prenajímajú. Väčšie úspory by sa však
mohli dosiahnuť zrušením miest politických alebo obchodných diplomatov. Bolo by však osožnejšie
znížiť počet zastúpení a personálu v EÚ, kde v dôsledku budovania komunitárnych orgánov a
preberania národných kompetencií strácajú svoj zmysel.
O výsledkoch a perspektíve každej krajiny v globalizujúcom sa medzinárodnom prostredí v konečnom
dôsledku rozhodujú správne nastavené rozvojové stratégie a konkrétni odborníci, ktorí sú na konci
celého realizačného reťazca. Hospodárska politika môže byť úspešnejšia, ak jej rozhodujúce súčasti
budú riadené z jedného miesta. Ak sa objektívne pozrieme na celú situáciu, nemôže ním byť MZV SR a
o redislokácii nemôžu rozhodnúť len "ostrejšie lakte". Takáto politika v krajine, ktorá prakticky všetko, čo
vyrobí, vyváža, a takmer všetko, čo spotrebúva, dováža, môže byť síce nedeliteľná, ale z hľadiska
perspektívnych zámerov je očividné, že efektívnejšie by bolo približovanie sa ministerstva zahraničia k
MHaV SR a nie naopak.
Profesionálne a osobné
O záležitostiach životne dôležitých pre túto krajinu musí rozhodovať chladnokrvný "kalkul" a triezve
strategické úvahy. Aj profesionálne predpoklady väčšiny kariérnych diplomatov, ktorí na takéto
komerčné pozície neboli pripravovaní, nie sú z tohto pohľadu dostatočné a ani nerastie nová generácia,
ktorá by ich vedela v krátkom čase nahradiť. Nejde len o jazykovú prípravu a ekonomický rýchlokurz
uchádzačov o takéto posty, ale o ich špičkové skúsenosti a profesionálnu pripravenosť. Bolo by naivné
sa domnievať, že takýto presun kompetencií sa neskončí personálnym vyčistením zastupiteľskej siete a
iným ako politickým preobsadením lukratívnych funkcií.
Tým však nemožno povedať, že v rezorte hospodárstva je v tejto oblasti všetko v poriadku. Súčasní
reprezentanti OBEO by mali na konkrétnych výsledkoch svojej práce trvale preukazovať takéto
schopnosti a predpoklady a tie si permanentne doplňovať. Otvorenou otázkou zostáva, ako
"normalizovať" osobné vzťahy na zastupiteľstvách v zahraničí a skoordinovať záujmy politickej a

ekonomickej reprezentácie. Táto oblasť je častejšie jablkom sváru medzi rezortmi zahraničia a
hospodárstva ako samotné rozdelenie kompetencií.
Autor je vedúci Katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalý
poradca ministra hospodárstva SR (2000 – 2003).
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3. Záchranár
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/09/2010; 35; s.: 34; Biznis; hai]
Teodor Lysák nikdy nešéfoval stabilizovanému podniku, špecializuje sa na krízový manažment
Teodor Lysák, ktorý za posledný rok a pol dostal producenta zdravotníckych pomôcok Chiranu T.lnjectu
do kondície, sa krízovému manažmentu venuje celú svoju kariéru, už od skončenia vysokoškolských
štúdií na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Stabilizovanému podniku nikdy nešéfoval. Vždy
nastupoval do firiem s ekonomickými problémami, ktoré bolo treba ozdraviť. Hovorí, že v kariére mu
hneď na úvod veľmi pomohla ročná odborná prax v nemeckej automobilke Porsche. Bol tam v roku 1991
a po návrate domov, v čase, keď sa trhová ekonomika v stredoeurópskych krajinách len začínala
budovať, sa mu zišli skúsenosti z úspešnej západoeurópskej firmy. "Videl som dobre fungujúci systém
trhového hospodárstva a prosperujúci podnik zvnútra. To mi dalo prehľad o riadení a strategickom
smerovaní firiem," spomína T. Lysák. Jeho prvou zastávkou na polí krízových reštrukturalizácií bol český
výrobca ponožiek Loana z Rožnova pod Radhoštšm. Ponuku stať sa konzultantom predsedu dozornej
rady tejto problémovej firmy dostal v roku 1992 od jej nového vlastníka - nemecko-rakúskeho podniku
Ergee. Záchrana sa vydarila a Loana doteraz úspešne odoláva tlaku ázijských textiliek.
V roku 1998 manažér prestúpil do slovenskej strojárskej skupiny HTC Holding, ktorá vyrástla aj na
preberaní podnikov v ekonomických problémoch. Najprv pre HTC Holding ozdravoval topoľčiansky
Elektrokarbon. Neskôr nastúpil do vedenia skupiny ako jej výkonný riaditeľ a podpredseda
predstavenstva. Z tohto postu viedol aj tím na ozdravovanie Zetoru, ktorý bol velkým úlovkom HTC
Holdingu na českej strane rieky Moravy. Štyri roky bol aj členom predstavenstva Zväzu
elektrotechnického priemyslu Slovenska, istý čas tiež jeho prezidentom. No popri tom si urobil aj MBA na
severokarolínskej Duke University. "Stále hľadám nové skúsenosti. Napríklad tamojší pedagógovia
preverovali naše vedomosti po tom, čo sme si problematiku mohli prezrieť len počas dlhých letov
viacerými časovými pásmami. S vysvetlením, že manažér neustále pracuje v strese a jeho nepriateľom
je čas a množstvo informácií, v ktorých sa musí zorientovať," hovorí T. Lysák.
Neskôr pracoval pri reštrukturalizácii šalianskej chemičky Duslo. Po reštrukturalizácii veľkých firiem začal
mať chuť aj na vlastný biznis. Pred štyrmi rokmi si založil poradenskú firmu, prostredníctvom ktorej začal
radiť viacerým klientom z oblasti priemyslu. Investuje do výstavby obnovitelhých energetických zdrojov.
Popri tom prijal ponuku aj na ozdravenie jediného výrobcu injekčných striekačiek v krajine.
(hai)
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4. Stále preč
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 02/09/2010; 36/2010; s.: 36, 37, 38; ZAUJALO NÁS;
KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ]
Kým Daniel Krajcer ministruje, matka jeho dieťaťa Helena Hupková trávi leto na dovolenkách

Komu sa darí viac?
Nový minister kultúry Daniel Krajcer zarezáva v politike, zato Helena Hupková, matka jeho
jedenapolročného syna, trávi leto príjemnejšie. Minulý týždeň sme ju zachytili, ako s kuframi nasadá do
auta a odchádza na dovolenku. Na tretiu počas tohto leta. Po Egypte a gréckom Mykonose cestovala s
plavovlasým Danielkom opäť k moru.
More mu prospieva: "V Chorvátsku má kamarátka apartmán.
Má rovnako starého syna ako ja, obidvaja sa začínajú socializovať, tak sme si povedali, že to
vyskúšame. Dúfam, že sa skamarátia, " nádejala sa Helena, keď sme sa jej spýtali, kam má namierené.
A hneď nám aj objasnila, prečo tak so synom holdujú moru. "Danielkovi to prospieva, pretože má nábeh
na alergie, ktoré zdedil po otcovi. Chcem s ním byť cez leto pri mori tak dlho, ako sa len dá, " vysvetlila
nám a dodala, že ako pracujúca žena si ho rada poriadne užije.
"Teraz bola mama za sestrou, ktorá žije v Spojených štátoch.
Počas tých pár mesiacov som doobedia trávila s Danielkom, chodila som s ním na krúžky plávania,
každý deň sme mali nejaké aktivity, ale popoludní s ním bola opatrovateľka.

Takže radšej idem teraz na dlhšiu dovolenku. Potom zas prídem a budem veľa pracovať. " Nech sa mu
darí: Zdalo by sa, že Daniel Krajcer si pri návale práce nenájde čas na svoje potomstvo. Ako sa nám
však podarilo zistiť, aj po tom, ako zasadol do ministerského kresla, každú voľnú chvíľu trávi s deťmi. S
dcérou z prvého a zatiaľ posledného manželstva i so synom, ktorého má s moderátorkou a
podnikateľkou v jednej osobe.
"S deťmi je pomerne často vzhľadom na to, ako veľmi je teraz zaneprázdnený, " potvrdila nám Helena,
ktorú síce s Krajcerom spája dieťa, ale inak spolu netvoria pár.
Keď pred pár mesiacmi vstupoval do politiky, oznámil jej to podľa našich informácií pár dní pred
zverejnením.
Prezradila nám, že úspech jeho politickej strany predpokladala.
"Ale nečakala som, že budú mať takú silnú pozíciu.
Nech sa mu darí, samozrejme.
Veď je otcom môjho dieťaťa, " hovorí moderátorka, ktorá do Chorvátska cestovala takmer priamo z
televízneho štúdia.
Znova do televízie: Náhoda chcela, že Helena Hupková mieri do Slovenskej televízie práve v čase, keď
do jej riadenia má Daniel Krajcer ako minister kultúry čo povedať. Poznámky na túto tému si nepripúšťa.
Spotrebiteľskú reláciu o financiách, ktorej výrobu kedysi prerušila pre materské povinnosti, mala v STV
dohodnutú dávno pred voľbami.
Už od marca bolo jasné, že nastupuje späť, keďže zohnala sponzora. "Rokovali sme s niekoľkými
spoločnosťami, no o tom, či budú partnerom relácie Peniaze, sa rozhodovali oveľa dlhšie, ako sme boli
predtým zvyknutí. Krízu bolo cítiť, tak ako všade. " Moderátorka po prvom dni nakrúcania priznala, že
pre dvojročnú prestávku znova pocítila pred kamerami trému.
"Nie je to celkom ako na bicykli, že jazdiť na ňom nezabudnete, ale je to veľmi podobné.
Po dlhšom čase som robila v estévečkárskom prostredí, ktoré je oveľa väčšie ako štúdiá súkromných
televízií. " Milionári v pätách: V staronovej relácii bude Helena divákom radiť, ako najlepšie narábať s
financiami, no vraví, že to pre peniaze nerobí. "Je to moja srdcovka. Vyštudovala som Ekonomickú
univerzitu, v televíznom spravodajstve som robila ekonomiku a vlastná relácia bola vždy môj sen. Určite
nie som ako iné producentské firmy, ktoré z toho žijú. " V skutočnosti si tmavovláska za posledné roky
vybudovala kariéru, vďaka ktorej sa pohybuje najmä v spoločnosti boháčov. Hoci ju verejnosť pozná ako
televíznu tvár, v kuloároch je skôr známa ako sivá eminencia, ktorá okrem iného organizuje milionárske
párty. Podľa našich zistení manažovala napríklad dva najpompéznejšie narodeninové "večierky", ktoré
sa konali za posledné roky na Slovensku. Štyridsiatku Jaroslava Haščáka z Penty a rovnaké jubileum
Mária Hoffmanna z Istrokapitálu, ktorý si kvôli tomu, aby sa čo najviac jeho priateľov a spolupracovníkov
zabavilo, prenajal rovno hrad Červený Kameň.
Práve Mário Hoffmann je Hupkovej najdôležitejším klientom, s ktorým spolupracuje najdlhšie. "Máme
veľmi dobré vzťahy, lebo sme sa spoznali dávno predtým, ako som začala pre neho pracovať.
Kedysi - ešte počas mojej vysokej školy - sme boli kolegovia, " tvrdí a nezabúda pripomenúť, že portfólio
jej klientov je pestrofarebné. Za osem rokov zorganizovala mediálne tréningy pre menšie i veľké
inštitúcie - mnohé banky, ale napríklad aj pre fakultnú nemocnicu. "Učíme klienta komunikovať cez
médiá s verejnosťou. " Okrem toho moderátorka organizuje eventy pre veľké firmy i súkromné osoby, do
ktorých rátame už spomínané milionárske párty či športové turnaje.
Pritom stačilo málo a jej život by sa ubral úplne iným smerom.
V roku 2002, keď ešte Hupková pracovala v Markíze, dostala exkluzívnu i lukratívnu ponuku od Ivana
Mikloša.
Mala sa stať jeho poradkyňou pre médiá. "Naozaj som si to vážila a veľmi som to zvažovala, ale
nemyslím si, že by som sa dnes rozhodla inak. Iba by ma zaujímalo, kde by som teraz bola, keby som
sa v čase, keď som stála na križovatke, vydala tou druhou cestou, " hovorí dnes, keď sa na svoje príjmy
zrejme sťažovať nemôže. Na rozdiel od ministra Krajcera, ktorý podľa vlastných slov po prechode do
politiky šiel s platom výrazne dole.
Vedela to skĺbiť: Ak Helena nedovolenkuje, riadi šiestich interných a ďalších externých
spolupracovníkov, s ktorými každodenne komunikuje.
Vraví, že ani vtedy, keď sa chystala na úlohu matky, jej práca neutrpela. "V tomto som mala šťastíčko.
Mám skvelú maminu a nepotrebovala som sa ponáhľať do práce, pretože kolegyne chodili za mnou
domov.
Keď sme mávali porady, bábätko spalo. Všetko som si vtedy vybavovala cez telefón, cez internet. "
Služby opatrovateľky využila len raz, keď mama odcestovala. Práve na ňu sa vraj malý Danielko najviac
podobá fyzicky. Inak má medzi známymi povesť herca, ktorý vie svoje okolie pobaviť.
Teda nie moderátora, ako by sa podľa rodičov dalo očakávať.
"Je to presne opačne. Zatiaľ sa mu veľmi nechce rozprávať, " smeje sa Helena.
KRISTÍNA DUGOVIČOVÁ

Smer Chorvátsko: Helena Hupková so synom Danielkom minulý týždeň odcestovali k moru.
Jedenapolročnému chlapčekovi, ktorý má po otcovi nábeh na alergie, morský vzduch prospieva.
Nezanedbáva ich: Rozhodol sa vstúpiť do politiky a o pár mesiacov sa stal ministrom. Známi hovoria, že
Krajcer vídava deti tak často, ako sa len dá.
Návrat do televízie: Po materskej začala Helena znova nakrúcať.
V spoločnosti: Na večierkoch sa zjavuje málokedy.
Najhonosnejšia milionárska párty: Pred dvoma rokmi organizovala vtedy tehotná Helena Hupková
štyridsiate narodeniny milionára Mária Hoffmanna, ktorý si kvôli blízkym, priateľom a spolupracovníkom
prenajal Červený Kameň.
Spája ich syn, ale. . . : Hupková a Krajcer netvoria pár.
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5. Prácu hľadajú aj tri dámy. Všetky hovoria po anglicky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 09/09/2010; Tomáš Nejedlý]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám skrátené životopisy
ďalších uchádzačov o prácu. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Zuzana z Trnavy
Zuzana je absolventka Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave.
Vyštudovala odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy. Od roku 2005 vystriedala mnohé pracovné
pozície brigádnického charakteru pre reštaurácie, sieť rýchleho občerstvenia, sieť kín. Po skončení
univerzity sa zamestnala na obchodnom oddelení mobilného operátora, kde mala na starosti prípravu a
opravu dokumentov, archiváciu a poštu. Ostatný rok pracovala v environmentálnej neziskovke, v náplni
mala prácu na ekologických projektoch, medzinárodné stretnutia a propagovanie činnosti medzi
slovenskou verejnosťou. S prácou mimovládnych organizácií má bohaté skúsenosti ešte zo školy.
Hovorí po anglicky, trochu nemecky a učí sa maďarčinu a ruštinu.
Monika z Martina
Monika v lete doštudovala manažment výroby a logistiku na Fakulte podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už popri škole dva roky pracovala vo vzdelávacom centre a bola
zodpovedná za komunikáciu s klientmi a zamestnancami, operatívne riešenia klientskych požiadaviek,
scheduling, testovanie, zisťovanie spokojnosti klientov poskytovaných kurzov, výber nových
zamestnancov a vedenie pohovorov, tvorbu a aktualizáciu interných štatistík, analýz nákladov, príjmov a
monitorovanie konkurencie. Hovorí po anglicky, uvádza základy nemčiny a gréčtiny.
Michaela zo Žiliny
Michaela získala titul Mgr. na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline v programe
mediamatika. Na pokročilej úrovni ovláda angličtinu, má štátnicu z kancelárskeho písania na počítači.
Ostatné dva roky pracuje ako administratívna pracovníčka - naplň práce: prijímanie a spracovanie
objednávok, vedenie dochádzky, vyúčtovanie cestovných nákladov, vedenie skladovej evidencie,
fakturácia, jednoduché účtovníctvo, komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.
Tomáš Nejedlý
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6. Zmena v predstavenstve SPP
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 03/09/2010; PR]
Novým podpredsedom predstavenstva spoločnosti sa stal Ing. MBA Štefan Slezák, zároveň sa novými
členmi predstavenstva SPP stali Ing. Vladimír Klimeš a Ing. MBA Juraj Ondris.
BRATISLAVA 3. septembra (WBN/PR) - Novým podpredsedom predstavenstva spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s., (SPP) sa stal Ing. MBA Štefan Slezák. Na tomto poste vystriedal JUDr.
Antona Nováka, ktorý ukončil svoje pôsobenie v predstavenstve SPP. Zmeny schválilo valné
zhromaždenie SPP dňa 2. septembra 2010.
Od 3. septembra 2010 nastali aj ďalšie zmeny v predstavenstve SPP. Svoju činnosť ukončili súčasne
Ing. Ján Dudášik a Ing. Rastislav Kupka. Nahradili ich noví členovia predstavenstva SPP, Ing. Vladimír

Klimeš a Ing. MBA Juraj Ondris.
Životopis nového podpredsedu a členov predstavenstva SPP a aktuálny zoznam členov predstavenstva
SPP a dozornej rady SPP je uvedený nižšie.
Životopisy
Ing. MBA Štefan Slezák, podpredseda predstavenstva SPP
Narodil sa v máji 1974 na Slovensku. V roku 1997 ukončil štúdium zahraničného obchodu na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 1998 získal titul MBA na univerzite Nicholls State
University v Spojených štátoch. Svoju kariéru začal ako úverový analytik v RZB Finance v New Yorku. V
rokoch 2004 až 2006 pôsobil na poste viceprezidenta NIB Capital v Londýne. Od roku 2007 do roku
2008 riadil korporátny rozvoj a tvorbu stratégie vo Východoslovenskej energetike. Od roku 2009 je
konateľom spoločnosti Lalix Investment Management. Dňa 3. septembra 2010 sa stal podpredsedom
predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Vladimír Klimeš, člen predstavenstva SPP
Narodil sa v decembri 1955 na Slovensku. V roku 1980 absolvoval Slovensku vysokú školu technickú
ako stavebný inžinier. V rokoch 1975 až 1980 pracoval v denníkoch Šport a Smena ako fotolaborant a
fotoreportér. Od roku 1980 pôsobil v denníku Práca ako redaktor. V rokoch 1991 až 1994 pracoval v
denníku Práca na pozícii zástupcu šéfredaktora a zároveň bol v rokoch 1992 až 1994 riaditeľom a
konateľom spoločnosti Práca s.r.o. V rokoch 1994 až 1996 bol riaditeľom vydavateľstva Concordia
trading. Od roku 1997 pôsobil v týždenníku TREND ako konateľ a riaditeľ spoločnosti. Od 3. septembra
2010 je členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. MBA Juraj Ondris, člen predstavenstva SPP
Narodil sa v auguste 1974 na Slovensku. V roku 1997 absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave
a v 2004 získal titul MBA. V rokoch 1996 až 1998 pôsobil ako asistent riaditeľa v spoločnosti
Europrogres. Od roku 1998 pôsobí v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Do roku 2001
bol referentom pre zmluvné vzťahy, v rokoch 2001 až 2004 pôsobil ako vedúci útvaru nových obchodov
so zemným plynom. V roku 2004 bol menovaný na pozíciu riaditeľa sekcie plánovania a riadenia rizík.
Od 3. septembra 2010 je členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
_____________________________________________________________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a
spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu
plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej
a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a
konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných
trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo
udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku
(51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %).
Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP od 3. septembra 2010:
Dr. Achim Saul
predseda predstavenstva
Ing. MBA Štefan Slezák
podpredseda predstavenstva
Členovia:
Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski
Dipl. ekonómka Frédérique Dufresnoy
Ing. Vladimír Klimeš
Dr. Hans-Gilbert Meyer
Ing. MBA Juraj Ondris
Aktuálny zoznam členov dozornej rady SPP od 1. júla 2010:
Peter Paulen
predseda dozornej rady
Eric Stab
podpredseda dozornej rady
Členovia:
PhDr. Eva Dušičková

Ing. Peter Kováč
RNDr. Peter Kršjak
Ing. Róbert Maguth
Jaroslav Ninčák
Ing. Jozef Polačko
Ing. Daniel Šulík
Vladislav Ščešnák
Ing. Ján Wallner
Viera Uhrová
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7. Ekonomický web J&T Akcie.sk vedie od začiatku augusta Ľubor Kyselý
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 08/09/2010; Medialne; Vladimíra Orgoňová]
J&T posilňuje informovanie o akciovom trhu cez slovenskú verziu webu o burzových informáciách.
Vladimíra Orgoňová
Portál Akcie.sk patriaci do skupiny mediálnych aktivít J&T má od augusta slovenského šéfa, bývalého
vedúceho redaktora týždenníka TREND a šéfredaktora Aktuálne.sk Ľubora Kyselého.
Stránka s burzovými informáciami je projekt, ktorý vznikol pod českou spravodajskou televíziou Z1,
patriacou J&T. Personálne posilnenie slovenskej verzie môže súvisieť so snahou finančnej skupiny
zviditeľňovať obchodovanie s akciami, ktoré J&T propaguje v rámci masívnej kampane na nákup akcií
Tatra Mountain Resorts a Best Hotel Properties.
Oficiálnym cieľom webu Akcie.sk je podľa Kyselého vyplniť medzeru na slovenskom internete v oblasti
informácií o obchodovaní s cennými papiermi na domácom i zahraničných trhoch. "Naším cieľom je
sústrediť na jednom mieste komplexné údaje o obchodovaní s akciami, komoditami či inými
inštrumentmi v reálnom čase (prípadne s minimálnym oneskorením za svetovými burzami) spolu so
špecificky zameranými informáciami z oblasti trhov, firiem i makroekonomiky," uviedol šéfredaktor webu
pre Mediálne.sk.
Ambíciou portálu je vzbudiť záujem o obchodovanie s akciami u tých cieľových skupín, ktoré sa v
zahraničí bežne oveľa intenzívnejšie zaujímajú o možnosť individuálneho investovania, ako je to na
Slovensku.
Portál patrí organizačne pod českú spoločnosť První zpravodajská, a.s., ktorej jediným akcionárom je
skupina J&T. První zpravodajská prevádzkuje aj spravodajský televízny kanál Z1. "V súčasnosti
využívame so Z1 viaceré synergie, napríklad tok burzových dát, v blízkej budúcnosti chystáme okrem
iného aj dodávanie videoobsahu," dodáva Ľ. Kyselý.
V prvej fáze Akcie.sk počítajú s malým tímom na spracovanie informácií z agentúr a iných zdrojov a
zároveň začínajú vytvárať skupinu slovenských i českých odborníkov na kapitálový trh, ktorí budú na
externej báze prispievať k obsahu webu.
Ľubor Kyselý osem rokov pracoval v týždenníku TREND ako vedúci redaktor pre financie a trhy, dva
roky pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností, dva roky bol
šéfredaktorom internetového spravodajského portálu Aktuálne.sk a naposledy pracoval ako e-business
manažér pre spoločnosť Perex. Vyštudoval Operačný výskum a ekonometriu na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
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8. Politika zahraničného obchodu a naši politici
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/09/2010; eTREND; Peter Baláž]
Kam so sieťou obchodno-ekonomických oddelení ambasád (Názor)
Peter Baláž
Snaha zmenou Kompetenčného zákona presunúť existujúcu sieť obchodných zastúpení SR v zahraničí
z pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR do rezortu diplomacie sa opäť stala námetom
diskusií a sporov. Nie div. Získať do pôsobnosti desiatky lukratívnych "pašalíkov" v zahraničí má iste
svoje čaro. Keďže nie je jasné, aké sú pravé pohnútky k tejto zmene, či ide skutočne o racionalizáciu a
bude "ponúkané viac muziky za menej peňazí" či "odstráni sa politický lobizmus", je žiaduce zamyslieť
sa nad dosahmi takéhoto úmyslu.
Úloha rezortu hospodárstva
Jednou z hlavných úloh ministerstva hospodárstva je dlhodobé presadzovanie národných ekonomických

záujmov v zahraničí. Fakt, že 85 percent národného dôchodku sa transformuje do užitia prostredníctvom
exportu, je holý fakt a ten nespochybňuje ani to, že dve tretiny zabezpečujú zahraniční investori. Ich
pôsobenie je však časovo obmedzené a polčas rozpadu ich záujmov sa skončí vyčerpaním
poskytnutých investičných stimulov a komparatívnych výhod.
Exportné linky dnes končia prevažne na trhu EÚ. Tu sa postupne presadzuje hospodárska konvergencia
a inštitucionálny systém, ktorý postupne zjednotí národné kompetencie a zmenší potrebu individuálnych
národných reprezentácií. Z tohto pohľadu je jasné, že prestáva mať zmysel snažiť sa o väčšiu ingerenciu
v tomto "zabehanom" teréne, dominantné budú čoraz viac tzv. tretie trhy (krajiny mimo zoskupenia) a
kvalita vzájomných bilaterálnych vzťahov s nimi. Vytvorením jednotnej európskej diplomatickej služby
prevezmú politickú a konzulárnu funkciu orgány únie a dominantnou sa stane hospodárska dimenzia
zahraničnoobchodnej politiky.
Tomuto trendu by mala byť podriadená dislokácia ambasád i obchodných zastupiteľstiev a
kompetentnosť tých, ktoré takéto ambície majú presadzovať. To potvrdzuje úvahu, že nie Ministerstvo
zahraničných vecí (MZV) SR by malo hľadať priestor na to, ako inštitucionálne prevziať obchodnoekonomické oddelenia (OBEO) ambasád, ale rezort hospodárstva by sa mal uchádzať viac o to, ako
zostať kľúčovým "hráčom" zodpovedným za ekonomické výsledky krajiny.
Čo je efektívnejšie
Podľa dostupných údajov na zastupiteľských úradoch SR pôsobí 320 diplomatov MZV SR, 140
administratívnych zamestnancov a 430 miestnych (zmluvných) pracovníkov. Náklady MZV SR len na
zahraničnú sieť dosahujú ročne vyše 80 miliónov eur. Sieť OBEO stojí 8,8 milióna eur. Disponuje 53
zástupcami OBEO a 11 ich pôsobí v medzinárodných organizáciách. Vo väčšine krajín OBEO sídlia v
priestoroch ambasád a len tam, kde to nie je možné, sa priestory prenajímajú. Väčšie úspory by sa však
mohli dosiahnuť zrušením miest politických alebo obchodných diplomatov. Bolo by však osožnejšie
znížiť počet zastúpení a personálu v EÚ, kde v dôsledku budovania komunitárnych orgánov a
preberania národných kompetencií strácajú svoj zmysel.
O výsledkoch a perspektíve každej krajiny v globalizujúcom sa medzinárodnom prostredí v konečnom
dôsledku rozhodujú správne nastavené rozvojové stratégie a konkrétni odborníci, ktorí sú na konci
celého realizačného reťazca. Hospodárska politika môže byť úspešnejšia, ak jej rozhodujúce súčasti
budú riadené z jedného miesta. Ak sa objektívne pozrieme na celú situáciu, nemôže ním byť MZV SR a
o redislokácii nemôžu rozhodnúť len "ostrejšie lakte". Takáto politika v krajine, ktorá prakticky všetko, čo
vyrobí, vyváža, a takmer všetko, čo spotrebúva, dováža, môže byť síce nedeliteľná, ale z hľadiska
perspektívnych zámerov je očividné, že efektívnejšie by bolo približovanie sa ministerstva zahraničia k
MHaV SR a nie naopak.
Profesionálne a osobné
O záležitostiach životne dôležitých pre túto krajinu musí rozhodovať chladnokrvný "kalkul" a triezve
strategické úvahy. Aj profesionálne predpoklady väčšiny kariérnych diplomatov, ktorí na takéto
komerčné pozície neboli pripravovaní, nie sú z tohto pohľadu dostatočné a ani nerastie nová generácia,
ktorá by ich vedela v krátkom čase nahradiť. Nejde len o jazykovú prípravu a ekonomický rýchlokurz
uchádzačov o takéto posty, ale o ich špičkové skúsenosti a profesionálnu pripravenosť. Bolo by naivné
sa domnievať, že takýto presun kompetencií sa neskončí personálnym vyčistením zastupiteľskej siete a
iným ako politickým preobsadením lukratívnych funkcií.
Tým však nemožno povedať, že v rezorte hospodárstva je v tejto oblasti všetko v poriadku. Súčasní
reprezentanti OBEO by mali na konkrétnych výsledkoch svojej práce trvale preukazovať takéto
schopnosti a predpoklady a tie si permanentne doplňovať. Otvorenou otázkou zostáva, ako
"normalizovať" osobné vzťahy na zastupiteľstvách v zahraničí a skoordinovať záujmy politickej a
ekonomickej reprezentácie. Táto oblasť je častejšie jablkom sváru medzi rezortmi zahraničia a
hospodárstva ako samotné rozdelenie kompetencií.
Autor je vedúci Katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalý
poradca ministra hospodárstva SR (2000 – 2003).
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9. Víťaz súťaže O cenu Dexia banky zamieri do EP
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 08/09/2010; Mgr. Michal Fúrik]
Dexia banka Slovensko a.s. organizuje každoročne súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorá by mohla
prispieť k rozvoju miest, obcí a regiónov na Slovensku.
BRATISLAVA 8. septembra (WBN/PR) - Odborná komisia vyhodnotila 5. ročník súťaže o "Cenu Dexia
banky". 1. miesto získala diplomová práca "Apartmánový dom – Štrbské pleso" diplomanta Štefana
Kviatkovského zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do súťaže sa zapojilo 13 fakúlt z 9
vysokých škôl. Prijatých bolo 43 diplomových prác.
Dexia banka Slovensko a.s. organizuje každoročne súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorá by mohla
prispieť k rozvoju miest, obcí a regiónov na Slovensku. "Chceme podporiť zhodnocovanie regionálneho
potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí", povedal Ján Trajčík, riaditeľ odboru

štátnych programov a regionálneho rozvoja, Dexia banky Slovensko a.s.
Diplomová práca musí byť úspešne obhájená v rámci riadneho obhajovacieho procesu na príslušnej
vysokej škole a musí spĺňať stanovené kritériá. "Všetky diplomové práce mali vysokú úroveň.
Posudzovali sme ich zameranie a možný pozitívny vplyv na rozvoj miest, obcí a regiónov na Slovensku.
Práce obsahujú veľa podnetných námetov. Som rád, že ich môžeme poskytnúť aj našim mestám a
obciam ", dodal Trajčík.
Víťaz súťaže navštívi Európsky parlament a získa 200 EUR. Fakulta študenta získa odmenu 700 EUR.
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže bude na 11. ročníku konferencie Komunal 2010 v hoteli
Wellness Patince v dňoch 7.a 8. októbra 2010.
Hodnotiaca komisia pracovala v nasledujúcom zložení:
Prof. Ing. Milan Dado PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Ľubomír Ďuriník, Dexia banka Slovensko a.s.
Ing. Peter Filo PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing. Ján Kirnág, MUNICIPALIA a.s.
Doc. Ing. Karol Kočík CSc., Technická univerzita Zvolen,
Ing. arch. Anna Kršáková, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Ing. Milan Muška, ZMOS
Jozef Novák, ZAES Bratislava
Prof. JUDr. Igor Palúš CSc., Univerzita P.J. Š. Košice
Prof. Ing. arch. Michal Šarafín Dr.Sc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Ján Trajčík, Dexia banka Slovensko a.s.
Poradie víťazných diplomových prác:
1. miesto
Diplomová práca "Apartmánový dom – Štrbské pleso"; diplomant Štefan Kviatkovský, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce prof. Ing. Arch. Michal
Šarafín, DrSc.
2. miesto
Diplomová práca "Centrum vínnej kultúry, Skalica"; diplomant Štefan Rafanides, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
3.miesto
Diplomová práca "Revitalizácia časti sídliska Vlčince"; diplomant Soňa Králiková, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, vedúci diplomovej
práce doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
4.miesto
Diplomová práca "Bývanie seniorov Bratislava-Vajnory"; diplomant Zuzana Bitterová, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce Ing. arch. Ľubica
Selcová, PhD.
5.miesto
Diplomová práca "Implementácia programového rozpočtovania na obecnej úrovni v SR"; diplomant
Andrea Lišková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, vedúci
diplomovej práce PhDr. Jana Knežová.
Dexia banka Slovensko a.s. pôsobí na trhu od roku 1993. Finančná skupina Dexia sa stala hlavným
akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. v máji 2000. Banka má v súčasnosti majoritné postavenie na
trhu služieb pre mestá a obce. Ponúka komplexné služby obyvateľstvu, mestám, obciam,
verejnoprospešným podnikom, medzinárodným a domácim podnikateľským subjektom. Dexia banka
Slovensko a.s. sa v rozhodujúcej miere podieľa na financovaní rozvojových programov komunálneho
sektora, programov bývania a environmentálnych programov. V súčasnosti Dexia banka Slovensko
poskytuje svoje služby prostredníctvom 49 pobočiek a 746 zamestnancov.
Mgr. Michal Fúrik
manažér pre externú komunikáciu a PR, 041 / 511 19 55, media@dexia.sk, http://www.dexia.sk
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10. Bezpečnosť po páde veží WTC
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:55; 09/09/2010; Téma dňa; Simona Mikušová]
MODERÁTOR: Peter Bielik
HOSTIA: Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA
Peter Bielik, moderátor: "Floridský pastor chce na výročie teroristických útokov z 11.septembra spáliť
korán. Vo svete sa jeho myšlienka stretla s obrovskou kritikou. Americký prezident ho vystríha, že
takýmto činom môže ohroziť životy amerických vojakov a vyvolať vo svete vážne násilie. Proti plánu
kňaza dnes v Kábule demonštrovali tisíce Afgáncov."
Pastor chce spáliť korán
Simona Mikušová, reportérka TA3: "Terry Jones je pastor istej floridskej cirkvi, ktorej názov je odvodený
od holubice mieru. Čin, na ktorý sa ale chystá, má podľa celosvetovej mienky od mieru pekne ďaleko."
Natočené:
Barack Obama americký prezident: "Táto krajina bola vybudovaná na predstave slobody a náboženskej
tolerancie. Pastorov zámer je v rozpore s týmito hodnotami a môže zásadne ohroziť našich mladých
mužov a ženy v uniforme."
Angela Merkelová, nemecká kancelárka: "To, že fundamentalistický americký pastor chce 11. septembra
páliť korán je pre mňa neúctivé, odsúdeniahodné a jednoducho nesprávne."
Mohammad Ayaz Neyazee, moslimský duchovný: "Ak moslimský svet na tento skutok zareaguje, celá
zodpovednosť bude ležať na pleciach Spojených štátov."
Obyvateľ Afganistanu: "Pokiaľ tento pastor korán spáli, nepochybne to bude mať obrovské následky
a všetci moslimovia sa postavia Amerike na odpor."
**********
Simona Mikušová, reportérka TA3: "Na pastora však zatiaľ nezaberajú prosby, ani hrozby smrti, ktorých
v priebehu pár hodín dostal celé desiatky. Ignoruje svetových politikov, aj samotného amerického
prezidenta. Jediné čo zatiaľ urobil je, že si na svoju vlastnú obranu kúpil zbraň."
Natočené:
Terry Jones, pastor: "Som pod veľkým tlakom aby som to celé zrušil, ale nemám to v úmysle, niečo totiž
pozornosti médií uniklo, získal som totiž aj značnú podporu."
***********
Simona Mikušová, reportérka TA3: "Proti plánu pastora bude len veľmi ťažké zakročiť. Chráni ho totiž
prvý dodatok americkej ústavy, ktorý hovorí o slobode slova. Terry Jones nie je v americkej histórii ani
zďaleka jediný, kto si za terč nenávisti vybral práve korán. Známy je prípad z roku 2005 keď americkí
vyšetrovatelia na základni Guantánamo spláchli knihu v toalete. Simona Mikušová, TA3."
Peter Bielik, moderátor: "Ďalšími hosťami v štúdiu TA3 sú dnes večer páni Rastislav Káčer a František
Škvrnda. Dobrý večer."
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Dobrý večer prajem."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: " Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: " Páni, práve dnes si pripomenieme to, čo pred rokmi zmenilo svet i charakter
svetovej bezpečnosti, bol to samozrejme útok z 11. septembra. Pán Káčer, ako sa podľa vás od tohto
času zmenili Spojené štáty samotné? Sú ešte stále tou výkladnou skriňou demokracie, alebo tými
prijatými zákonmi, ktoré mali postihnúť efektívnejšie terorizmus, sa aj charakter Spojených štátov tak
trocha zmenil?"
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Určite sa zmenil charakter krajiny. Výkladná skriňa
demokracie, o tom by som nechcel špekulovať, ani to nejakými detailmi rozoberať, ale určite 11.
september pozmenil Spojené štáty a nepozmenil ich povedal by som evolučne, ale pozmenil ich
revolučne, pozmenil ich skokom. Bol to obrovský šok, ktorý okamžite zanechal takú jazvu silnú a traumu
na tej spoločnosti, pozrime sa len na našu reakciu okamžitú a silnú na streľbu v Devínskej Novej Vsi
a toto bolo skoro 4 tisíc mŕtvych a absolútna národná trauma. Zmenil sa režim, sa sprísnil a tu teraz
legitímne nastáva otázka s istým odstupom po ukľudnení, akejsi racionalizácii, že v čom je dobrá

demokracia, že ak prichádza k útoku na naše hodnoty, že či opatrenia, ktorými sa chceme brániť tomuto
útoku na naše hodnoty, koľko urobíme škody a koľko urobíme osohu a kam dôjdeme aby sme
nepopierali naše vlastné hodnoty, na ktoré ten útok bol smerovaný, aby sme."
Peter Bielik, moderátor: " Darí sa to?"
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: "Ja si myslím, že dneska sa to darí, pretože okolo toho sa
rozvinula v ostatných rokoch veľmi silná intelektuálna politická debata, či ten patriotický zákon, alebo ako
by sa to dalo do slovenčiny správne predstaviť, národniarsky zákon či nešiel príliš ďaleko, či právomoci
spravodajských služieb nie sú príliš silné, či právomoci občanov, súkromie občanov nebolo obmedzené,
to je obrovská téma, ktorá je politická intelektuálna téma. Čiže vidíme, že to kyvadlo švihá, tá spoločnosť
demokratická má silnú kapacitu korigovať tie excesy a výkyvy toho kyvadla vnútri."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Škvrnda, na druhej strane keď sa na to pozrieme z úplne iného uhla, čo
mal vlastne americký prezident George Bush mladší robiť iné než takýmto spôsobom zareagovať? Tá
reakcia musela byť rázna, musela byť dôsledná, Spojené štáty americké sú lídrom slobodného sveta,
ako sa to dá hovoriť, majú najsilnejšiu armádu, no a takýto útok v úvodzovkách rovno medzi oči asi
musel si dostáť určitej tvrdej reakcie. Alebo so mnou nesúhlasíte?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: " No odpoveď na to nie je jednoduchá.
Bezpochyby reakcia nejaká musela byť. Stalo sa čosi, čo bolo výnimkou v doterajšej svetovej
bezpečnosti, na druhej strane však treba povedať, že to nebol jav čírou náhodou. Bolo viacero
ukazovateľov, ktoré naznačovali, že sa niečo môže stať, tá reakcia amerického bezpečnostného sektora
bola taká, že bude niečo v zahraničí a nestane sa to doma, takže to je jedna stránka. Druhá stránka
problému bola v tom, skutočne do akej miery sa líšili príčiny, ktoré viedli k tejto akcii. A dneska sa
ukazuje, že tá akcia bola síce rázna, pardon za výraz, možno kovbojská, ale nebola analytickostrategicky premyslená a jej výsledkom je 9 rokov, necelých 9 rokov trvajúca vojna v Afganistane bez
nejakých konkrétnych výsledkov, bez nejakého konkrétneho úspechu, skôr naopak. Afganistan je
krajinou, ktorá je rozvrátená viac ako bola v minulosti a Taliban po 9 rokoch bojov je silnejší ako bol
vtedy, keď to začalo. Takže je tu niečo, čo sa stať nemalo. Veľmi ťažko je na to krátko jednoducho
odpovedať, ale tá reakcia asi nebola taká, aká by mala byť zo strany takejto silnej mocnosti na začiatku
21. storočia."
Peter Bielik, moderátor: " Pán veľvyslanec, pridajme k Afganistanu ešte Irak. To je samozrejme
následnosť krokov, ktoré potom nasledovali ako reakcie. Ako sa pozeráte tak na Afganistan, ako aj na
potom samozrejme tú akciu v Iraku zo súčasného hľadiska?"
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Ja by som to možno rozdelil až do troch kapitol. Prvá
kapitola je tá, ktorou ste začali, vnútorná reakcia v rámci krajiny, to znamená opatrenia voči vlastným
občanom vo vlastnej krajine a o tom sme debatovali a k tomu sa ešte možno dá jedným slovom vrátiť.
Potom to bola vojenská kampaň v Afganistane, ktorá nasledovala takmer bezprostredne po útoku
a potom to bola americká vojenská operácia v Iraku, alebo koalície náklonných, alebo spojencov.
Operácia v Afganistane a operácia v Iraku, ja by som ich absolútne dokopy nespájal a nedával ich do
vzájomnej príčinnej súvislosti, iba do takej vzdialenej a majú dve zásadné odlišnosti. Operácia
v Afganistane bola operácia NATO, bola prvá a zatiaľ posledná a dúfam, že posledná na dlhší čas,
operácia v zmysle článku 5 vzájomnej ochrany a po útoku na dvojičky rada NATO veľmi spontánne
a okamžite vyjadrila obrovskú podporu jednoznačnú jedným hlasom, jednomyseľnú podporu Spojeným
štátom a z iniciatívy nie Spojených štátov, ale z iniciatívy členských krajín, všetkých ostatných členských
krajín NATO bola deklarovaná táto situácia ako situácia v zmysle článku 5 a vojenská operácia
v Afganistane je dodnes oficiálne vojenskou operáciou NATO v zmysle článku 5. Operácia v Iraku
nebola odôvodňovaná moslimským prvkom, alebo islamským, extrémnym islamským prvkom, bola
motivovaná neschopnosťou Iraku vysporiadať sa so sankčným režimom a netransparentnosťou svojich
cieľov v zmysle držby jadrových zbraní. Tak na základe tejto argumentácie."
Peter Bielik, moderátor: " No ale dnes už vieme, ja som sa pýtal na dnešné hľadisko a na pohľad
z dnešného hľadiska, dnes už vieme, že tam tie zbrane hromadného ničenia neboli, došlo k poškodeniu
aj imidžu Spojených štátov amerických práve z tohto dôvodu."
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Absolútne, súhlasím. Ukázalo sa, že tieto spravodajské
informácie neboli správne a dneska môže byť legitímna debata o tom, či úmyselne tieto informácie
neboli správne, alebo to bola len americká neschopnosť správne vyhodnotiť analytické informácie, ktoré
získali. A ešte keď sa vrátim k tej predchádzajúcej debate, k tomu čo hovoril pán Škvrnda, Američanom
sa dá všeličo vyčítať a za všeličo ich pochváliť. Jedno čo sa im vyčítať dá je ich malá schopnosť empatie
a toto sa týka aj ich spravodajských služieb. Oni dneska majú techniku, ktorá dokáže získať takmer
akékoľvek dáta a akékoľvek informácie, ale myslím si, že stále im chýba schopnosť takej nuansovanej
empatie, schopnosti tie dáta, ktoré zozbierajú, im naozaj aj porozumieť a adekvátnym spôsobom
reagovať."

Peter Bielik, moderátor: " Pán Škvrnda, samozrejme v Spojených štátoch sa už zmenil prezident, tá nová
vláda prichádza s určitou iniciatívou a vidíme to aj na postoji povedzme k Ruskej federácii, vidíme to na
postojoch k určitým problémovým krajinám ako je Irán, tam ten postoj Ruska sa stále mení a mení.
Spolu s tým, už ako sa dohodujú so Spojenými štátmi americkými darí sa novej vláde Baracka Obamu
zmeniť podľa mňa, podľa niektorých analytikov tú negatívnu verejnú mienku, ktorá sa teda obrátila voči
Spojeným štátom americkým negatívne?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: " No Barack Obama sa ocitol vo veľmi
zložitej historickej situácii. Zrejme má viac úloh než je schopný sám vyriešiť napriek obrovskej snahe,
ktorú má, napriek tomu, že sa pokúsil viaceré veci zmeniť. Uviedol by som to napríklad na tom, že
svetové spoločenstvo, alebo medzinárodné spoločenstvo, verejná mienka je vojnou v Afganistane
unavené. Jeden z najbližších spojencov USA, Holandsko, sa rozhodlo pre bezprecedentný krok v rámci
NATO, že stiahlo svojich vojakov. Uvažuje sa o určitých veciach v Kanade, v Austrálii. V Poľsku
v predvolebnej kampani prezidentskej táto otázka rezonovala, takže tu nie je len otázka samotných
Spojených štátov, nie je len otázka samotného Baracka Obamu, ale skorej toho, že zrejme tá Bushova
politika zahraničná prináša svoje zlé ovocie a doplatí naň čiastočne aj Barack Obama. To je taký najširší
pohľad na veci. Druhá stránka je skutočne v tom, že štát, ktorý investoval toľko do vojny, ktorý tam má aj
ľudské obete, pomerne ťažko presvedčí verejnú mienku na nejakú rýchlu zmenu. To je ako veľká
lietadlová loď, tá sa nemôže otočiť tak ako sa otočí maličkým autom niekde na križovatke v meste, takže
aj tá politika má tieto veci a Barack Obama bezpochyby má dobré úmysly, ale je podľa mňa
determinovanými dvomi silnými skupinami, ktoré spolurozhodujú o zahraničnej politike USA a to je
vojensko-priemyslový komplex a určité kruhy, ktoré majú podporu aj iných štátov zo zahraničia."
Peter Bielik, moderátor: " Pán veľvyslanec, naozaj posledná otázka ak dovolíte, poprosím vás ak sa tá
dá v krátkosti. Pán Škvrnda to naznačil, nedá sa otočiť veľká lietadlová loď, dá sa otočiť povedzme malé
auto, ale v súčasnosti možno aj stratégia nová, ktorá sa navrhuje pre NATO, vypracovala to skupina pod
vedením Madeleine Allbrightovej, ako keby otáčala tú obrovskú loď z toho západo-východného smeru na
ten severo-južný. Súhlasíte so mnou? Aké to môže mať dôsledky pre strednú Európu, pre celkovú
stratégiu NATO?"
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " No chcete krátku odpoveď na toto, no to si myslím, že
nie je možné."
Peter Bielik, moderátor: " Skúste."
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Samozrejme, že žiadna vojenská operácia nemôže
trvať donekonečna a Afganistan a Irak neboli operácie s cieľom okupovať tieto krajiny donekonečna
a niečo vpečaťovať. Tie operácie boli s cieľom niečo vyriešiť a odtiaľ odísť, jednoducho tak to je. V čom
sa mení stratégia, dneska odpoveď na to vaše je, že sa mení celková polarita sveta. Dneska ten systém,
ktorý bol postavený na symetrii, ktorá sa vybudovala v Európe a v západnom svete po II. svetovej vojne,
sa postupne mení, pretože celý svet sa mení. Celý svet sa urobil akýmsi demokratickejším spôsobom,
ekonomicky rovnomernejším vývojom, dneska svetová symetria sa mení a keby NATO a Európska únia
nemala reflektovať, tak by sa stali akýmisi dinosaurami, ktoré zabudli vyhynúť. Čiže ako my musíme byť
schopní reflektovať na meniacu sa dynamiku sveta a tomu prispôsobovať aj svoje vonkajšie vzťahy."
Peter Bielik, moderátor: " Takže tá polarizácia sa naozaj mení z toho západo-východného na ten severojužný smer?"
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " To by som si netrúfol odpovedať, znova si to vyžaduje
oveľa by som povedal nuansovanejšiu debatu a takúto zažijeme v Bratislave v pondelok a v utorok na
konferencii o globálnej bezpečnosti a zahraničnej politike."
Peter Bielik, moderátor: " A bude to aj témou spravodajských relácií a samozrejme aj Témy dňa televízie
TA3. Páni, srdečná vďaka za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. Príjemný večer."
Rastislav Káčer, Slovenská atlantická komisia: " Ďakujem pekne za pozvanie."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: " Ďakujem, dovidenia."
Peter Bielik, moderátor: " Dámy a páni, ďakujem aj vám za pozornosť. Pri zajtrajšej Téme dňa vás privíta
s exkluzívnym hosťom, novým veľvyslancom Spojených štátov amerických kolegyňa Nora Gubková.
Dovtedy dovidenia."
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11. Naivné umenie zdobí univerzitu
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 10/09/2010; s.: 7; Bratislava; vju]
Insitné obrázky Jána Glózika a Evy Husárikovej z Kovačice v srbskej Vojvodine dopĺňajú na výstave v
infocentre Ekonomickej univerzity na Konventnej 1 drevené plastiky Juraja Mertuša z Gočova. Výstava
nazvaná Umenie pre radosť potrvá do 8. októbra.
(vju)
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12. Olympijský víťaz prezidentom
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 08/09/2010; 18/2010; s.: 16,17; Profil; Adrian Peter Pressburg]
Ak si vybojuje šermiar olympijské zlato, dá sa predpokladať, že má vlastnosti, ktorými to dotiahne ďaleko
aj po ukončení športovej kariéry. Neomylný odhad protivníka, bleskurýchle a presné reakcie
kombinované s trpezlivosťou a dokonalým ovládaním tela i mysle. To predurčuje aj na úspechy v
podnikaní. Pál Schmitt si však vybral kariéru športového a štátneho úradníka.
Adrian Peter Pressburg
Pál Schmitt vynikal aj vlastnosťou, ktorú personalistika označuje za zmysel pre tímovú prácu, za
schopnosť vystupovať ako platný člen celku. Na Letných olympijských hrách 1968 v Mexiku získal zlatú
medailu ako člen maďarského družstva. V jeho disciplíne, v šerme fleuretom, sa družstvo skladá zo
štyroch členov, ktorí sa musia dopĺňať a podporovať. Tak ako v Dumasových Troch mušketieroch, kde
pôvodné trio Athos, Porthos a Aramis rozšírené o štvrtého D'Artagnana odolávalo šíkom gardistov
kardinála Richelieu najmä preto, že bojovalo podľa zásady "jeden za všetkých a všetci za jedného". Ako
29-ročný sa P. Schmitt prebojoval k zlatu aj individuálne na majstrovstvách sveta 1970 a 1971. Od slávy
sa mu však nezakrútila hlava a na mníchovskej olympiáde 1972 opäť triumfoval ako člen maďarského
zlatého družstva. Strieborné a bronzové medaily zbieral na iných vrcholových podujatiach až do
ukončenia športovej kariéry v roku 1977. Vo svojich 35 rokoch bol vtedy športovým veteránom, veď
šermovaniu sa venoval od svojich trinástich. Počas športovej kariéry sa aj oženil, jeho manželka Katalin
Makrayová je bývalá gymnastka a súperka víťaznej Věry Čáslavskej na OH 1964 v Tokiu.
OBDOBIE DUSNA. Na budapeštianskej Ekonomickej univerzite Karia Marxa mal vyštudovaný
vnútorný obchod, ale už z mena v názve školy je zrejmé, že to bola ekonómia poplatná marxistickému
učeniu. Maďarsko vtedy vegetovalo v ére takzvaného gulášového socializmu, ktorý povoľoval drobné
podnikanie v obmedzenom rozsahu. Svetobežník kalibru P. Schmitta sa musel dusiť v politickom zovretí
legálneho podnikania. Venoval sa pohostinským službám v prostredí neprehľadných zákonov a smerníc,
ktoré priam nútili k ich obchádzaniu a porušovaniu. Za to hrozilo trestné stíhanie. Riaditelia a vedúci
prevádzkari balansovali na hrane čiernej ekonomiky a tvorili režimom vydierateľný stavovský okruh,
prešpikovaný informátormi policajných a bezpečnostných služieb. V budapeštianskej hotelovej brandži
sa načierno "točili" ťažké peniaze aj z hazardu, z prostitúcie a narkotík. Na províziách sa nabaľovali
ochrancovia z vysokých politických kruhov a kým Maďarsko patrilo do takzvaného sovietskeho bloku, aj
nad nimi sa mihali tiene z moskovského centra. P. Schmitt bol svetoznámym "zlatým chlapcom",
legendou a vizitkou ľudovodemokratického Maďarska. Aj po odchode na športový dôchodok sa ním pýšil
štát a jeho potentáti. Pôsobil aj vo veľkých hoteloch, ale s vedomím, že ho tam využívali ako dekórum, a
nie ako manažéra.
FUNKCIONÁRSKA KARIÉRA. Za takýchto podmienok urobil z núdze cnosť a dal sa prehovoriť na vstup
do vládnuceho systému. Najprv od roku 1981 na úrovni vlády a rezortu pre šport a od roku 1983 ako
tajomník Maďarského olympijského výboru. V ten istý rok ho zvolili za člena Medzinárodného
olympijského výboru (MOV) a konečne začal slobodnejšie dýchať. Neobmedzovali ho viac hranice,
služobne cestoval, zastupoval Maďarsko najdôstojnejšie, ako mohol, a upevňoval si konexie. Bolo to v
období, keď olympijský šport a športovci sa postupne profesionalizovali a tento trend sa ukázal ako
nezadržateľný. P. Schmitt pôsobil na medzinárodných fórach uvoľnene a šarmantne. Vyhýbal sa
purizmu každého druhu, bol svetaskúsený a poznal cudzie jazyky. Keď postkomunistické Maďarsko
vymieňalo v roku 1989 vedenie svojho olympijského výboru, na predsednícku stoličku povolalo
medzinárodne uznávaného P. Schmitta. Aj Medzinárodný olympijský výbor si ho obľúbil ako vyzretého
funkcionára s potrebným nadhľadom. Stúpajúci rešpekt "sympatického Maďara s nemeckým menom"
vyústil v jeho zvolenie za podpredsedu MOV v roku 1995.
V SLUŽBÁCH ŠTÁTU. Po renomovanom a po španielsky hovoriacom maďarskom športovom
diplomatovi siahla v roku 1993 vláda v Budapešti. Vymenovala ho za veľvyslanca v Španielsku. Krátko
po návrate z misie prebral v roku 1998 post maďarského veľvyslanca v Berne. P. Schmittovi, ako takmer

každému športovo založenému Maďarovi navyknutému na domáce pusty a roviny, plesalo v
čarokrásnom alpskom prostredí srdce. I tak, keď v roku 2002 slávil šesťdesiatku, zatúžil po zmene a dal
sa odvolať. To neznamenalo, že v Budapešti pomýšľal na politický dôchodok. V rokoch 1997 až 2007
predsedal Svetovej olympijskej asociácii, čo je združenie bývalých olympijských športovcov. V roku 2001
neúspešne kandidoval na predsednícku stoličku MOV, keď ho porazil Belgičan Jacques Rogge.
SKOK DO POLITIKY. V Budapešti sa vrhol s odhodlaním jemu vlastným do maďarského
vnútropolitického života. Hneď po návrate kandidoval v roku 2002 bez straníckej príslušnosti na funkciu
primátora Budapešti. Chcel znemožniť znovuzvoleniu Gábora Demszkého, ktorý vyhral všetky volebné
súboje v rokoch 1994, 1998, 2002, 2006 a primátorom je dodnes. P. Schmitta porážka netrápila. Poučil
sa, že na prerazenie do parlamentu bude potrebovať zázemie veľkej strany. V roku 2003 vstúpil do
Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz, kde mu renomé osobnosti svetového významu a špičkové
funkcie v MOV uľahčili zvolenie za podpredsedu. To mu zvýhodnilo v roku 2004 kandidatúru a zvolenie
za poslanca Európskeho parlamentu. Jeho meno nebolo v Bruseli neznáme a vynieslo mu post
podpredsedu EP pre kultúru a vzdelávanie. P. Schmittovi sa v europarlamente darilo a keď ho vlani
Maďari opätovne zvolili za europoslanca, zdalo sa, že do roku 2014 pobudne v Bruseli, najmä keď tam
vystupoval ako jeden z podpredsedov Európskej ľudovej strany.
PREDKLON AKO MANÉVER? Osud však rozhodol inak. V tohtoročných maďarských aprílových
parlamentných voľbách získal Fidez ústavnú dvojtretinovú väčšinu. Prvý na kandidátskej listine - Viktor
Orbán zaujal funkciu premiéra. Druhého na zozname - P. Schmitta - poslanci zvolili 14. mája za
predsedu Národného zhromaždenia. V. Orbán vtedy odoprel podporiť znovuzvolenie nestraníka Lászlóa
Sólyoma v nastávajúcich prezidentských voľbách. Uprednostnil človeka z vlastných straníckych radov.
Stal sa ním P. Schmitt, ktorý potom v júnových prezidentských voľbách prevalcoval v pomere 263 ku 59
socialistického súpera Andrása Balogha. Otázkou je, čím musel P. Schmitt za prezidentský úrad strane
a jej vodcovi zaplatiť. Na odpoveď postačia dve slová: lojalitou V. Orbánovi. Vyplynulo to i zo
Schmittovho inauguračného prejavu. Kým slovenské uši si zapamätali predovšetkým jeho
panhungaristické frázy o maďarstve a zastupovaní všetkých pätnástich miliónov Maďarov,
mimoslovenských pozorovateľov zarazili jeho prejavy onej lojality. Ubezpečil vládu, že nechce byť jej
protiváhou, že nebude "brzdou, ale motorom zákonodarného procesu". To by znamenalo hladké
schvaľovanie legislatívnych návrhov predkladaných vládou. Exprezident L. Sólyom niektoré vrátil
parlamentu a jeden poslal na posúdenie ústavnému súdu. Ak by mala kariéra niekdajšieho šermiarskeho
šampióna vyvrcholiť v takomto politickom predklone, sklamal by nemalú časť svojich priaznivcov a
voličov. Optimisti a športoví šermiari však P. Schmitta neodpisujú. Je predsa majstrom šermiarskeho
umenia. Ak ustúpi, môže to byť naoko, aby zaútočil pri najbližšej príležitosti. Nepotrvá možno dlho a
sebavedomý V. Orbán mu ju poskytne.
Pál Schmitt (68)
1968: člen víťazného družstva fleuretistov na LOH v Mexiku
1972: člen víťazného družstva fleuretistov na LOH v Mníchove
1989: predseda Maďarského olympijského výboru
1995: podpredseda Medzinárodného olympijského výboru
1993: veľvyslanec Maďarska v Španielsku
1998: veľvyslanec Maďarska vo Švajčiarsku
2003: vstup do strany Fidesz a zvolenie za podpredsedu
2004: poslanec Európskeho parlamentu
2010: predseda Národného zhromaždenia MR (parlamentu)
2010: prezident Maďarska
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13. Môže nás Únia trestať?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 16/09/2010; Poludňajší žurnál]
MODERATOR: Zuzana Wenzlová
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Na názor k tejto téme sa opýtam odborníka. Tomáš Dudáš z Fakulty

medzinárodných vzťahov z Ekonomickej univerzity v Bratislave je na telefonickej linke. Želám vám
príjemné poludnie."
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý deň."
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Pán Dudáš, bolo podľa vás rozhodnutie odmietnuť požičať Grékom
peniaze to správne rozhodnutie?"
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja si osobne myslím, že to nebol
najšťastnejšie rozhodnutie, aj keď ako ekonóm viem úplne precítiť argumenty proti tejto pôžičke, ale
z takého politické hľadiska, ja si myslím že išlo o zbytočné naštrbenie vzťahov s Európskou komisiou
a s Európskou úniou ako takou. A navyše, čo sa týka solidarity, nikdy nevieme do akej situácie sa
Slovensko dostane v budúcnosti. Takže ja som skôr opačného názoru, že mohli sme tú pôžičku
poskytnúť."
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Ako sme našich divákov informovali, premiérka odletela do Bruselu,
kde v podstate obhajuje naše rozhodnutie. Myslíte si, že členovia únie budú dnes vyvíjať na ňu tlak, aby
sme toto rozhodnutie prehodnotili, alebo zmenili?"
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja si myslím že už veľmi nie, že toto
naše rozhodnutie už stojí ako je, a už si musíme niesť tie následky, ktoré toto rozhodnutie prináša. A ja
si myslím že slovenská vláda už nemôže zmeniť svoje stanovisko."
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Objavili sa však špekulácie, že nám Únia toto akoby oplatí a pošle
menej peňazí z eurofondov, ktoré potrebujeme napríklad na boj s povodňami. Môže sa podľa vás takýto
scenár stať?"
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Je to možné, aj keď ja si osobne
myslím, že je to menej pravdepodobné. Ak si zoberieme napríklad tie povodne, tak bolo by to také
malicherné, keby oplácali týmto štýlom. A navyše by to aj verejnosť postavilo voči Európskej únii, keby
práve na tie povodne poskytli menej peňazí. Čiže ja si myslím že skôr nie, možno v budúcnosti pri
niektorých iných otázkach."
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Podľa vás by sa to stať nemalo, ale čo v prípade ak by sa tak stalo.
Máme vôbec nejakú šancu brániť sa?"
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Je to veľmi ťažké. Ja si myslím že
keby padlo takéto rozhodnutie, tak Slovensko by sa tomu ťažko ubránilo, možno jedine burcovaním tej
verejnosti, a poukazovaní na túto kvázi nespravodlivosť. Lebo keď sme vstupovali do eurozóny, je
pravdou, nepodpisovali sme žiadne pôžičky Grécku."
Zuzana Wenzlová, moderátorka: "Za rozhovor a názory ďakujem Tomášovi Dudášovi z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dopočutia."
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."
*****
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14. Pastor z USA napína celý svet
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 21:54; 10/09/2010; Správy a komentáre; V. Lichvár]
MODERATOR: Maroš Stano
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Kontroverzný floridský pastor, ktorý chce 11. septembra spáliť islamskú
svätú knihu Korán, sa chce dohodnúť. Od moslimov žiada, aby zrušili výstavbu centra v blízkosti miesta,
kde pred deviatimi rokmi stáli newyorské dvojičky. Mediálna sága okolo pálenia Koránu medzitým
podnecuje vášne v islamskom svete."
Natočené:
Mehdi Al-Summaidie, moslimský klerik: "Nemôžu spáliť Alahovu knihu, Alah spáli Ameriku, ak oni spália
Korán."
***********
V. Lichvár, redaktor STV 1: "Vášnivé protesty pokračovali v desiatkach miest po celom svete.

Desaťtisícový dav v Afganistane začal hádzať kamene na základňu Severoatlantickej aliancie, vojaci
museli použiť zbrane. Streľba si vyžiadala jednu obeť. Generálny tajomník NATO Anders Fogh
Rasmussen po stretnutí s americkým prezidentom Barackom Obamom vyjadril obavy o bezpečnosť
spojeneckých vojsk v islamských krajinách."
Natočené:
William Hague, minister zahraničných vecí Veľkej Británie: "Táto situácia nám vôbec nepomáha, celý
incident len prilieva olej do ohňa."
**********
V. Lichvár, redaktor STV 1: "Pred zvýšeným rizikom teroristických útokov varoval aj Interpol, americké
ambasády po celom svete majú pohotovosť. Muž, ktorý spustil lavínu nenávisti, vyčkáva."
Natočené:
Terry Jones, pastor cirkvi Dove World: "Ak sa v sobotu nedohodnem s newyorským imámom na tom, že
moslimské centrum nepostavia, Korán nespálim."
**********
V. Lichvár, redaktor STV 1: "Celá kauza vyvolala diskusiu o vplyve médií. Mediálni analytici tvrdia, že
pastor Terry Jones mal jednoducho šťastie, novinári sa jeho kauzy okolo pálenia Koránu chytili počas
takzvanej uhorkovej sezóny, aby mali čím naplniť spravodajstvo."
Pripravil: V. Lichvár
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Kontroverzný postup floridského pastora Terryho Jonesa a jeho dosahy
a 9. výročie 11. septembra, témy ďalšieho rozhovoru v štúdiu, pozvanie prijal František Škvrnda
z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Takže na úvod nadviažem na ten príspevok, dá sa zjednodušene
skonštatovať, že médiá sú takými hlavnými vinníkmi dozvukov podobných udalostí, ako je párenie,
pálenie Koránu, keďže im dávajú publicitu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja si nemyslím, že média by boli
hlavnou príčinou destabilizácie situácie, ktorá môže vzniknúť v tejto súvislosti, bezpochyby ich úlohou je
informovať o tom, čo sa deje a už akým spôsobom si to vykladajú rôzni ďalší aktéri, to záleží na nich.
Takže je dobre, že sa o tom hovorí a nemôžme média obviňovať z toho, že by zhoršovali situáciu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Prípadné pálenie Koránu odsúdil aj americký prezident, ozývajú
sa varovania, že vybičujú vášne, budú stáť životy spojeneckých vojakov v rôznych oblastiach tých
krízových, ako je napríklad Afganistan, sme už videli, počuli sme ten príklad, že už to stálo jeden život,
spomíname si na účinok napríklad karikatúr Mohameda, ako vidíte vy dôsledok prípadného spálenia ...
?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "... jeden z prejavov extrémizmu,
ktorých je v súčasnom svete pomerne veľké množstvo, v každom prípade takéto činy alebo takéto
aktivity vedú k tomu, že situácia sa zhoršuje a nie je možné ničím ospravedlniť takéto konanie
a skutočne treba podniknúť také kroky, aby sa to nestalo, lebo môže to mať dopady na to, že prídu
o život nevinní ľudia, ktorí sa dostanú do takých situácií, ktoré by bez tohto prvku nevznikli."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ono hlavným argumentom toho kontroverzného pastora je, že
v blízkosti Grand Zero, kde 11. septembra udreli samovražední atentátnici, má vyrásť akási mešita alebo
nejaké centrum moslimov alebo islamu, je to dobrý nápad z tej druhej strany?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Tak to je veľmi zložitý problém.
Ide skorej o boj nejakých symbolov, aj dvojičky predstavovali nejaký symbol, mešita je tiež symbolom
niečoho. V dnešnom multikultúrnom svete principiálne nie je možné odsudzovať takéto záležitosti, keď
sa objavia symboly na iných miestach, než by im geograficky patrili, na druhej strane opäť ktovie, či sa
za tým neskrýva nejaká snaha destabilizovať situáciu. Jednoznačná odpoveď na to nemôže byť
a v dnešnom svete, ktorý nadobúda multipolárny charakter, by sme si mali zvyknúť na to, že aj
kontroverzné symboly môžu vedľa seba byť spolu, môžu byť na určitom veľmi malom priestore."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "My sa ešte k rozhovoru vrátime, v tejto chvíli na telefonickej linke je
Mohamad Safwan Hasna, predseda Islamskej nadácie na Slovensku, dobrý večer."
Telefonát:

Mohamad Safwan Hasna, Islamská nadácia na Slovensku: "Dobrý večer vám i všetkým vašim divákom."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Aký je váš postoj k prípadnému páleniu Koránu v USA, aké dozvuky to
môže z vášho pohľadu mať u nás a v svetovej moslimskej komunite?"
Mohamad Safwan Hasna, Islamská nadácia na Slovensku: "Ja by som chcel hneď na úvod podotknúť,
že sa rozhodne nejedná o nejakú významnú kresťanskú kongregáciu v Amerike, ale o málo známu
podivnú sektu. Jednoznačne tento hanebný čin odporuje učeniu Ježiša mier s ním, avšak podľa
posledných správ tento senzáciechtivý pastor svoje plány páliť výtlačky Koránu predsa len odvolal,
respektíve ich minimálne pozastavil na neurčito. My ako moslimovia samozrejme ostro odsudzujeme
tento nezodpovedný a neprospešných akt a sme naozaj radi, že ho taktiež odsúdili aj svetové autority
vrátane prezidenta Obamu a Vatikánu. Ak by naozaj predsa len došlo k páleniu Koránu a filmový
záznam, respektíve správa o tom sa rozšírila vo svete, mohlo by to podľa mňa vyvolať vlnu prudkých
protestov s celosvetovým dopadom, rozhodne by to uškodilo vzájomnej snahe o priateľské a pokojné
spolunažívanie moslimov a kresťanov najmä v oblasti Blízkeho východu. Nepredpokladám samozrejme,
že by táto udalosť mohla ovplyvniť dianie na Slovensku alebo v Čechách, ostáva mi však veriť, že onen
pastor si predsa len svoj plán rozmyslí a ustu, ustúpi od svojho zámeru páliť výtlačky Koránu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ďakujem pekne za rozhovor, pekný večer, dopočutia."
Mohamad Safwan Hasna, Islamská nadácia na Slovensku: "Dobrý večer, dopočutia."
**********
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No a vráťme sa naspäť do štúdia, predsa len na záver, zajtra uplynie
už 9 rokov od tragédie 11. septembra a začiatok, je to začiatok takzvanej vojny s terorizmom, nasledoval
bezprostredný útok na Afganistan, neskôr útok na Irak, ako sa z pohľadu toho 11. septembra zmenil svet
z hľadiska bezpečnosti a medzinárodnej politiky z dnešného pohľadu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No 11. september 2001
bezpochyby bol medzníkom, avšak udalosti, ktoré k nemu viedli, aj čo boli po ňom, neboli také, že by
boli spojené len s týmto jediným dňom. To čo sa stalo predtým, alebo čo k tomu viedlo, malo hlbšie
korene, príklad Afganistanu keď uvedieme, je tam už niekoľko desaťročí ozbrojený konflikt na území
tohto štátu, takže nebolo to spojené len s týmto. Ale v každom prípade vojna v Afganistane aj vojna
v Iraku destabilizovali svetovú bezpečnosť. Keby sme sa trochu dlhšie zdržali pri vojne v Iraku, tak tá
skončila nejakým takým jasným vyhlásením a odsun vojsk USA z tejto oblasti je spochybniteľný, keď
niekde zostane 50-tisíc vojakov, to nie je odsun. Keď sa zastavíme pri vojne v Afganistane, je možné
povedať, že je to veľmi podivná vojna. Tri také faktory, po deviatich rokoch bojov je Taliban silnejší ako
bol na začiatku tejto vojny. Aká to je efektívnosť vojenskej operácie, prostriedkov, ktoré do tohto boli
vložené? Druhou stránkou je to, že s rastúcim počtom zahraničných vojakov tam dochádza k väčším
stratám na ich životoch, za posledné tri mesiace zahynulo viacej zahraničných vojakov než za celý rok
2007, čo opäť svedčí o tom, že tá operácia môže mať veľmi zložité výsledky a najhoršie je, že hynie
veľké množstvo nevinných ľudí. Keby sme sa chceli z hľadiska morálky či kresťanskej či všeľudskej
opýtať, aký je rozdiel medzi smrťou nevinného človeka, ktorý zahynie v Afganistane rukou cudzích
vojakov a medzi smrťou tých, ktorí zahynuli v dvojičkách, obe druhy obetí boli, oba druhy obetí boli
rovnaké, to boli nevinní ľudia, ktorí za nič nemohli. Takže ten spôsob riešenia problémov nie je
adekvátny začiatku 21. storočia a treba uvítať snahy prezidenta Obamu, ktorý už druhý deň po nástupe
do funkcie zrušil kontroverzné ponímanie globálnej vojny s terorizmom, ktorú začal George Bush mladší,
označuje naďalej terorizmus za nebezpečenstvo pre dnešný svet, ale nie je možné proti nemu viesť
globálnu vojnu, lebo jeho príčiny sú omnoho hlbšie a nedajú sa eliminovať len vojenským ozbrojeným
násilím."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ďakujem za hlbší pohľad a analýzu a za návštevu v štúdiu
samozrejme, pekný večer, dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Tiež ďakujem, dovidenia."
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15. Univerzita Komenského bola pre uchádzačov opäť najlákavejšia
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/09/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Najviac prihlášok na vysokoškolské štúdium v aktuálnom akademickom roku 2010/2011
poslali uchádzači opäť na Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave. Škola mohla zo 17.000 prijať
približne len polovicu z nich. V rámci UK smerovalo najviac na Filozofickú fakultu (3776).
Druhou najobľúbenejšou VŠ z hľadiska počtu prihlášok (10.489) je Univerzita Konštantína Filozofa v

Nitre. Aj tam si záujemcovia vyberali najmä Filozofickú fakultu. Zhruba rovnako, po vyše 8000 prihlášok,
prišlo na Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave, Žilinskú univerzitu a Prešovskú univerzitu.
Vyplýva to z predbežných štatistík Ústavu informácií a prognóz školstva.
Nasleduje Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (7762), Ekonomická univerzita (7528), Technická
univerzita v Košiciach (7358), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (6574), Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre (6247), Trnavská univerzita (6098), Katolícka univerzita v
Ružomberku (3815), Technická univerzita vo Zvolene (3171) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach (1219).
O filozofické fakulty pretrváva podľa údajov stále veľký záujem. Na Trnavskej univerzite však viac
zaujala Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita oslovila viac Fakultou manažmentu. STU prilákala
najvyšší počet záujemcov na Materiálovotechnickú fakultu, Ekonomická univerzita v Bratislave na
Fakultu podnikového manažmentu.
Najmenej prihlášok prijala Evanjelická bohoslovecká fakulta (8) a Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK (20), tiež Teologická fakulta Trnavskej univerzity (57).
Na umelecky zamerané VŠ sa hlási síce menej uchádzačov, ale školy ich môžu prijímať v oveľa
menšom počte než iné fakulty. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zaznamenala 514 prihlášok,
prijať mohla asi 100. Zhruba tisícka sa hlásila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, mohla sa
tam dostať necelá tretina z nich. Na Akadémiu umení v Banskej Bystrici sa hlásilo 513 ľudí, pričom len
vyše 100 ich mohli prijať.
Zo súkromných škôl vedie z hľadiska počtu prihlášok Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave (4005). Okolo 1000 ich prišlo na VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave, Bratislavskú vysokú školu práva a Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.
TASR
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16. Golden Dirty Jobs
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 11/09/2010; ePROFIT; Petra Švorcová]
Na živobytie si zarábajú v najšpinavšom prostredí a tým vytvárajú lepšie a čistejšie podmienky pre život
Petra Švorcová
Keď pred niekoľkými rokmi televízny kanál Discovery odštartoval seriál Dirty Jobs, málokto čakal, že
Mike Rowe, človek, ktorý divákov seriálom sprevádzal, sa popasuje s povolaniami, aké by obyčajný
smrteľník len veľmi nerád vyskúšal. Postupne priblížil každodennú drinu nedocenených hrdinov
americkej spoločnosti. Na živobytie si zarábajú v najšpinavšom prostredí a tým vytvárajú lepšie a
čistejšie podmienky pre život. Podaktorí si dokonca na špinavej práci založili svoju vlastnú kariéru. Ako
to je so "špinavými" povolaniami na Slovensku?
Predovšetkým, aj na Slovensku vládne vo vnímaní takýchto povolaní niekoľko mýtov. Prvý predurčuje na
prácu v nečistote len ľudí s najnižším vzdelaním. Druhý im pripisuje monotónnu prácu bez akéhokoľvek
profesionálneho rastu a dodatočných školení. Tretí ich aktérov opisuje ako čudákov a samotárov. Ani
jeden však nie je založený na realite. Z kominára sa postupne stáva revízny technik, ktorý musí ovládať
legislatívu a permanentne kupovať nové a nové technológie. Čistič kanálov do nich vstúpi len v tých
najnevyhnutnejších prípadoch, pretože v súčasnosti existujú už tlakové autá, ktoré prácu uľahčia.
Patológ je človek, ktorý musí ovládať každý odbor z medicíny a pozná pravdu o úspešnosti liečenia
bezprostrednejšie ako lekári akejkoľvek inej špecializácie. Na to, aby ste mohli riadiť bitúnok, musíte mať
manažérskeho ducha a vedieť, ako funguje trh. A aby ste sa stali úspešným deratizátorom, musíte
skladať skúšky o jedoch, ktoré pri nesprávnom použití zabijú aj človeka, a ovládať tiež všetky finesy
podnikateľského života.
Riaditeľ bitúnka
Porážanie zvierat nie je najatraktívnejšie, ale do mäsokombinátu jednoducho patrí. Anton Fabuš
Pri vstupe na bitúnok váhate, ktorá je tá najbezpečnejšia cesta. Na každom rohu vetríte, kedy už zacítite
krv. Máte strach pozrieť sa doprava alebo doľava, či práve neuvidíte posledné okamihy nejakého
zvieraťa. Na dolnovestenickom bitúnku Corte pri Prievidzi to zatiaľ nevyzerá nijak hrôzostrašne. Všade je
čisto, nepočuť žiadne prasa kvíliť bolesťou. Ale možno preto, že je utorok a porážka sa nekoná.
Anton Fabuš pochádza z dediny Borčice. S rodičmi a piatimi súrodencami chovali ošípané, husi, kačice
a všetko, čo sa na rodinu z dediny patrí. V puberte asistoval miestnemu mäsiarovi, vyučil sa za mäsiara
a ako učeň nemal problém ani s porážkou. V tom čase sa ešte používal sekáč, ktorý mal hmotnosť
dvanásť kilogramov, a chasníci si po večeroch porovnávali svaly, ktoré pri robote nadobudli.

"Každý by mal robiť to, za čo je vyučený a čomu sa rozumie. Ja nič iné robiť neviem," hovorí o motivácií
podnikateľ A. Fabuš.
Zachraňuje závody
Jeho úspechy sú evidentné. On a jeho rodina už dva mäsové závody zachránili pred krachom. A. Fabuš
mal predtým predajne mäsa a menšie mäsiarske výrobne. V roku 1997 odkúpil od správcu konkurznej
podstaty závod v Myjave, ktorú opätovne postavil na nohy. Do podniku vložil okolo osem miliónov eur,
prestaval ho podľa podmienok Európskej únie a zvýšil obrat na 33 miliónov eur ročne. Potom závod
dobre predal. Druhým podnikom je Púchovský mäsový priemysel, ktorý pod značkou Baron a
momentálne vyrába viac šunky ako dve veľké konkurenčné skupiny dohromady. Svoje odhodlanie a
zdravý obchodný rozum spojený so skúsenosťami najnovšie aplikuje pri rozbiehaní ďalšieho predtým
skrachovaného bitúnka Corte v Dolných Vesteniciach. "Často sme nezačínali od nuly, ale od absolútnej
nuly. Chovateľov a dodávateľov mäsa bývalí majitelia sklamali. Musíme im postupne dokazovať, že
berieme obchod seriózne," ozrejmuje situáciu po preberaní dvojnásobne "dirty" biznisov A. Fabuš.
Výhodná svadba
Napriek tomu, že hlava rodinného podniku A. Fabuš precestoval viacero krajín, tajné recepty si
nepriniesol. Najviac ho prekvapilo Francúzsko, kde ľudskú silu na bitúnkoch nahradili roboty.
Technológie sú na lepšej a modernejšej úrovni. Inak práca prebieha všade rovnako. Závisí najmä od
financií, ktoré máte. "Ak ich je dostatok, vlastníte špičkovú technológiu. Kto ich nemá, musí sa uspokojiť
s ľudskou silou a staršími strojmi. My vieme aj na tom, čo máme, vyrobiť chutné výrobky," konštatuje A.
Fabuš, ktorého odhodlanie rozširovať rodinnú firmu nezastaví ani silný konkurenčný boj.
Európska únia je prakticky voľná. Dnes môžete predávať na Slovensku, zajtra v Prahe a pozajtra v
Paríži. Jozef Hudec, poverený výkonný riaditeľ bitúnka Corte, nikdy nezabúda na konkurenciu: "Stále
musíte sledovať, čo robí. A byť rýchlejší." Priznáva, že v tejto dobe sa nemôžete v danom odvetví učiť.
Naopak, musíte nastúpiť a vedieť, kde sa obrátiť z hľadiska surovín, odbytu. Musíte ovládať legislatívu a
stáť pevne v rade. Robiť to, čo tí pred vami. A robiť to lepšie.
Práca na bitúnku asi nikoho nenadchýna a ani mať vo vlastníctve bitúnok nie je z ekonomického
hľadiska práve príťažlivá činnosť. Treba mať totiž vyriešený neustály odbyt mäsa. Až fáza finálneho
spracovania je finančne zaujímavejšia.
Napriek tomu nedávno fabušovci opäť prevzali bitúnok, pretože im do spracovateľského reťazca chýbal.
Zvieratá sa porazia v Dolných Vesteniciach a putujú na spracovanie do Púchovského mäsového
priemyslu. Obchodne je podobná svadba výhodnejšia ako zmluvné partnerstvo.
"Krtko"
Keď videl cenu služby, ktorú pravidelne kupoval, pochopil, že je to príležitosť. Ivan Orlický
Profesia "kanalizačného krtka" bola vždy sprevádzaná pohľadmi cez prsty. Len málo ľudí by bolo
ochotných postaviť svoju kariéru na brodení sa kanálmi. Technický pokrok aj v tomto povolaní urobil
svoje. Ľudskú silu nahradili stroje. Ale znechutené pohľady ľudí nemiznú tak rýchlo.
Ivan Orlický by sa bol kedysi schuti zasmial, keby mu niekto povedal, že o niekoľko rokov bude vlastniť
firmu ma čistenie kanalizácie. Vyštudoval gymnázium a neskôr na Ekonomickej univerzite v
Bratislave vnútorný obchod. Ešte za socializmu začal robiť na Zlatých pieskoch recepčného v
autokempingu. V roku 1992, tri roky po zmene systému, si zobrali s dlhoročným kolegom autokemping
do prenájmu. Biznis klapal ako hodinky, ale postupom času nastali problémy s upchávaním kanalizácie.
Človek, ktorý to prišiel opraviť, si vypýtal za tri hodiny roboty priemerný mesačný plat sociálneho
poradcu. Záchody sa upchávať neprestali a Ivan si uvedomil, že mu za dva mesiace vyplatil toľko, ako
dnes priemerne zarobí finančný manažér v banke. "To bolo na ten čas veľmi veľa peňazí. Tak som si
povedal, že kúpim radšej stroj za päťnásobok jeho výplaty a budem si to čistiť sám." Ďalším faktorom
boli spoľahliví zamestnanci, ktorých sa z roka na rok ťažšie hľadalo. I. Orlický si uvedomoval, že keď po
sezóne od neho odídu za inou prácou, nemusí ich už získať späť. Rozhodol sa založiť si firmu a pustiť
sa naplno do podnikania. "Začínali sme s malými inzerátmi a čakali sme. Prvá zákazka prišla zhruba o
dva týždne. Lenže nastal problém so splácaním a namiesto peňazí nám zákazník zaplatil živými
kačicami," spomína na začiatky I. Orlický. Počas prvotného hluchého obdobia pochopil, že nemôže len
čakať. Že musí sám klientelu, ktorá o nich dosiaľ nevedela, získať. Prácne obtelefonúval úrady, budovy a
firmy, aby sa o službách ľudia dozvedeli. Potrebné bolo kúpiť tlakové auto a vybaviť firmu technológiami
na uľahčenie a urýchlenie práce.
Špina na diaľku
Na to, aby ste sa stali odborníkom v oblasti čistenia kanálov, nie je potrebná vysoká škola ani iná
špecializácia alebo certifikát. O to viac záleží na vašej osobnosti, na pracovitosti a šikovnosti. Tam, kde
sa stroje kupujú, odberateľov rovno naučia, ako sa s ním narába. Potom ho skúšate priamo pri práci. Do
kanála musíte vojsť iba v najnutnejších prípadoch, keď treba zabrať aj lopatou. Inak jeho kontrola
prebieha z čistej vzdialenosti vďaka malému diaľkovo ovládanému "autíčku", ktoré celý kanál
zmonitoruje a vy cez počítač vidíte prípadné poškodenia. "Dnes už nie sme čisto kanalizačná firma.
Tým, že sme vždy ako prví zistili poškodenie kanála, zákazníci nás začali žiadať aj o jeho opravu. To
bola ďalšia príležitosť pre nás. Urobil som jednoduchú vec. Odskúšal som si viacero firiem, ktoré sa
venujú opravám kanálov a vytvorili sme biznis na vzájomnej spolupráci," ozrejmuje I. Orlický. Jeho
najväčším šťastím sú jeho zamestnanci. Chlapi, na ktorých sa môže spoľahnúť, že zákazníkom poradia
a nebudú pol hodiny postávať na cigarete.
"Vaše h..., naša starosť."
Ivan si postupne vytvoril stálu klientelu. Zväčša sú ňou firmy a väčšie spoločnosti, správcovské alebo

štátne organizácie. Pracujú pre nich na zmluvu. Cenník vytváral porovnávaním s konkurenciou nielen na
Slovensku, ale aj v Česku. O konkurenčnom boji sa v tejto oblasti na jednej strane hovoriť dá, ale na
druhej sa neprejavuje v takej miere ako v iných povolaniach. Každá firma tým, že má vlastnú klientelu, si
kontroluje vlastný rajón. Vzťahy fungujú na princípe ži a nechaj žiť. "Kedysi slovenská vodárenská a
kanalizačná spoločnosť riešila všetky siete. Teraz spravujú iba tú hlavnú. Ale často sa upchajú práve
časti kanalizácie, ktoré vedú od domov k hlavnej sieti. A vtedy je to už naša práca," vysvetľuje princípy
spolužitia I. Orlický, ktorý už ani veľmi nechce zväčšovať svoju firmu In – kanál. Ako sám hovorí, záleží
mu viac na tom, aby jeho ľudia mali stálu prácu, ako na tom, aby mu telefón vyzváňal od rána do večera.
Druhú časť článku o Kominárovi, Deratizátorovi a Patológovi si prečítajte na budúci víkend.
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17. Insitné umenie a rezbárstvo na Konventnej
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 09/09/2010; 29/2010; s.: 10; Nezaradené; dš]
VÝSTAVA Spojenie insitného a rezbárskeho umenia predstavuje výstava s názvom Umenie pre radosť,
ktorú otvorili v INFOCEN SEK EU na Konventnej1.
Na rohu ulíc Kozej a Konventnej, v budove Ekonomickej univerzity, si podalo ruky insitné umenie
dvoch predstaviteľov svetoznámej Kovačickej insitnej školy Jána Glózika a Evy Husárikovej so skvelými
rezbárskymi prácami slovenského rezbára Juraja Mertuša. "...jeho plastiky s rozprávkovou tematikou to
nie je len akési naturalistické krátenie času, ale ide o pohľad na vec, ktorý vychádza z mýtov. A mýty sú
také jadierka, v ktorých pôvodne bola pravda, skutočnosť skrytá v obraze. Mertušova umelecká tvorba
má svoju hodnotu...," napísal o ňom Milan Rúfus. Umelci predstavujú diela zobrazujúce jednoduchý
správny pracovný život, so starosťami aj s radosťami, dávnymi zvykmi tešiacimi aj dnes. Bokom
neostávajú všeľudské kresťanské hodnoty či večná studnica múdrosti a kultúrnej inšpirácie - ľudové
rozprávky. Poteší krásna farebnosť, jednoduchosť a zároveň hĺbka zobrazovaných diel. Výstava potrvá
do 8. októbra 2010. (dš)
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18. Tresty pre hriešnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 16:00; 16/09/2010; Správy; Z domova; Marek Mašura]
Zuzana Wenzlová, moderátorka TA3: "Členovia únie, ktorí nad pomery míňajú peniaze daňových
poplatníkov, môžu prísť o podporu z eurofondov. Odobraté peniaze naopak dostanú krajiny, ktoré
pravidlá únie poctivo dodržiavajú. Tresty pre hriešnikov by mali po novom prichádzať automaticky. Aj
takýmto spôsobom chce Brusel prinútiť európske krajiny k zdravému hospodáreniu. O tomto návrhu
dnes rokujú hlavy únie."
Marek Mašura, reportér TA3: "Nezodpovedné krajiny chce únia potrestať. Okrem iného im plánuje
siahnuť na peniaze z eurofondov určené na výstavbu infraštruktúry. Po novom by tresty mali prichádzať
automaticky."
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Odobratie eurofondov by už bolo takou dosť vážnou hrozbou a
ja si myslím, že výrazne by to napomohlo k tej finančnej disciplíne."
Marek Mašura, reportér TA3: "Krajiny, ktoré míňali peniaze daňových poplatníkov nad pomery, na to
doteraz nedoplatili napriek tomu, že o vysokých pokutách hovoria aj pravidlá Európskej únie. Členské
štáty sa však na trestoch pre hriešnikov nevedeli dohodnúť. Aj Slovensko môže prísť o časť z
európskych peňazí. Odmietli sme totiž požičať zadlženému Grécku, za čo nás únia môže potrestať
najmä teraz, keď potrebujeme peniaze na boj s následkami povodní. Analytik si myslí, že takému
scenáru sa únia vyhne."
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Podľa môjho názoru by to bolo dosť také malicherné riešenie a
navyše by si aj minimálne slovenskú verejnú mienku týmto pohnevali, že Slovensko by bolo potrestané
práve tými fondami, ktoré by ľudia potrebovali na obnovy svojich domovov."
Marek Mašura, reportér TA3: "Na zasadnutí Európskej rady sa budú predstavitelia zaoberať aj návrhom,
aby sa dlh v Sociálnej poisťovni, ktorý súvisí s druhým dôchodkovým pilierom, nezapočítaval do deficitu.
Diera v štátnej kase by tak bola opticky menšia."
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19. Tresty pre hriešnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:40; 16/09/2010; Hlavné správy; Zo zahraničia; Marek Mašura]
MODERÁTOR: Lucia Farkasová
Lucia Farkasová, moderátorka TA3: "Členovia únie, ktoré nad pomery míňajú peniaze daňových
poplatníkov, môžu prísť o podporu z eurofondov. Odobraté peniaze naopak dostanú krajiny, ktoré
pravidlá únie poctivo dodržiavajú. Tresty pre hriešnikov by mali po novom vychádzať automaticky. Aj
takýmto spôsobom chce Brusel prinútiť európske krajiny k zdravému hospodáreniu."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Únia pripravuje nástroj na potrestanie krajín, ktoré nebudú dostatočne
šetriť. Jednou z možností je siahnutím na peniaze z eurofondov určené na výstavbu ciest, kanalizácie či
opravu škôl. Tieto peniaze môžu namiesto nich dostať zodpovednejší členovia."
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Odobratie eurofondov by už bolo dosť vážnou hrozbou a ja si
myslím, že výrazne by to napomohlo tej finančnej disciplíne."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Po novom by mali hriešnici dostať trest automaticky. Doteraz to tak
nefungovalo a krajiny, ktoré zle hospodárili na to nikdy nedoplatili. Pravidlá únie síce na papieri
o pokutách hovoria, ale na konkrétnych trestoch sa členovia nikdy nedohodli. Aj Slovensko môže prísť
o časť európskych peňazí. Odmietli sme totiž požičať zadlženému Grécku, za čo sa nám únia môže
pomstiť. Teraz potrebujeme peniaze na obnovu po povodniach. Podľa analytika žiadna pomsta nebude."
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Podľa môjho názoru by to bolo dosť také malicherné riešenie.
A navyše by si aj minimálne slovenskú verejnú mienku tým pohnevali."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Krajiny V4 požiadali, aby sa pri posudzovaní rozpočtov zvýhodňovali
krajiny, ktoré presadili dôchodkovú reformu. V našom prípade to znamená, že by sa dlh v Sociálnej
poisťovni, ktorý súvisí s druhým dôchodkovým pilierom nezapočítaval do deficitu. Dieťa v štátnej kase by
tak bola opticky menšia."
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tie krajiny, ktoré spustili reformy, vlastne riešia
budúcnosť a nekumulujú problémy narastania dlhov. Avšak tá transformácia má nejaké náklady."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Marek Mašura, TA3."
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20. TIPY NA VÍKEND
[Téma: Ekonomická univerzita; TV OKO; 16/09/2010; 37/2010; s.: 4,5; tipy na víkend; Alena Štifilová]
SÁM NA JAVISKU
16. AŽ 19. 9. 2010, TRENČÍN
Medzinárodný festival sa už tradične koná v priestoroch Klubu Lúč v bývalom kine Hviezda. Organizuje
ho združenie Kolomaž a ponúka najrôznejšie pohľady na divadlo jedného herca, od klasických
monodrám cez pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one-man šou.
Tento rok odohrajú desať predstavení umelci z USA, Veľkej Británie, Kosova, Bulharska, Česka a zo
Slovenska. Ako prvá vystúpi dnes o 20.00 h tanečníčka performerka Petra Fornayová s projektom Júl.
ZEJDEME SA NA HAMBÁLKU 15. AŽ 19. 9. 2010, MALACKY
Divadelní nadšenci sa odvčera zhromažďujú aj v Malackách. Festival Zejdeme sa na hambálku je
konfrontáciou profesionálnych a amatérskych divadiel a jeho tretí ročník sa venuje najmä vzťahom medzi
mužom a ženou. Obľúbená je i súťaž v detskej improvizácii a večerná tanečná párty. Dnes o 19.00 sa
môžete zamyslieť nad hospodárskou krízou, vierou a naivitou v predstavení Tritisíc ľudí autora Júliusa
Barča-Ivana, zajtra o 22.00 zažiť vtipnú dámsku jazdu Žena cez palubu autorky Rie Kotibalovej.
21 KM PRE DETI
19. 9. 2010, BRATISLAVA
Každý krok, ktorý zabehnete, pomôže deťom v núdzi. Charitatívna akcia 21 km pre deti venuje všetky
finančné prostriedky získané zo štartovného Linke detskej istoty, ktorá je národným projektom
Slovenského výboru UNICEF a pomáha už štrnásť rokov. Registrácia účastníkov sa začína o 8.00 pred
bufetom na Partizánskej lúke, štart behu je o 10.00 a vybrať si môžete medzi polmaratónom (21 km),

rodinným behom a traťami sedem a tri kilometre. Štartovné je minimálne 30 eur, rodinný beh je zadarmo.
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 16. AŽ 22. 9. 2010, ŽILINA
Od stredy sa viac ako 650 miest Európy zapojí do projektu, ktorý sa snaží predstaviť mesto ako
bezpečné, zdravé a ideálne miesto na život. V Žiline v sobotu uzavrú Hurbanovu ulicu pre autá a otvoria
ju chodcom, cyklistom, in-linerom. Kultúrne centrum Stanica - Zárečie zaplaví ulicu trávou a pripraví
piknik, na ktorom spoznáte ľudí vyrábajúcich z recyklovaných materiálov šperky, oblečenie, doplnky, ale
aj bicykle. Zúčastniť sa môžete aj na workshope Skrášľovanie bicyklov alebo cyklovýlete do okolia Žiliny.
INSITNÉ UMENIE
DO 26. 9. 2010, BRATISLAVA
Do konca budúceho týždňa môžete v Slovenskej národnej galérii navštíviť 9. ročník medzinárodného
Trienále insitného umenia Insita 2010. Pozostáva z monografickej výstavy laureátiy Grand Prix Insita
2007 Justyny Matysiakovej z Poľska a z medzinárodnej súťažnej prehliadky diel súčasných insitných
umelcov. Dielo kovačického insitného maliara Jána Glóznika (na snímke) a jeho hostí visí zas v
priestoroch Ekonomickej univerzity na Konventnej ulici č. 1. Výstava Umenie pre radosť trvá do 8.
októbra.
Pripravila Alena Štifilová, foto tasr/ap, archív

Späť na obsah

21. Na balíček doplatia tisícky dôchodcov
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 16/09/2010; s.: 17,18,19; Užitočná pravda; Dorota Hudecová]
Dorota Hudecová Bratislava
Valorizácia dôchodkov o necelé dve percentá, zákaz pracovať, drahšie nákupy aj pohonné hmoty. Na to
všetko sa musia s príchodom nového roka pripraviť slovenskí dôchodcovia. Dôvodom sú úsporné
opatrenia, ktoré nachystala vláda, aby znížila schodok verejných financií. Najvýraznejšie zmeny zrejme
pocíti 21-tisíc predčasných dôchodcov. Tí sa budú musieť rozhodnúť, či zostanú pracovať, alebo budú
poberať dôchodok. Predčasný dôchodok má totiž slúžiť predovšetkým ľuďom, ktorí krátko pred
odchodom do riadneho starobného dôchodku prídu o prácu a nemôžu si nájsť novú. Mnohí si však len
vybavia predčasný dôchodok a pracujú ďalej. Dnes ho poberá viac ako 50-tisíc ľudí a takmer polovica z
nich pracuje alebo má živnosť. "Súbeh predčasného dôchodku a práce treba zrušiť. Účel, na ktorý bola
legislatíva pripravená, sa totiž dnes míňa účinku. Tu nie je o čom polemizovať," hovorí Ľuboš Pavelka z
Ekonomickej univerzity. Ministerstvo síce zatiaľ nespresnilo, či sa zákaz pracovať bude vzťahovať iba
na ľudí v riadnom pracovnom pomere, alebo aj na tých, ktorí pracujú na dohodu. Ak by totiž predčasní
dôchodcovia mohli pracovať napríklad na dohodu alebo brigádnicky, na zákaz by v konečnom dôsledku
mohol doplatiť štát. "Človek pracujúci na dohodu, ak to štát nezakáže, nebude platiť žiadne odvody.
Doteraz keď pracoval, platil aspoň odvody do zdravotnej poisťovne," vraví Pavelka. "Treba riešiť aj ďalší
aspekt - vytváranie pracovných miest pre mladých. Ale tie sa dajú vytvárať aj cez výberové konanie, pri
ktorom sú stanovené kritériá, ktoré uchádzač musí splniť. A malo by to byť tak, že miesto získa lepší. A v
tom prípade je jedno, či je to starší človek, alebo mladý." Podľa Pavelku však o mnohé miesta, kde
pracujú dôchodcovia, mladí ľudia často záujem nemajú. "Navyše ľudia v dôchodkovom veku sú často
vynikajúcimi odborníkmi vo svojom odbore a štát ich potrebuje," vraví.
"Predčasné starobné dôchodky v novele zákona o sociálnom poistení budeme navrhovať tak, aby ich
poberateľovi, ktorý je povinne dôchodkovo poistený alebo samostatne zárobkovo činný, bola
pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku," povedal pre agentúru SITA šéf rezortu práce
Jozef Mihál. Keď pracovať prestane, znova sa mu obnoví výplata predčasnej penzie. Ako sa vyrieši
zákaz zamestnávania dôchodcov v štátnej správe, isté ešte nie je. Detaily by mali byť známe na budúci
týždeň. Premiérka Iveta Radičová povedala, že zákazom práce nechce vláda obmedzovať aktívnu
starobu. Pripomína však problémy so zamestnávaním mladých. Zákaz by sa mal podľa nej týkať len
zamestnaných penzistov. Pripustila, že pôjde aj o starých učiteľov či lekárov, keďže nezamestnaných je
teraz aj mnoho mladých učiteľov či lekárov absolventov.
Minister však chystá výnimky
Ministerstvo však oznámilo, že isté výnimky tu zrejme budú. Zatiaľ sa hovorí o učiteľoch. "Ale to nie sú
iba učitelia, ale aj lekári, vedci. A zrazu zistíme, že máme výnimky pre výnimky," tvrdí Pavelka. "A
namiesto zjednodušenia zrazu budeme mať systém, ktorý bude explicitne uvádzať, koho všetkého sa to
netýka a, naopak, koho všetkého týka." "Tento problém treba posudzovať citlivo, pretože nie je
zamestnanec ako zamestnanec. Určite je iný problém v zdravotníctve alebo v školstve a iný problém je v

typickej štátnej správe, ako je napríklad aj úrad môjho ministerstva," povedal minister práce Jozef Mihál.
Podľa neho môžu byť diferencované nielen typy inštitúcií, ale aj samotné medzi sebou. Iný stav je totiž
podľa ministra na univerzitách, v predškolských zariadeniach či detských domovoch.
Dôchodky vyššie o necelé dve percentá
O čo niektorí penzisti prídu po zákaze pracovať, valorizácia dôchodkov im v budúcom roku nevynahradí.
Penzie totiž pôjdu hore len o 1,8 percenta. Vlani to bolo 3,05 percenta. V tomto prípade je však na
príčine celkový stav ekonomiky - rast platov a inflácie. Podľa nich sa totiž určuje percento zvyšovania
penzií. Podľa Štatistického úradu totiž priemerná mzda v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástla o
2,8 % a spotrebiteľské ceny sa za prvých šesť mesiacov zvýšili o 0,8 %. Priemer z týchto dvoch
ukazovateľov je percento, o aké sa zvýšia dôchodky. Aj tento systém sa možno na budúci rok zmení.
Minister totiž už dávnejšie avizoval, že súčasný, tzv. švajčiarsky model valorizácie je na pomery
Sociálnej poisťovne príliš štedrý a neudržateľný. Odborníci po novom radia vziať do úvahy len infláciu. V
takom prípade by penzisti mali dostať pridané len 0,8 percenta. Tento systém však ešte neplatí a do
januára 2011 ani nebude. "Keby bol takýto systém zavedený v Japonsku, neviem si predstaviť, ako by
sa Japoncom valorizovali dôchodky, keď tam nemajú infláciu, ale defláciu," vraví Pavelka. "Majú tam
síce defláciu -0,7 percenta, na druhej strane však ceny potravín vzrástli o 14 percent. Treba Japoncovi
zobrať z dôchodku a bude pritom platiť viac za potraviny? Systém valorizácie len na základe inflácie nie
je správny," myslí si. Podľa neho štáty, ktoré tento systém majú zavedený, poškodzujú svojich
dôchodcov. Už avizovanou zmenou bola aj možnosť zavedenia minimálneho dôchodku. Či sa ho
dôchodcovia dočkajú od januára, zatiaľ nik nevie. Pôvodný návrh ministra Mihála znel, že od januára sa
upraví spodná hranica starobného aj plného invalidného dôchodku na výšku 220 až 230 eur. Dnes
poberá nižší dôchodok ako je táto suma takmer 150-tisíc ľudí. Mnohí z nich sú odkázaní na dávky v
hmotnej núdzi. Zmeniť by sa mohol aj súčasný zložitý výpočet penzií, v ktorom sa podľa kritikov
neprimerane uplatňuje princíp zásluhovosti, hoci priebežný pilier má byť predovšetkým solidárny.
Porastú ceny potravín?
Niekoľko miliónov eur chce do štátnej pokladnice získať vláda aj zvýšením dane z pridanej hodnoty z 19
na 20 percent. Podľa tvrdenia premiérky Ivety Radičovej jedno percento ceny nezvýši. Analytici tiež
tvrdia, že toto zvýšenie by malo byť len minimálne. No iba v prípade, ak obchodníci zvýšia ceny
skutočne iba o avizované percento. "Očakávame, že navrhovaná zmena DPH zvýši ceny na Slovensku
minimálne o približne 0,4 až 0,5 percentuálneho bodu, a to nie vo všetkých segmentoch trhu,"
skonštatoval pre agentúru SITA analytik UniCredit Bank Dávid Dereník. Navyše premiérka potvrdila, že
toto zvýšenie je len dočasné, kým sa deficit verejných financií nezníži pod 3 percentá hrubého
domáceho produktu, k čomu by malo dôjsť v roku 2013.
Viac peňazí aj za uhlie a plyn
Čo to však bude znamenať pre dôchodcu, ktorému sa zvýši dôchodok o 1,8 percenta, zvýšia sa mu však
výdavky na domácnosť? Ak obchodníci premietnu zvýšenie dane z pridanej hodnoty do cien, mali by
tovary zdražieť o 0,84 percenta. Ak teda dôchodca minie mesačne na nákup potravín sto eur, jeho
nákup by sa po novom predražil o necelé euro. Pokiaľ ide o ceny potravín, ich výška nezávisí len od
dane. Napríklad v Maďarsku je DPH na úrovni 25 percent, napriek tomu sú tam mnohé potraviny
lacnejšie. V Česku a Poľsku síce daň nie je taká vysoká ako v Maďarsku, nákup potravín sa tam tiež
oplatí. Nie je výnimkou, že dôchodcovia z prihraničných oblastí už dnes nakupujú v blízkom zahraničí.
Viac na daniach od budúceho roku zaplatia aj tí dôchodcovia, ktorí využívajú auto, fajčiari či milovníci
piva. Ak navyše využívajú na prepravu autom diaľnicu, bude to ďalší výdavok navyše. Nie od januára,
ale až od júna, chce štát zaviesť spotrebnú daň z plynu a uhlia na výrobu tepla. Náklady na vykurovanie
jednej domácnosti by tak mali vzrásť asi o dve percentá. Aj keď domácností, ktoré majú vlastný kotol, by
sa tieto spotrebné dane nemali týkať, pravdepodobne aj ony budú kúriť drahšie. Budeme mať po januári
viac dôchodcov, ktorí sa ocitnú na hranici chudoby? "Dôchodcovi, ktorý nepracuje, má približne 365 eur
mesačne a navyše žije sám, takáto reálna situácia hrozí," upozorňuje Pavelka. "Ale ak sa na zvýšených
nákladoch budú podieľať dvaja, nebude to mať drastický dosah na ich financie," dodáva Ľuboš Pavelka.
Súbeh predčasného dôchodku a práce treba zrušiť. Účel, na ktorý bola legislatíva pripravená, sa míňa
účinku. Tu nie je o čom polemizovať. Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita Ako sa zmenia príjmy
Ako sa zmenia príjmy dôchodcov od januára 2011
Príklad č. 1
- Dôchodkyňa žije sama v trojizbovom byte a poberá iba starobný dôchodok 470 eur mesačne. Mesačné
náklady na služby spojené s bývaním ju vyjdú na 220 eur (v nich sú poplatky za byt, elektrinu, plyn,
telefón aj internet) a na potraviny približne 200 eur. K tomu treba pripočítať približne 10 eur mesačne za
lieky. Nefajčí a nešoféruje.

- Po odpočítaní všetkých nevyhnutných nákladov jej z dôchodku zostane 40 eur.
- 470-200-220-10 = 40 Koľko jej zostane po januári 2011?
- jej dôchodok bude valorizovaný o 1,8 percenta, zvýši sa teda na sumu 479 eur
- na potraviny minie mesačne po zvýšení DPH viac o 2 eurá
- za služby spojené s bývaním zaplatíviac o 2,20 eura
- predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni 10 eur
- 479-202-222.20-10 = 44.80
- Tejto dôchodkyni zostane po januárovom zvýšení DPH a po valorizácii dôchodku viac o 4,80 eura
(44,80-40 = 4,80)
Príklad č. 2
- V rodinnom dome žijú manželia dôchodcovia, ktorí poberajú len starobný dôchodok. Manželka poberá
dôchodok vo výške 185 eur, manžel 640 eur. Na mesačné náklady na služby spojené s bývaním
potrebujú 250 eur, na potraviny približne 300 eur. K tomu treba pripočítať približne 40 eur mesačne za
lieky a doplnky výživy. Navyše majú auto a mesačne najazdia približne 500 kilometrov (nejazdia po
diaľnici), jeden z nich je fajčiar a vyfajčí škatuľku cigariet týždenne.
- Po odpočítaní nákladov im z dôchodku zostane 185,50 eura
- 825-250-300-40-37.50
- 12 = 185.50 Koľko peňazí budú mat po 1. januári?.
- ich dôchodok bude valorizovaný o 1,8 percenta, zvýši sa teda spolu na sumu 840 eur
- na potraviny minú mesačne po zvýšení DPH viac o 3 eurá ( za služby spojené s bývaním zaplatia viac
o 2,50 eura
- na benzín minú 38,40, teda viac o 0,90 eura náklady na cigarety narastú na 12,56 eura, teda o 0,56
eura
- predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni
- 840-303-252.50-4038.40 -12.56=193.54 eura
- Títo dôchodcovia si, teoreticky, od januára polepšia o 8.04 eura (193,54 -185,50
= 8,04)
Príklad č. 3
- V trojizbovom byte žijú manželia dôchodcovia. Jeden z nich poberá dôchodok vo výške 305 eur, druhý
má dôchodok 465 eur a popritom pracuje v štátnej správe. Jeho plat je 500 eur. Mesačné náklady na
služby spojené s bývaním predstavujú 340 eur, na potraviny minú približne 420 eur, za lieky zaplatia asi
25 eur. Navyše majú auto a mesačne najazdia približne 500 kilometrov aj po diaľnici, obaja sú nefajčiari.
- Po odpočítaní všetkých mesačných nákladov im zostane 444.50 eura
- 1270-340-420-25 37.50-3 (diaľničná známka v sume 36.50 eura vydelená dvanástimi) = 444.50 Koľko
peňazí budú mať po 1. januári?
- ich dôchodok bude valorizovaný o 1,8 percenta, zvýši sa teda na sumu 784 eur
- ak bude platiť, že dôchodca nesmie pracovať, prídu mesačne o sumu 500 eur
- na potraviny minú mesačne po zvýšení DPH viac o 4,20 eura
- za služby spojené s bývaním zaplatia viac o 3,40 eura
- na benzín minú 38,40, teda viac o 0,90 eura
- za diaľničnú známku zaplatia v prepočte na mesiac viac o 1,20 eura
- predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni
- 784 - 424.20 - 343.40 - 25
- 38.40 - 4.20 (navrhovaná suma 50 eur na diaľničnú známku vydelená dvanástimi)=- 51.20 eura
- Tento manželský pár by po januárových zmenách bol mesačne v debete o viac ako 50 eur. Kým do
konca roka 2010 týmto dôchodcom mesačne po zaplatení všetkých nevyhnutných nákladov zostalo viac
ako 400 eur, po januári by im v rozpočte chýbalo viac ako 50 eur. Ak by zákaz platil iba pre predčasných
starobných dôchodcov a starobní dôchodcovia by pracovať mohli, ich rozpočet by sa zlepšil o 500 eur,
ktoré manžel dostáva aj teraz. Neboli by tak v mínuse, ale v pluse približne 450 eur.
Príklad č. 4
- V jednoizbovom byte žije žena, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok a pracuje v štátnej správe.
Jej predčasný starobný dôchodok je 430 eur, zárobok predstavuje 600 eur. Mesačné náklady na služby
spojené s bývaním predstavujú 200 eur, na potraviny minie približne 180 eur, za lieky asi 10 eur. Nemá
auto, je však fajčiarka, týždenne vyfajčí 2 škatuľky cigariet.
- Po odpočítaní všetkých mesačných nákladov jej zostane 616 eur
- 1030-200-180-10-24
= 616 Koľko peňazí bude mat po 1. januári?
- ak bude platiť, že predčasný dôchodca nesmie mať súbeh dôchodkov a rozhodne sa pracovať, príde o
dôchodok
- na potraviny minie mesačne po zvýšení DPH viac o 1,80 eura
- za služby spojené s bývaním zaplatia viac o 2 eurá
- za cigarety zaplatí 25,12 eura
- predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni

- 600-181.80-202-1025.12 = 181
- Rozdiel v jej príjme by po 1. januári bol 435 eur, o ktoré by mala vo svojom rozpočte menej tým, že by
prišla o predčasný starobný dôchodok.
Príklad L.5
- V rodinnom dome žijú manželia, z ktorých jeden je v predčasnom dôchodku a pracuje a druhý je v
riadnom starobnom dôchodku a tiež pracuje. Obaja sú zamestnaní v štátnej správe. Manžel dostáva
starobný dôchodok vo výške 545 eur a k tomu zárobok v sume 550 eur. Manželka dostáva predčasný
dôchodok vo výške 465 eur, k tomu si privyrobí 700 eur. Mesačné náklady na služby spojené s bývaním
predstavujú 350 eur, na potraviny minú približne 360 eur, za lieky asi 20 eur. Auto nevyužívajú, ani jeden
z nich nefajčí.
- Po odpočítaní všetkých mesačných nákladov im zostane 1530 eur
- 2260-350-360-20= 1530 eur Koľko peňazí budú mat po 1. januári?
- ak bude platiť, že predčasný dôchodca nesmie mať súbeh dôchodkov a rozhodne sa pracovať, príde
jeden z nich o dôchodok, pretože sa rozhodne zostať radšej v práci, druhému z nich sa bude dôchodok
valorizovať o 1,8%, ale príde o mzdu
- manželov starobný dôchodok sa bude valorizovať na sumu 554,81 eura
- na potraviny minú mesačne po zvýšení DPH viac o 3,60 eura
- za služby spojené s bývaním zaplatia viac o 3,50 eura
- predpokladajme, že výdavky za lieky zostanú na rovnakej úrovni
- 1255-353.50-363.6020 = 517.90
- Rozdiel v ich príjme by po 1. januári 2011, ak by platil zákaz poberať dôchodok a zároveň pracovať, bol
1012 eura. Ak by zákaz platil iba pre predčasných starobných dôchodcov a starobní dôchodcovia by
pracovať mohli, ich rozpočet by sa zlepšil o 550 eur, ktoré manžel dostáva aj teraz.
"Človek pracujúci na dohodu, ak to štát nezakáže, nebude platiť žiadne odvody.
Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita
Ľudia v dôchodkovom veku sú často vynikajúcimi odborníkmi vo svojom odbore a štát ich potrebuje.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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22. Mihál chce veľké penzijné škrtanie
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 17/09/2010; s.: 1,4; Titulná strana; Soňa Pacherová]
Soňa Pacherová Bratislava
Namiesto šiestich eur len tri. Minister práce Jozef Mihál pripravil veľké penzijné škrty, ktoré výrazne
obmedzia zvyšovanie dôchodkov. Podľa plánov ministerstva práce, ktoré včera zverejnila agentúra
SITA, sa totiž penzie od roku 2012 nemajú každoročne zvyšovať podľa toho, ako rástli priemerné mzdy
a ceny, ale o pevnú sumu. Tá má závisieť od medziročnej inflácie vykázanej Štatistickým úradom za
prvý polrok predchádzajúceho roka a výšky priemerného starobného dôchodku k 30. júnu
predchádzajúceho roka. 0 toto číslo sa majú následne zvýšiť všetky starobné dôchodky. V súčasnosti by
to znamenalo, že všetci starobní dôchodcovia bez ohľadu na výšku penzie by dostali pridané 2,82 eura.
Poberatelia pozostalostných penzií ešte menej. Vdovy a vdovci len 60 percent tejto sumy, teda 1,7 eura,
a siroty 40 percent, teda 1,13 eura. Podľa dnešných pravidiel sa starobné dôchodky majú zvýšiť od
januára o 1,8 percenta. Človek s priemernou penziou 350 eur by tak mal dostať viac o 6,3 eura. Keby
platili Mihálove pravidlá, bolo by to o zhruba polovicu menej, teda len o spomínaných 2,82 eura. "To by
bola pre dôchodcov katastrofa," povedal Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity. "Pri ohlásených
úsporných balíčkoch vlády to sotva pokryje životné náklady priemerného dôchodcu," dodal Ľuboš
Pavelka. Za prijateľné k danému dátumu by považoval zvýšenie dôchodkov aspoň o 16 eur, aj to len z
titulu očakávaného percenta inflácie, nezahrnujúc do tejto sumy rast životných nákladov. O návrhu
zákona by mala v pondelok rokovať tripartita. Sociálni partneri sa k nemu zatiaľ ešte nevyjadrili s tým, že
musia zmeny najprv preštudovať. Podľa ekonóma Pavla Kárásza z Prognostického ústavu SAV je
navrhované zvýšenie "výsmechom občanov". "Akej vrstve chce vlastne táto vláda pomôcť? Strednej?
Dôchodcom?" pýta sa Kárász. Predpovedá, že doteraz predstavené šetriace opatrenia sa dotknú najmä
najslabších a najľahšie ich zvládne opäť len vrstva bohatých. Pripomenul, že o valorizácii dôchodkov o
pevnú sumu uvažovala už aj bývalá vláda, no napokon od tohto zámeru odstúpila. Tento spôsob by
podľa Kárásza diskriminoval najmä tých penzistov, ktorí po celý život pracovali a do systému odviedli
najviac. "Keby dostali na dôchodkoch pridané všetci rovnako, tak tí, čo odvádzali málo, by ich postupne
nespravodlivo dobiehali." Uznáva síce, že iné je to so starodôchodcami, ktorých problém spočíva najmä
v tom, že hoci takisto robili celý aktívny vek, z nízkych "socialistických" príjmov dokázali odviesť len
málo. Preto by navrhol aj akýsi 13. príspevok k dôchodkom, ktorého výška by sa penzistom

odstupňovala, zahrnujúc toto kritérium. "Mohol by sa k dôchodku pridať buď raz do roka celý, alebo
rozpočítaný na mesiace." Ďalším plánovaným opatrením zahrnutým do novely je podmienenie nároku na
výplatu predčasného starobného dôchodku stratou príjmu ku dňu vzniku nároku naň. "Zastavenie výplaty
predčasného starobného dôchodku jeho poberateľovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, sa realizuje
ako jedno z opatrení na zabezpečenie finančnej stabilizácie základného fondu dôchodkového poistenia,"
uvádza sa v stanovisku ministerstva. Ochranná lehota v nemocenskom poistení sa má skrátiť z terajších
42 na 7 dní, s cieľom obmedziť neodôvodnené vyplácanie nemocenských dávok. "V súčasnom období,
keď je fyzická osoba v období po zániku nemocenského poistenia chránená dávkou v nezamestnanosti
z poistenia v nezamestnanosti, je jej trvanie neprimerane dlhé, a preto sa navrhuje jej skrátenie,"
zdôvodňuje ministerstvo. Podmienky nároku na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistených osôb by
sa mali sprísniť stanovením minimálneho obdobia tohto poistenia na 270 dní, podobne ako je to pri
nemocenskom. Určovanie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činných osôb sa vo vzťahu k
súčasnej právnej úprave nemení. Pôjde tak naďalej o polovicu pomernej časti základu dane z príjmov
fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podľa
pôvodného návrhu novely sa mal vymeriavací základ počítať ako podiel čiastkového základu dane
nezníženého o odvody a koeficientu 1,352.
(c) PEREX. A.S., VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Aké by boli penzie podľa novej valorizácie
Terajší dôchodok Dôchodok od januára 2011 valorizovaný o1.8%* Ak by vzrástol ako navrhuje rezort
práce. 0 2,82€**
185 188,33 187,82
305 310,49 307,82
350 356,30 352,82
465 473,37 467,82
545 554,81 547,82
565 575,17 567,82
640 651,52 642,82
730 743,14 732,82
755 768,59 757,82
850 865,30 852,82
nad 1000 1018 1 002,82
* SUMA 1.8 PERCENTA JE VYPOČÍTANÁ AKO PRIEMER Z RASTU PRIEMERNÝCH MIEZD V
HOSPODÁRSTVE (2.8%) A Z INFLÁCIE (0.8%). KTORÉ UVIEDOL ŠTATISTICKÝ ÚRAD
** SUMA 2.82 EURA JE TA. O KTORÚ SA ZVÝŠI PRIEMERNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
VYPLÁCANÝ K 30. JÚNU 2010 (351.72 EURA). AK BY SA MAL VALORIZOVAŤ LEN O INFLÁCIU
(0,8%). O TAKTO VYPOČÍTANÚ PEVNÚ SUMU PLÁNUJE MINISTERSTVO PRÁCE OD ROKU 2012
VALORIZOVAŤ VŠETKY STAROBNÉ DÔCHODKY. FOTO: SHUTTERSTOCK
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23. I. Korčok o rokovaniach
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:55; 16/09/2010; Téma dňa; Marek Mašura, Pavol Kirinovič]
MODERÁTOR: Peter Bielik
HOSTIA: Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK
Eduard Chmelár, politológ
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR
Peter Bielik, moderátor: "Členovia únie, ktorí nad pomery míňajú peniaze daňových poplatníkov, môžu
prísť o podporu z eurofondov. Odobraté peniaze naopak dostanú krajiny, ktoré pravidlá únie poctivo
dodržiavajú. Tresty pre hriešnikov by mali po novom prichádzať automaticky. Aj takýmto spôsobom chce
Brusel prinútiť európske krajiny k zdravému hospodáreniu."
Tresty pre hriešnikov
Marek Mašura, reportér TA3: "Únia pripravuje nástroj na potrestanie krajín, ktoré nebudú dostatočne
šetriť. Jednou z možností je siahnuť im na peniaze z eurofondov určené na výstavbu ciest, kanalizácie či
opravu škôl. Tieto peniaze môžu namiesto nich dostať zodpovednejší členovia."
Natočené:
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Odobratie eurofondov by už bolo takou dosť vážnou hrozbou
a ja si myslím, že výrazne by to napomohlo tej finančnej disciplíne."

***********
Marek Mašura, reportér TA3: "Po novom by mali hriešnici dostať trest automaticky. Doteraz to tak
nefungovalo a krajiny, ktoré zle hospodárili, na to nikdy nedoplatili. Pravidlá únie síce na papieri
o pokutách hovoria, ale na konkrétnych trestoch sa členovia nikdy nedohodli. Aj Slovensko môže prísť
o časť európskych peňazí, odmietli sme totiž požičať zadĺženému Grécku, za čo sa nám únia môže
pomstiť. Teraz potrebujeme peniaze na obnovu po povodniach. Podľa analytika žiadna pomsta nebude."
Natočené:
Tomáš Dudáš, Ekonomická univerzita: "Podľa môjho názoru by to bolo dosť také malicherné riešenie
a navyše by si aj minimálne slovenskú verejnú mienku týmto pohnevali."
***********
Marek Mašura, reportér TA3: "Krajiny V4 požiadali aby sa pri posudzovaní rozpočtov zvýhodňovali
krajiny, ktoré presadili dôchodkovú reformu. V našom prípade to znamená, že by sa dlh v Sociálnej
poisťovni, ktorý súvisí s II. dôchodkovým pilierom, nezapočítaval do deficitu. Diera v štátnej kase by tak
bola opticky menšia."
Natočené:
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tie krajiny, ktoré spustili reformu, vlastne riešia
budúcnosť a nekumulujú problémy narastania dlhov. Avšak tá transformácia má nejaké náklady."
***********
Marek Mašura, reportér TA3: "Marek Mašura, TA3."
Peter Bielik, moderátor: "Slovensko by malo opätovne otvoriť otázku pôžičky Grécku. Myslí si to bývalý
premiér Robert Fico. Po spoločnom obede s veľvyslancami členských krajín Európskej únie povedal, že
sme si v Európe urobili zlé meno a to treba napraviť. Na rade je podľa neho vláda. Tá ale dôvod na
ďalšiu diskusiu o tejto téme nevidí."
Ďalšia diskusia o pôžičke?
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Slovensko ako jediná krajina únie povedala rázne nie pôžičke pre Grécko.
To vyvolalo vlnu kritiky ostatných členov. Niektorí to považujú za precedens a Slovensko tak u nich
diplomaticky kleslo. Ostrými vyjadreniami údajne nešetril ani šéf Európskej centrálnej banky."
Jean Claude Trichet
prezident Európskej centrálnej banky
"Ak by Európska centrálna banka vedela, že Slovensko sa takto zachová, nesúhlasila by s jeho prijatím
do eurozóny."
Zdroj: Reuters
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Expremiér aj preto chce otázku pôžičky opäť otvoriť v parlamente. Na
nedávnom hlasovaní o nej sa poslanci Smeru nezúčastnili. Čakali údajne na hodnotiacu správu o tom,
ako Grécko hospodári. Správa je už na svete a preto chcú opäť diskutovať."
Natočené:
Robert Fico (Smer-SD), predseda strany: "Ja si myslím, že je povinnosťou vlády, aby túto tému vrátila
naspäť na rokovací stôl."
************
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Expremiérove plány veľvyslanci komentovať nechceli."
Natočené:
Nicolaos Kanellos, veľvyslanec Grécka na Slovensku: "Grécka vláda teraz robí všetky nevyhnutné kroky
na pomoc svojej ekonomike a na naštartovanie tých správnych procesov v budúcnosti."
************
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Premiérka ale hovorí, že nová diskusia nie je potrebná. Slovensko údajne
solidarity prejavilo dosť, a to podporou európskeho finančného mechanizmu. Pôžička Grécku je tak
nepriamo uzavretá."
(Začiatok archívneho záznamu zo 14. 9. 2010 )
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Vždy budeme podporovať riešenia, ktoré skutočne
zareagujú na problémy, ktoré eurozóna, alebo Európska únia má, takže toto je dôkaz našej
spolupatričnosti."
(Koniec archívneho záznamu zo 14. 9. 2010 )
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Či teda koaliční poslanci podporia opätovné otvorenie otázky pôžičky
Grécku je otázne. Robert Fico pritom nevylúčil, že ak to bude nevyhnutné, Smer bude sám iniciovať

novú diskusiu v parlamente. Pavol Kirinovič, TA3."
Peter Bielik, moderátor: "No a ja v štúdiu TA3 vítam Vlastu Kunovú, Petra Osuského a Eduarda
Chmelára. Dobrý večer, vitajte."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Dobrý večer."
Eduard Chmelár, politológ: " Dobrý večer."
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: " Hneď ako to bude možné sa budeme snažiť spojiť aj s naším veľvyslancom pri
Európskej únii Ivanom Korčokom. Zatiaľ sa nám to nedarí, ale samozrejme tento rozhovor máme
dohodnutý a mal by sa nám podariť ešte počas dnešnej relácie. Ak teda dovolíte, začnem otázkami na
vás. Dáma a páni, ten končiaci sa jednodňový summit, mimoriadny summit Európskej únie bol pre Ivetu
Radičovú premiérou na najvyššej európskej scéne. Myslíte si, že premiérka dokázala obhájiť tie svoje
stanoviská, ktoré nie sú úplne konzistentné s tými, ktoré sú väčšinou v Európskej únii teda aj na takejto
vysokej úrovni? Ako hodnotíte to jej prvé vystúpenie? Pani Kunová."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Ja si nemyslím, že nemohla obstáť, pretože
pani premiérka mala veľmi jasnú a veľmi transparentnú stratégiu, ktorou postupovala v Bruseli. Všetci
vedeli, že ona v zásade nepodporuje jedine pôžičku pre samotné Grécko, ale ostatné podmienky, ktoré
vyžaduje Európska únia, ona v podstate plnila. Nakoniec keď si pozriete vládny program, tak tam sú
pripravené vlastne reštrikcie pre štátny rozpočet, pre sprísnenie disciplíny rozpočtovej, takže v týchto
oblastiach pani premiérka plní vlastne všetky podmienky, ktoré v tejto oblasti sú."
Peter Bielik, moderátor: " Ja vás na chvíľku preruším pani Kunová. Máme tu vzácnu príležitosť a spojili
sme sa s naším veľvyslancom pri Európskej únii Ivanom Korčokom. Dobrý večer prajem."
Telefonuje (naživo):
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: "Dobrý večer z Bruselu."
Peter Bielik, moderátor: " Pán veľvyslanec, naša opozícia, to sme videli v našich predošlých
príspevkoch, žiada vrátenie pôžičky Grécku opäť na rokovací stôl, aby sa o tom opäť znovu hovorilo aj
na európskej úrovni. Je to tak aj v prípade Európskej únie, prípadne Európskej komisie, alebo je táto
záležitosť už na európskej úrovni definitívne uzavretá?"
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: " Pred malými chvíľami sa skončil európsky summit
a vlastne na týchto rokovaniach, ani na bilaterálnych, ani s inštitúciami nikto túto otázku neotvoril.
Dôležité ale z môjho pohľadu je to, že u partnerov je aj isté uvedomenie, že Slovensko síce neschválilo
pôžičku Grécku a tu je jasné, že máme zásadne rozlišné pozície, avšak na druhej strane isté
uvedomenie, že Slovensko predsa len je solidárne, a to svojou účasťou na európskom obrannom vale.
Ak náhodou ma zle počujete, strašne mi to viaže."
Peter Bielik, moderátor: " Nepočujeme vás zle, počujeme vás veľmi dobre. Ak teda sa tento prenos dá
udržať, budeme veľmi radi. Predsa len ale vy viete ako veľmi skúsený veľvyslanec, diplomat, že
v diplomacii nie je dôležité len to, čo sa hovorí, ale aj to, čo sa nehovorí, to znamená ak sa povedzme
o tej téme nehovorilo, nemohli byť určité náznaky nevôle napríklad v tom, že najvyššia predstaviteľka pre
zahraničnú politiku Európskej únie si vyberala svojich veľvyslancov, ani jedného kandidáta zo Slovenska
si nevybrala. Nie sú už to určité také náznaky, ktoré síce nie sú vo verbálnej rovine, ale môžu byť
citeľné?"
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: " Nie, toto sú nespojiteľné veci. Viete a na druhej strane
ja rozumiem, že každý dnes hľadá určité mená medzi tými, ktoré boli nominované do európskej
zahraničnej služby a na druhej strane by som aj odporúčal všetkým tým, ktorí poukazujú na to, že
Slovensko medzi nimi nie je, nech si pozrie tie destinácie. Poviem to tak trochu spontánne a sarkasticky,
že predstavte si, že by niekto zo slovenských predstaviteľov, alebo slovenských diplomatov sa dostal na
post napríklad do Papuy – Novej Guiney. Ja nechcem nijakým spôsobom tieto miesta proste znižovať,
ale na druhej strane aj minister zahraničných vecí, aj premiérka dnes jasne zdôraznili, my máme priority
niekde úplne inde. Chcem sa oprieť o slová ministra Dzurindu, ktorý aj dnes povedal, že Slovensko je
stále v hre o významné posty a veríme, že v hre na tie destinácie, kde slovenská zahraničná služba chce
byť pridanou hodnotou a kde my aj spätne z týchto pozícii chceme dostať pre seba."
Peter Bielik, moderátor: " Takže predpokladám Balkán, východné partnerstvá, to by mohli byť tie
destinácie, kde by sme sa mohli uplatniť aj na základe skúseností našich diplomatov, veľvyslancov, ktorí
tam už pôsobili, boli to samozrejme aj osobitní splnomocnenci generálneho tajomníka NATO a tak ďalej.
Poďme ešte predsa len ale k tomu, čo bolo najdôležitejšie na tomto summite a to boli možné sankcie,

ktoré by mali znášať štáty nehospodáriace podľa ekonomických pravidiel, nedodržujúce určité deficity,
ktoré nám prikazujú maastrichtské kritériá. Ako by to malo vyzerať v praxi? Mali by teda naozaj byť
pravdivé tie slová o tom, že takéto krajiny budú mať pozastavené čerpanie eurofondov, že budú musieť
znášať niektoré iné finančné sankcie?"
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: " Tak k sankciám treba na prvom mieste povedať asi
toľko, že to je považované za krajné riešenie, ale samozrejme, že treba nastaviť celý systém tak, a to
vrátane sankcií, aby sme sa vyhli tak kritickej a dramatickej situácii ako sme videli na jar tohto roku
v súvislosti s dlhovou krízou. Po druhé faktom je, že sankcie sú kľúčovou otázkou v rámci diskusie
o takzvanom hospodárskom riadení a sprísňovaní podmienok či už v eurozóne, alebo v celej Európskej
únii a ich cieľom je naozaj nastaviť ich takým spôsobom, aby krajinám bolo jasné, že pokiaľ sa budú
správať nezodpovedne, no tak ich to bude aj niečo stáť, lebo v opačnom prípade sú tie sankcie bezzubé,
koniec koncov sankcie už dnes sú zabudované do Paktu rastu a stability, ale videli sme, že to vôbec
nepomohlo. Po tretie, pokiaľ ide o samotnú podobu sankcií, tak tam je niekoľko problémov a môžem aj
povedať, že sankcie sú najkontroverznejším bodom v tejto chvíli rokovaní o sprísnení celkových
podmienok. Po prvé hovorí sa veľmi často o politických sankciách, napríklad že krajina by dočasne bola
zbavená možnosti hlasovania v jednotlivých radách, ale tu stanovisko právnikov je jednoznačné, bolo by
treba otvoriť celú zmluvu a vieme veľmi dobre, zmluvu o Európskej únii, vieme veľmi dobre ako ťažko sa
hľadal kompromis o tejto zmluve a nikomu sa takpovediac nechce ísť do otvárania zmluvy a opätovnej
ratifikácie. Po ďalšie, najčastejšie sa rozpráva o istých finančných konzekvenciách, to znamená najmä
v tej oblasti, kde krajiny dostávajú peniaze z rozpočtu Európskej únie, tak tu by mali pocítiť v prípade
nedisciplinovanosti priamy dopad na tie peniaze, ktoré majú dostať. No a tu je aj dôležitý slovenský bod,
keď my hovoríme vo všeobecnosti ak, tak to bude musieť byť uplatňované plošne, pretože keď niektoré
krajiny hovoria, že by to malo byť len na prijímateľov pomoci napríklad z kohéznych fondov, tak my
odpovedáme, že nech si pozrú mnohí, ktorí takto argumentujú, že veľa krajín, ktoré hovorí, že len
kohézne krajiny, ale patria medzi tie krajiny, ktoré majú vysoké dlhy a pritom nie sú prijímateľmi kohéznej
politiky. Toto by nebolo jednoducho spravodlivé. Tretí dôležitý bod, takisto úvaha o tom a to tvrdíme aj
my, že ak siahať na peniaze, tak zo všetkých fondov, tak opäť právnici hovoria, že sa prakticky
z legislatívnych dôvodov nedá siahnuť na tie fondy, ktoré prichádzajú zo spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky, pardon zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože to sú nárokovateľné,
právne nárokovateľné položky. Takže celkovo sankcie, ešte raz zhrniem, že veľmi kontroverzná
záležitosť, ale všetci vieme dobre, že ak sankcie nebudú mať zuby, nebudú účinné, tak jednoducho
nevieme zabrániť opakovaniu takýchto situácií."
Peter Bielik, moderátor: " Samozrejme dôležité je aj to, akým spôsobom a hlavne kedy by sa mali začať
uplatňovať. Môžem vás veľmi krátko poprosiť ešte o túto odpoveď, máte už predstavu o tom, kedy by
tieto opatrenia mali mať definitívnu podobu?"
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: " Dnes sme počuli správu prezidenta Európskej rady,
ďalším krokom je, že pripraví už konkrétne návrhy a zhrnutie, ktoré by mali odrážať istú politickú dohodu
na októbrový summit 29. októbra a následne pokiaľ by naozaj bola veľká dohoda, tak sa začne
pripravovať legislatíva, ale tu vieme, že pripraviť legislatívu Európskej únie takisto trvá nejakú dobu, len
ešte raz, bez prvého kroku o veľkej dohode nemôžeme prejsť k legislatíve."
Peter Bielik, moderátor: " Pán veľvyslanec, srdečná vďaka za vaše informácie. Príjemný večer do
Bruselu."
Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej únii: " Pekný večer do Bratislavy."
************
Peter Bielik, moderátor: "Pani Kunová nám zodpovedala čiastočne tú otázku, ako sa podarilo našej
premiérke, prípadne ministrovi zahraničných vecí absolvovať to prvé veľké rokovanie na európskej
úrovni. Pán Chmelár, aký je váš názor, zvládli to podobne ako, alebo bude to hodnotenie podobné ako
od pani Kunovej?"
Eduard Chmelár, politológ: " No treba povedať, že niečo iné je ako premiérka so šarmom zvládne
prezentáciu na medzinárodnej úrovni a niečo iné je koho presvedčí svojimi argumentmi. A tu musím
povedať, že premiérka v zásade nepresvedčila nikoho na medzinárodnej scéne a treba sa vrátiť naozaj
k tomu, celá diskusia okolo pôžičky nie je o tom, že Slovensko nemôže mať vlastný názor a dokonca ani
nie je o tom, že môže mať výhrady k uplatňovaniu takýchto vecí, ale potom treba mať logické argumenty
a nie používať argumenty typu keď sa správame ako nejaký chudobný parazit, ktorý len berie, ale keď
má dávať, tak sa obráti chrbtom. Predovšetkým by sa nemalo hovoriť o pôžičke Grécku, toto malo byť už
dávno nazývané jednoducho pomoc na stabilizáciu eura, navyše si treba uvedomiť, že to hlavné, čo nám
hrozí nie je to, čo odznelo v príspevku keď sa straší tým, že nám môžu zastaviť príspevky na boj
s povodňami, alebo niečo podobné, tam hrozí oveľa závažnejšia vec. Pri prerokovaní rozpočtu
Európskej únie vždy tretina rozpočtu na jeden rok zhruba 120 miliárd eur ide pre chudobné regióne,
chudobnejšie treba povedať, strednej a východnej Európy, teda aj pre nás. Už teraz sa ukazuje, že
bohaté štáty prejavujú čoraz menej ochoty platiť do tohto fondu. My nemôžeme rátať s tým, že takéto

krajiny k nám po tomto čo sme urobili budú ústretové. Treba sa pozrieť aj na to, prečo poľský prezident
pred niekoľkými dňami naznačil, že v prípade ak Slovensko neustúpi, Poľsko je ochotné to 1 %, ktoré,
lebo Slovensko malo zaplatiť len 1 % z tej celkovej sumy, ktorá tam chýba. Poľsko to nerobí, alebo
nechce urobiť z nejakej solidarity voči Slovensku, Poľsko sleduje čisto vlastné záujmy a toto je aj pre nás
čisto chlebová otázka. Ja by som chápal keby premiérka argumentovala, alebo namietala, že
jednoducho je veľmi nejasné, my dodnes nevieme kto riadi tento fond, príliš dlho to trvalo, stratili sme 5
mesiacov, 3 mesiace trvalo kým sa vôbec dohodli na pôžičke, ďalšie 2 mesiace kým stanovili podmienky
tejto pôžičky, ale argumentovať týmto, že chudobné Slovensko nebude požičiavať bohatým, no tak ja by
som sa spýtal súčasného ministra zahraničných vecí, prečo to chudobné Slovensko, musím to povedať
v úvodzovkách, prispievalo bohatým Spojeným štátom na boj proti medzinárodnému terorizmu, lebo to je
taký istý nelogický argument. Tu nejde opakujem o nejaké Grécko, tu ide o."
Peter Bielik, moderátor: " O euro."
Eduard Chmelár, politológ: " Tu ide o euro a celé naše fungovanie a dôveryhodnosť v eurozóne."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Osuský, presvedčila alebo nepresvedčila podľa vás premiérka? Ono na
základe týchto správ, ktoré sme dostali by sa mohlo zdať, že tá polarita, to znamená možno určitá
defenzíva, v ktorej sme sa ocitli práve kvôli tomu rozhodnutiu nášho parlamentu nepožičať Grékom sa
možno otáča keďže sa u o tom Grécku nehovorí, naopak hovorí sa o otázkach, ktoré sú v rétorike
premiérky už dlhšie, to znamená otázky zodpovedného hospodárenia, otázky sankcií pre tých, ktorí ich
nedodržiavajú, ako to teda je? Vidíte to tak trocha negatívne ako pán Chmelár, alebo naopak podarilo sa
nám, alebo našej diplomacii a premiérke otočiť tú polaritu z defenzívnej na ofenzívnu?"
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Musím povedať, že som hrdý na to, aký postoj Slovensko
zaujalo a že sa nedalo zlomiť, nedá sa ani teraz chvalabohu premiérka, ktorá má mandát svojho
parlamentu, zohnúť do nejakej kompromisníckej podoby. Pán Chmelár hovorí o solidarite alebo
záchrane eura. Toto nie je žiadna záchrana eura. Toto je predovšetkým keď sa nad tým tak zamyslíme
záchrana tých bánk z tých krajín, ktoré veľmi nezodpovedne a neviem či vedome nezodpovedne
pomáhali a pchali peniaze do sita, ktorým grécky spôsob hospodárenia v ostatných dvoch dekádach bol.
Tie banky sú nepochybne hlavne z niektorých krajín a ohrozenie tých bánk je ohrozenie tých krajín.
A my sme tu počuli takú temnú narážku vo vystúpení pána Chmelára o tom, ako je stále menšia ochota.
A v tom je môj problém vo vzťahu k Európskej únii. Napriek veľkolepým rečiam je skutočnosť taká, že
napríklad Rakúsko a Nemecko na nás uvalilo krajné možné embargo na pracovnom trhu, že keď sme
my zaviedli rovnú daň, tak poradil vtedajší spolkový minister financií Eichel, aby sa zglajchšaltovali,
zrovnali dane, teda my aby sme sa im prispôsobili a potom pán prezident Sarkozy povedal, že je otázka,
prečo majú francúzske autá sa vyrábať inde. A tu sme u toho. Európa sa deklaruje pod vlajúcimi
zástavami ústavy ako solidárne združenie, ale v skutočnosti je to stále znova a vychádza to ako slama
z topánok združenie záujmov niektorých krajín. A v tomto zmysle musím povedať, že ak malé Slovensko
dokázalo povedať nie, tak to bol precedens, ktorý je možno z pohľadu tých, ktorí sa snažia udržovať
potemkinovskú fasádu solidarity ešte stále neprijateľný, a propos pán riadite Trichet, spýtal by som sa ho
a nie som nijaký ekonóm, ale už v čase keď Grécko vstupovalo do Eurozóny, tak európski úradníci mali
a mohli preveriť, či nie sú účty predkladané Grékmi ako podklady pre svoj vstup česané, natupírované
a s falošnými lokňami. Vedel to kdekto a pýtam sa dobre platených, takzvaných odborníkov, i odborníkov
zo štruktúr, ktoré reprezentuje dnes pán Trichet, kde boli keď prijali Grécko s jeho ekonomikou do
eurozóny?"
Peter Bielik, moderátor: " Ďakujem pekne, necháme reagovať pána Chmelára, pani Kunová prepáči."
Eduard Chmelár, politológ: " No predovšetkým porovnávanie pracovného trhu a finančnej pomoci je
pletenie jabĺk s hruškami. My sme čistými príjemcami finančnej pomoci z Európskej únie, o to ide,
čistými príjemcami a ani nejde dokonca, ja som nepoužíval ani to slovo solidarita, ja som používal tento
finančný, čisto, viete pán kolega, keď na nás doľahnú tieto problémy, problémy s pomocou krajinám ako
je Slovensko a ostatné krajiny strednej a východnej Európy, potom vás budeme brať na zodpovednosť
za to, čo ste tejto krajine spôsobili, pretože tie výpadky môžu byť obrovské, každý vie, čo všetko sa
financuje z peňazí Európskej únie a každý vie, ako sa už dneska v kuloároch hovorí o tom, že tieto
krajiny strácajú motiváciu prispievať týmto smerom."
Peter Bielik, moderátor: " Ďakujem pekne, posuňme sa trocha ďalej. Hovorili sme o tých sankciách pani
Kunová, ako to vyzerá z právnického, z legislatívneho hľadiska, aké by tie sankcie teda mohli byť?
Samozrejme asi tou najväčšou sankciou by bolo vylúčenie z eurozóny. Umožňujú to momentálne
legislatívne pravidlá?"
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Áno, samozrejme, aj takáto možnosť tu
existuje, tak ako som vám už niekoľkokrát odpovedala, myslím si, že k takejto krajnosti by neprišlo
v tomto prípade, ale čo sa týka sankcií, ktoré sa týkajú menovej únie, tie sú celkom špecifické a musím
povedať, že pri analýze týchto sankcií tieto sú skutočne veľmi slabé v porovnaní s tým, čo sa očakáva od

jednotlivých členských štátov, to znamená, že tam bude nutné utvoriť nový systém sankcií, pretože tento
je nevyhovujúci. Už nakoniec v máji to avizovala kancelárka Merkelová, ktorá tvrdila, že treba urobiť
určité zmeny práve v ustanoveniach menovej únie, ale počuli ste pána veľvyslanca, ktorý povedal, že je
veľmi ťažké otvoriť znovu Lisabonskú zmluvu."
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Takmer nemožné."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " A takmer nemožné, pretože uvažuje sa
o nových balíkoch sankcií, medzi ktoré patrí aj to, že sa vlastne skrátia tie štrukturálne fondy, prípadne
budú nasledovať ďalšie sankcie, oveľa silnejšie, aké sú v súčasnosti podľa Lisabonskej zmluvy."
Eduard Chmelár, politológ: " Len jedna veta, prepáčte, práve preto si myslím, že to na začiatku, o čom
ste hovorili, o tých sankciách, som takmer presvedčený, že k nijakým sankciám a k nijakej dohode na
sankciách nedôjde, pretože väčšina tých návrhov, ktoré predostreli, naozaj by potrebovala novelizáciu
Lisabonskej zmluvy a to je mimo reality."
Peter Bielik, moderátor: " Takže bol to jalový návrh, alebo vôbec jalové rokovania ak teda hovoríme
o tom, že sa sprísnia tieto pravidlá? Nehrozí podľa vás pán Osuský na pozadí tohto celého procesu to,
že by Brusel naozaj získal takú právomoc, že by sa Európska únia začala pomaly meniť na superštát?
Už len ten nápad posudzovať v Bruseli štátne rozpočty jednotlivých krajín a tak ďalej, myslíte si, že je to
krok týmto smerom?"
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "No samozrejme, že sa to tak môže zdať. Ja si myslím, že to
je ako keď ideš na skúšku. Keď si naučený, nie je problém keď ťa skúšajú. To znamená ak máš dobrý
spôsob vedenia vnútroštátnej ekonomiky, nemáš problém ukázať to. Ja som práve hovoril o tom, čo sa
nevidelo, lebo sa nechcelo vidieť, alebo sa nevidelo z nekompetentnosti, alebo z iných vecí. Nebude
nijakým historickým pridlhým exkurzom keď si spomenieme, že v čase najväčšej konjunktúry dostávalo
Nemecko a Francúzsko opakovane modré listy, varovania o prekračovaní medzí. A musím povedať, že
boli doby, keď Slovensko sa uchádzalo o vstup do eurozóny a minimálne my, konzervatívci, teda
kolegovia z Občianskej konzervatívnej strany sme vnímali, že vstupujeme do štruktúry, kde najsilnejšie
ekonomiky a nemecká a francúzska sú najsilnejšími ekonomikami, patria k najsilnejším ekonomikám,
prekračujú v čase najväčšej konjunktúry povolené medze. To znamená, že ak si spomínam napríklad na
to, že jedna pobaltská krajina, neviem či Litva, sa nedostala do eurozóny preto, že v danom roku
prekročila medzu o 0,07 %. Myslím, že mala 3,07 miesto povolených 3. Tak ja by som rád videl čestné
zúčtovanie Grécka v momente vstupu do Európskej únie."
Peter Bielik, moderátor: " Ale keď sa vrátime k tej mojej otázke, neobávate sa teda, že Európska únia
prerastie takpovediac členským štátom cez hlavu, stane sa teda Európska únia niečím ako takou vyššou
formou štátnosti, superštátom?"
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Musím povedať, že v spôsobe ako funguje dodnes by to
bolo desivé, pretože nedisciplinovanosť, porušovanie pravidiel hry na všetky strany silnými hráčmi
a spôsob prinucovania menších, nebudem odbočovať ďaleko, ale keď Francúzi odmietli európsku
ústavu, tak sa premaľovávali... a prebaľoval sa do novej väzby. Keď sa Íri pokúsili klásť odpor, tak boli
proste vyhrážkami zlomení. To znamená inherentné dvojité štandardy, ktoré v Európe fungujú,
vzbudzujú ešte väčšiu obavu práve v svetle centralizácie takejto Európy, lebo to by nikdy nebola Európa
rovnosti, to by bola vždy Európa záujmov a logických záujmov silnejších."
Peter Bielik, moderátor: " Pani Kunová, nech sa páči, chceli ste reagovať."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Ja by som to možno doplnila z právneho
hľadiska, pretože v máji prišlo k zmene ustanovení Lisabonskej zmluvy, kde sa uzniesli na európskom
summite v máji jednotliví členovia na tom, že prejde právomoc koordinácie takzvaného hospodárskeho
riadenia alebo hospodárskych politík na radu, komisiu a so súhlasom Európskeho parlamentu. To
znamená, že sa prenesie táto právomoc členských štátov na inštitúcie Európskej únie. My sme o tom
hovorili na niektorom z našich stretnutí, že to bolo posilnenie a centralizácia riadenia, lebo je to celkom
logické, jedná sa o otázku menovej politiky, to znamená, že tá si vyžaduje centrálnu kontrolu a takisto aj
komisia a rada boli zaviazané, aby vypracovali dokumenty, akým spôsobom sa tieto otázky budú riešiť.
Bohužiaľ tento summit nepriniesol výsledky, lebo sa ukázalo, že v podstate tí hlavní predstavitelia si
nesplnili tú povinnosť predložiť už na tomto summite možno, alebo predpokladám, určitú koncepciu,
určitý systém a v tom súhlasím, že únia ako keby nezvládla ten mechanizmus efektívne riadenia
a hospodárskeho vedenia a je vidno, že si s určitými otázkami nevie poradiť. Je to môj subjektívny
názor, samozrejme potrebujem vidieť konkrétne výsledky tohto summitu, aby som to mohla dokončiť."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Chmelár, je tu aj tá otázka, ktorá tiež rezonovala a to je otázka Rómov,
Francúzska a tak ďalej. Nechcem sa venovať vyslovene tejto otázke, ale ako celku. Nezachádza predsa
len Európska komisia občas do oblasti, do ktorej proste zachádzať nemá, to znamená, že chce

kontrolovať štátne rozpočty? Naposledy keď sme počúvali prejav pána Barrosa, ktorý mal byť niečím ako
správou o stave únie, tam on hovoril o inováciách, o reformách, čo opäť je otázkou len členských štátov
a nie Európskej komisie. Ako je to s Európskou komisiou a jej vzťahom k členským štátom?"
Eduard Chmelár, politológ: " Toto je príliš veľa otázok, ktoré nie vždy spolu súvisia. Ja by som to
rozmenil na drobné. Samotná otázka Rómov je príliš citlivá na to, aby sme ju zvládli v nejakej replike, ale
treba povedať, že stanovisko Európskej únie sa v tomto prípade opiera len o všeobecné dohody
o voľnom pohybe osôb a takisto stanovisko medzinárodných organizácií o nejaké ľudskoprávne dohody.
Napokon nie náhodou sa do toho zamontoval aj Vatikán a nielen OSN a Európska únia, ale ešte aj
pápež Benedikt XVI. Žiadal trošku iný prístup k tomu, že sú to predsa len ľudské bytosti, ale naozaj toto
nie je problém číslo jeden. Problém číslo jeden, ktorý napokon aj čiastočne vyplynul z toho, ako sa
správa Paríž, alebo napokon ako sa správa v tejto otázke Bratislava je, že Európska únia evidentne
prechádza najzložitejším obdobím, obdobím, ktoré by sme mohli nazývať až inštitucionálnou krízou,
kedy sa jednotlivé štáty akosi vzopierajú tým mechanizmom, ktoré boli doteraz nastavené a proste tie
nové mechanizmy samozrejme nie sú a nevidno ani vôľu, že by k niečomu takému mohlo prísť. Pretože
tá otázka, ktorá tu bola nastolená okolo superštátu a podobne, ja som na to slovo alergický, lebo niekto
by musel predstaviť čo to slovo znamená a veľmi konkrétne, ale ak hovoríme o posilňovaní európskych
inštitúcií, treba povedať, že v prvom rade treba naozaj vyriešiť nedemokratickosť týchto inštitúcií a tu by
sme sa zhodli s konzervatívcami. Podľa môjho názoru teraz čo treba akútne riešiť nie je posilňovanie či
uberanie právomocí, ale my tam máme nejaký ten balík právomocí a ten balík právomocí je podľa môjho
názoru zle rozložený, proste tak to v demokracii."
Peter Bielik, moderátor: " Takže musíme sa naučiť používať tie nástroje, ktoré už máme dané."
Eduard Chmelár, politológ: " V demokracii funguje trojdelenie štátnej moci a to na úrovni európskych
inštitúcií nefunguje."
Peter Bielik, moderátor: " Pani Kunová a posledné slovo pán Osuský."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " V tomto prípade celkom s vami nesúhlasím,
pretože táto otázka voľného pohybu osôb je jednoznačne vlastne základným princípom Európskej únie,
to znamená každé porušenie štyroch základných slobôd, ktoré sú vlastne imanentnou súčasťou toho
európskeho práva si myslím je porušením základných princípov hodnotového systému Európskej únie.
A v tomto prípade si myslím, že Francúzi veľmi prestrelili vzhľadom na podstatu európskeho práva, ktoré
hovorí o tom, že občan a rómsky spoluobčan je riadnym občanom Európskej únie, má právo sa
pohybovať po Európskej únii, má právo prijať ponúkanú prácu, má právo zotrvávať v členskom štáte
a má právo zotrvať aj po skončení práce v tomto štáte. Na základe jeho konkrétneho správania môže
Francúzsko ho vypovedať z Francúzska, nie ako skupinu, ktorá je príslušná k určitej rase. Takže v tomto
prípade si myslím, že to bolo niečo dovnútra, nejaká otázka, ktorá sa mala tým prekrývať, ako sme
hovorili v kuloároch, možné to je vo Francúzsku, ale určite je to veľmi frapantným porušením základného
hodnotového systému."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Osuský bude mať teraz slovo. Vy ste predtým hovorili, že nie všetky
opakovania sa, nie všetko napodobovanie bruselských pravidiel je správne. Hovorili ste o určitej
potemkinovskej dedine solidarity, ktorá sa v Európskej únii buduje. Platí to aj na tento konflikt, myslíte si,
že Európska komisia nemá čo hovoriť Francúzsku do toho, ako si uplatňuje svoje vlastné zákony?"
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Domnievam sa predovšetkým, že je zodpovednosťou
každej krajiny riešiť problémy svojich občanov. Rozhodne teda nevidím nie ako férovú cestu, i keď to
občan u nás na internetových diskusiách zaznieva, považujem to za taký dosť smutný podtón, nech si
ich zoberú, alebo vyvezme ich. Ja sa domnievam, že krajina má byť pripravená riešiť povodne, krajina
má byť pripravená riešiť neúrodu, krajina má byť pripravená riešiť svojich občanov, pod riešením
nemyslím nič pejoratívne, teda myslím riešiť ich problémy už nech sú akékoľvek a každopádne
považujem za pomerne alibistické krajinu, ktorá príde k problému ako povedzme si otvorene slepý
k houslím, má potom byť biľagovaná a fackovaná za niečo, čo primárne nie je jej problém, ale čo
môžeme celkom kategoricky nazvať zneužitím existujúcich právnych možností."
Peter Bielik, moderátor: " To znamená tí ľudia sú tam protiprávne a Francúzsko má právo s nimi takto
nakladať?"
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Nepovedal by som, že by tam boli protiprávne, oni sa
pohybujú v rovine práva."
Peter Bielik, moderátor: " No prekračujú často tú lehotu troch mesiacov."
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "To viete, to je tak s tou právnou stránkou veci, my sme
napríklad kritizovaní za neschválenie parlamentom gréckej pôžičky, ale táto pôžička mala podľahnúť

schváleniu parlamentu, takže my sme len naplnili to, čo je pravidlo. A tak si môžeme samozrejme
povedať, že má Róm z Rumunska právo byť kdekoľvek v Európe. Otázka ale je teda či, lebo tu sa
hovorilo o práci, o nájdení si práce, o zotrvaní po odpracovaní a tak ďalej, mám pocit, že jednoduché
zosunutie tohto problému na Francúzsko pri všetkej kritičnosti, ktorú niekedy voči tejto krajine mám, nie
je celkom férové."
Peter Bielik, moderátor: " Ďakujem pekne. Bodka pán Chmelár, možno ešte pani Kunová."
Eduard Chmelár, politológ: " Ja by som sa ešte predsa len rád vrátil k tomu summitu a k inštitucionálnym
zmenám, lebo jedna vec tu neodznela, ktorá bohužiaľ neodznela ani v médiách za posledné dni a to
bolo stanovisko Európskeho parlamentu k nadchádzajúcemu summitu. Tu si treba uvedomiť jednu vec,
v utorok sa uskutočnila prvá tlačovka vôbec všetkých lídrov najsilnejších zoskupení v rámci Európskeho
parlamentu, kde vyjadrili odpor voči tomu, akým spôsobom prebieha tento summit, pretože tí lídri sa
správajú, akoby nebol nijaký Lisabon, akoby sa nič neudialo, jednoducho v Berlíne sa Merkelová so
Sarkozym dohodli na určitom hospodárskom riadení a europarlament upozorňuje, že podľa Lisabonskej
zmluvy má platiť predovšetkým komunitárny princíp a tu je rozhodujúca komisia a Európsky parlament,
nie medzivládne dohody. Napokon Lisabonská stratégia krachla nie preto, že by mala veľa cieľov, ale že
tam to množstvo cieľov pridávali jednotlivé členské štáty. A ak sa chceme tomuto problému vyhnúť, ak
chceme naplniť ambiciózny program EÚ 2020, tak nemôžeme postupovať tým starým spôsobom,
pretože ten Európsky parlament si v rámci tejto zmluvy, ináč by bola zbytočná, vydobyl nejaké práva
a pochopiteľne sa o ne hlási."
Peter Bielik, moderátor: " Pani Kunová, jedna veta."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Ja len zodpoviem tú odbornú otázku, ktorá sa
týkala úlohy Európskej komisie, na ktorú ste sa pýtali. Áno, Európska komisia má právo, my sme na ňu
preniesli právomoci v tejto oblasti, kontrolovať, či sa dodržiava primárne právo Európskej únie
a primárne právo je súčasťou nášho právneho poriadku."
Peter Bielik, moderátor: " Srdečná vďaka za poslednú poznámku odborného charakteru. Pán Chmelár,
pán Osuský a samozrejme pani Kunová, ďakujem vám pekne za váš čas, ktorý ste si našli pre divákov
televízie TA3. Príjemný večer."
Vlasta Kunová, Ústav medzinárodných vzťahov, PF UK: " Aj my ďakujeme."
Eduard Chmelár, politológ: " Ďakujem."
Peter Osuský (Most-Híd), poslanec NR SR: "Dovidenia."
Peter Bielik, moderátor: " Dámy a páni, ďakujem aj vám za pozornosť. Dnešná Témy dňa sa končí,
dúfam, že sa uvidíme aj pri zajtrajšom vydaní o 19.55. Dovidenia."
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24. Na Slovensko príde nositeľ Nobelovej ceny Phelps
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 17/09/2010; SITA]
Klúčové témy a osobnosti článku:
Nobelova cena , Edmund S. Phelps
Študenti i odborná verejnosť si v pondelok o 14:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave
vypočujú Phelpsovu prednášku na tému Obnovenie prosperity v západnom svete. Ekonóm získal
Nobelovu cenu v roku 2006 za objasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou.
BRATISLAVA 17. septembra (WEBNOVINY) - Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 2006
Edmund Strother Phelps bude 20. septembra prednášať na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Cenu dostal v roku 2006 za objasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou.
"Nepracoval som pre peniaze alebo ocenenia – ale pre nadšenie z objavovania. Tým najväčším objavom
počas môjho výskumu bola moja žena Viviana. Máme spolu úžasný život," povedal pred štyrmi rokmi
Phelps počas preberania Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy.
Študenti i odborná verejnosť si v pondelok o 14:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave
vypočujú Phelpsovu prednášku na tému Obnovenie prosperity v západnom svete. Účastníci sa musia
vopred zaregistrovať na www.euba.sk/sk/phelps zaujať miesta v Aule najneskôr pol hodiny pred
začiatkom. Vstup na prednášku je voľný. Priamy prenos pre všetkých záujemcov bude pripravený v

priestoroch univerzity.
Tlmočenie je zabezpečené len v miestnostiach priameho prenosu. Po Robertovi J. Aumannovi,
Edwardovi C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je Edmund S. Phelps už štvrtý držiteľ Nobelovej
ceny, ktorý sa predstaví na pôde Ekonomickej univerzity v rámci cyklu Nobel Prize Lecture Series.
Škola pripravuje projekt v spolupráci s nezávislým združením Virtual Scientific Laboratories a Nadáciou
Tatra banky.
Profesor Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu zahrnul novú
premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu.
Touto úpravou modelu spochybnil pôvodnú hypotézu Phillipsovej krivky o nepriamo úmernom vzťahu
medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou. Jedna z najdôležitejších implikácií Phelpsovho rozšíreného
modelu je, že súčasná očakávaná inflácia ovplyvňuje budúci vývoj inflácie a nezamestnanosti.
Na začiatku svojej kariéry sa Edmund Phelps dostal do povedomia vďaka skúmaniu zdrojov
ekonomického rastu. Tieto výskumy uskutočnil v prvej polovici 60-tych rokov v Cowlesovej nadácii na
univerzite v Yale. Od roku 1982 je profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre
kapitalizmus a spoločnosti pri Kolumbijskej univerzite.
Agentúru SITA informovala vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej
univerzity v Bratislave Kamila Kaššová.
SITA
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25. Veda: Na Slovensko príde ďalší nositeľ Nobelovej ceny E. S. Phelps
[Téma: Ekonomická univerzita; www.itnews.sk; 17/09/2010; SITA]
Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 2006 Edmund Strother Phelps bude 20. septembra
prednášať na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cenu dostal v roku 2006 za objasnenie kauzality
medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou. "Nepracoval som pre peniaze alebo ocenenia – ale pre
nadšenie z objavovania. Tým najväčším objavom počas môjho výskumu bola moja žena Viviana. Máme
spolu úžasný život," povedal pred štyrmi rokmi Phelps počas preberania Ceny Švédskej ríšskej banky za
ekonomické vedy. Študenti i odborná verejnosť si v pondelok o 14:00 v Aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave vypočujú Phelpsovu prednášku na tému Obnovenie prosperity v západnom svete. Účastníci
sa musia vopred zaregistrovať na www.euba.sk/sk/phelps a zaujať miesta v aule najneskôr pol hodiny
pred začiatkom.
Vstup na prednášku je voľný. Priamy prenos pre všetkých záujemcov bude pripravený v priestoroch
univerzity. Tlmočenie je zabezpečené len v miestnostiach priameho prenosu. Po Robertovi J.
Aumannovi, Edwardovi C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je Edmund S. Phelps už štvrtý držiteľ
Nobelovej ceny, ktorý sa predstaví na pôde Ekonomickej univerzity v rámci cyklu Nobel Prize Lecture
Series. Škola pripravuje projekt v spolupráci s nezávislým združením Virtual Scientific Laboratories a
Nadáciou Tatra banky.
Profesor Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu zahrnul novú
premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu. Touto úpravou
modelu spochybnil pôvodnú hypotézu Phillipsovej krivky o nepriamoúmernom vzťahu medzi mierou
inflácie a nezamestnanosťou. Jedna z najdôležitejších implikácií Phelpsovho rozšíreného modelu je, že
súčasná očakávaná inflácia ovplyvňuje budúci vývoj inflácie a nezamestnanosti. Na začiatku svojej
kariéry sa Edmund Phelps dostal do povedomia vďaka skúmaniu zdrojov ekonomického rastu. Tieto
výskumy uskutočnil v prvej polovici 60. rokov v Cowlesovej nadácii na univerzite v Yale. Od roku 1982 je
profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre kapitalizmus a spoločnosti pri
Kolumbijskej univerzite.

ZDROJ - SITA
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26. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 21/09/2010; Poludňajší žurnál; Marek Mašura]

MODERATOR: Alfonz Šuran
Alfonz Šuran, moderátor: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy. Veda a výskum
na vysokých školách zaostávajú aj vďaka slabým dotáciám od štátu na nízkej úrovni. Nová vláda sľúbila,
že bude viac podporovať tieto oblasti. Otázne je, či sa jej na to pri ohlásenom šetrení podarí nájsť
peniaze."
Kabinet Ivety Radičovej chce ostať jednu slovenskú univerzitu medzi 500 najlepších na svete. Nebude to
však jednoduché."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave. "Tie vstupy, myslím tým finančné,
materiálne, personálne na tých univerzitách ktoré sú na prvých top 10, americké, britské, Oxford,
Cambridge, tie sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."
****
Na to, aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým potrebujú aj finančnú podporu vlády. Viac peňazí
znamená viac výskumných projektov aj kvalitnejších vedeckých odborníkov. Slovensko dnes dáva na
vedu a výskum 4 krát menej, ako je priemer krajín Únie. Nová vláda to plánuje zmeniť."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave. "Očakávame teda kombináciu zdrojov
z ministerstva, zo štrukturálnych fondov, z medzinárodných grantov."
****
Marek Mašura, TA3.
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27. V Bratislave vystúpi nobelista Edmund S. Phelps
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 20/09/2010; TS]
Zimný semester začnú študenti Ekonomickej univerzity mimoriadnou prednáškou nositeľa Nobelovej
ceny profesora Phelpsa. Ocenenie získal za vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a
nezamestnanosťou.
Profesor Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu zahrnul novú
premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu. Touto úpravou
modelu spochybnil kredibilitu pôvodnej hypotézy Phillipsovej krivky o nepriamo úmernom vzťahu medzi
mierou inflácie a nezamestnanosťou. Jedna z najdôležitejších implikácií Phelpsovho rozšíreného modelu
je, že súčasná očakávaná inflácia ovplyvňuje budúci vývoj inflácie a nezamestnanosti.
Na začiatku svojej kariéry sa Edmund Phelps dostal do povedomia vďaka skúmaniu zdrojov
ekonomického rastu. Tieto výskumy uskutočnil v prvej polovici 60-tych rokov v Cowlesovej nadácii na
univerzite v Yale. Od roku 1982 je profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre
kapitalizmus a spoločnosti pri Kolumbijskej univerzite.
Na prednášku sa bolo potrebné včas zaregistrovať, priamy prenos z prednášky bude pre všetkých
záujemcov pripravený aj v priestoroch univerzity.
Po Robertovi J. Aumannovi, Edwardovi C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je to už štvrtý nobelista,
ktorého prednášku spoločne prinášajú Nadácia Tatra banky, VSL a Ekonomická univerzita v
Bratislave.
ZDROJ - TS Tatra banky
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28. Držiteľ nobelovky: Slovensko nepotrebuje rady. Poradí si samo
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 20/09/2010; TASr]
Slovenská ekonomika nepotrebuje pre svoj rast rady akademikov, ale priestor pre využitie špecifických
podnikateľských znalostí.
Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na to upozornil nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu profesor
Edmund Strother Phelps.
"Ekonomika a biznis si nájde sám cestu, ktorou sa uberať a najlepšie príležitosti, ktoré využiť. Každý
podnikateľ má svoje špecifické know-how, ktoré ostatní nemajú. A práve tieto vysoko špecifické znalosti
sú často neformálne a ide o určité poznatky, ktoré majú iba ľudia v teréne. Tieto poznatky slúžia ako
základ, ktorý vedie k ďalším zmenám. Preto by som Slovensku neodporúčal, aby ste sa radili radami
akademikov, pretože jednotlivé podnikateľské subjekty a biznis si nájdu najlepšiu cestu, ktorou sa

uberať," konštatoval E. Phelps.
Podľa Phelpsa podnikateľská ekonomika dokáže sama využiť čo najlepšie svoj potenciál, poznatky a nie
až tak zreteľné možnosti. "Je potrebné skúšať a vyvíjať iné veci, inak by sme už museli nasledovať
vyšliapanú cestu, napríklad po vzore Nemecka a robiť určité veci iba mechanicky, aby sme sa udržali na
určitej úrovni obchodu. Pritom by nedochádzalo k skutočným aktivitám. Nedali by sme šancu, aby sme
sa uberali vpred a aby sme zažívali zaujímavé veci," zdôraznil.
Profesor Phelps je štvrtým nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu, ktorý v rámci programu Nobel Prize
Lecture Series navštívil Slovensko. Za posledné dva roky navštívili túto krajinu taktiež Robert J.
Aumnann, Edward C. Prescott a A. Mundell.
Prednáška profesora Phelpsa sa uskutoční dnes na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Organizujú ju občianske združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave
a Nadácia Tatra banky.
TASr
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29. PHELPS: Západné ekonomiky potrebujú inovácie
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 20/09/2010; SITA]
Túžba po inováciách v Európe podľa držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu Edmunda S. Phelpsa upadla
a nezdá sa, že by sa mala v blízkej budúcnosti znovu objaviť. Útlm však možno podľa neho evidovať aj v
USA.
BRATISLAVA 20. septembra (WEBNOVINY) - Západné ekonomiky potrebujú pre zabezpečenie
udržateľného rastu predovšetkým inovácie. Myslí si to držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu Edmund
Strother Phelps, ktorý v pondelok prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ako dodal, túžba
po inováciách v Európe upadla a nezdá sa, že by sa mala v blízkej budúcnosti znovu objaviť. Útlm však
možno podľa Phelpsa evidovať aj v USA. Západné štáty pri oživovaní a štartovaní svojich ekonomík tak
musia podľa Phelpsa začať sami od seba a predovšetkým musia zlepšovať podnikateľské prostredie,
robiť ho slobodnejším a pomáhať k rozvoju inovácií.
Podľa profesora neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia ekonomík Západu je ekonomický
boom v Číne. "Nerozumiem, prečo sa Európa vyhovára na Čínu ako na zdroj svojich problémov. Pokiaľ
viem, Európa má podobné problémy už 20 rokov," konštatoval na pondelňajšom stretnutí s novinármi
Phelps. Vysoký hospodársky rast v Číne je pritom podľa neho skôr príležitosťou ako hrozbou, nemôže
však byť pre Západ záchranou. "Ak sa chcete zachrániť, musíte to urobiť sami," dodal Phelps.
Profesor Edmund S. Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu
zahrnul novú premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu. Na
začiatku svojej kariéry sa dostal do povedomia vďaka skúmaniu ekonomického rastu. Tieto výskumy
uskutočnil v prvej polovici 60-tych rokov v Cowlesovej nadácii na univerzite v Yale. Od roku 1982 je
profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre kapitalizmus a spoločnosti pri
Kolumbijskej univerzite.
Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela získal v roku 2006 za
vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou. Po Robertovi J. Aumannovi, Edwardovi
C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je to už štvrtý nobelista, ktorého prednášku spoločne v
Bratislave prinášajú Nadácia Tatra banky, Virtual Scientific Laboratories a Ekonomická univerzita v
Bratislave.
SITA
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30. Phelps: Západné ekonomiky potrebujú inováciu
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/09/2010; SITA]
SITA | 20. septembra 2010 12:33
Západné ekonomiky potrebujú pre zabezpečenie udržateľného rastu predovšetkým inovácie. Myslí si to
držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu Edmund Strother Phelps, ktorý v pondelok prednáša na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ako dodal, túžba po inováciách v Európe upadla a nezdá sa, že by sa mala v blízkej budúcnosti znovu
objaviť. Útlm však možno podľa Phelpsa evidovať aj v USA. Západné štáty pri oživovaní a štartovaní
svojich ekonomík tak musia podľa Phelpsa začať sami od seba a predovšetkým musia zlepšovať

podnikateľské prostredie, robiť ho slobodnejším a pomáhať k rozvoju inovácií.
Podľa profesora neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia ekonomík Západu je ekonomický
boom v Číne. "Nerozumiem, prečo sa Európa vyhovára na Čínu ako na zdroj svojich problémov. Pokiaľ
viem, Európa má podobné problémy už 20 rokov," konštatoval na pondelňajšom stretnutí s novinármi
Phelps. Vysoký hospodársky rast v Číne je pritom podľa neho skôr príležitosťou ako hrozbou, nemôže
však byť pre Západ záchranou. "Ak sa chcete zachrániť, musíte to urobiť sami," dodal Phelps.
Profesor Edmund S. Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu
zahrnul novú premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu. Na
začiatku svojej kariéry sa dostal do povedomia vďaka skúmaniu ekonomického rastu. Tieto výskumy
uskutočnil v prvej polovici 60-tych rokov v Cowlesovej nadácii na univerzite v Yale. Od roku 1982 je
profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre kapitalizmus a spoločnosti pri
Kolumbijskej univerzite.
Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela získal v roku 2006 za
vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou. Po Robertovi J. Aumannovi, Edwardovi
C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je to už štvrtý nobelista, ktorého prednášku spoločne v
Bratislave prinášajú Nadácia Tatra banky, Virtual Scientific Laboratories a Ekonomická univerzita v
Bratislave.

Späť na obsah

31. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:40; 21/09/2010; Hlavné správy; Z domova; Marek Mašura]
MODERÁTOR: Ľubomír Straka, Zuzana Wenzlová
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy. Veda
a výskum na vysokých školách zaostávajú aj pre slabé dotácie od štátu. Iba bratislavská Ekonomická
univerzita by potrebovala trojnásobne viac ako tento rok dostala. Nová vláda sľúbila väčšiu podporu.
Samozrejme v prípade, ak budú peniaze."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým, potrebujú aj finančnú
podporu štátu. Viac peňazí znamená viac výskumných projektov, aj kvalitnejších vedcov. Slovensko
dnes dáva na vedu a výskum 4 krát menej ako je priemer krajín únie. Kabinet Ivety Radičovej to plánuje
zmeniť."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tá ambícia je každoročne zvyšovať podiel."
(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Marek Mašura, redaktor TA3: "Otázkou zostáva, kde na to vláda zoberie peniaze. Diera v štátnej kase je
tento rok obrovská, musíme si preto uťahovať opasky."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Sme toho názoru, že toto šetrenie by malo
byť diferencované, a že by sa nemalo dotýkať vysokých škôl. Je to budúcnosť spoločnosti, je to
budúcnosť mladých ľudí a na tom sa šetriť nemá."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského: "Povedali, že podporia tie inštitúcie, kde sa robí kvalitná
veda a kvalitné vzdelávanie. Takže ja si myslím, že by mali, ale neočakávam, že dajú."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Vláda chce zároveň o niekoľko rokov dostať jednu slovenskú univerzitu
medzi 500 najlepších na svete. Nebude to však jednoduché."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vstupy, myslím tým finančné, materiálne,
personálne na tých univerzitách, ktoré sú na v prvých top 10, americké, britské, Oxford, Cambridge, tie
sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Čo bude o štyri roky a čomu verím, že ten náš systém
bude taký, že strednodobo dostaneme do prvej 500-vky niekoľko slovenských univerzít."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Či sa podarilo ministrovi posunúť školstvo dopredu, uvidíme na konci
volebného obdobia. Podpora vedy a výskumu bola prioritou aj minulej vlády. Napriek tomu sa Slovensko
dnes nachádza z pohľadu investícií na chvoste únie. Marek Mašura, TA3."
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32. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:00; 21/09/2010; Správy TA3; Z domova; Marek Mašura]
MODERÁTOR: Zuzana Wenzlová
Zuzana Wenzlová, moderátorka TA3: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy.
Veda a výskum na vysokých školách zaostávajú aj pre slabé dotácie od štátu. Iba bratislavská
Ekonomická univerzita by potrebovala trojnásobne viac ako tento rok dostala. Nová vláda sľúbila
väčšiu podporu. Samozrejme v prípade, ak budú peniaze."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým, potrebujú aj finančnú
podporu štátu. Viac peňazí znamená viac výskumných projektov, aj kvalitnejších vedcov. Slovensko
dnes dáva na vedu a výskum 4 krát menej ako je priemer krajín únie. Kabinet Ivety Radičovej to plánuje
zmeniť."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tá ambícia je každoročne zvyšovať podiel."
(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Marek Mašura, redaktor TA3: "Otázkou zostáva, kde na to vláda zoberie peniaze. Diera v štátnej kase je
tento rok obrovská, musíme si preto uťahovať opasky."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Sme toho názoru, že toto šetrenie by malo
byť diferencované, a že by sa nemalo dotýkať vysokých škôl. Je to budúcnosť spoločnosti, je to
budúcnosť mladých ľudí a na tom sa šetriť nemá."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského: "Povedali, že podporia tie inštitúcie, kde sa robí kvalitná
veda a kvalitné vzdelávanie. Takže ja si myslím, že by mali, ale neočakávam, že dajú."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Vláda chce zároveň o niekoľko rokov dostať jednu slovenskú univerzitu
medzi 500 najlepších na svete. Nebude to však jednoduché."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vstupy, myslím tým finančné, materiálne,
personálne na tých univerzitách, ktoré sú na v prvých top 10, americké, britské, Oxford, Cambridge, tie
sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Čo bude o štyri roky a čomu verím, že ten náš systém
bude taký, že strednodobo dostaneme do prvej 500-vky niekoľko slovenských univerzít."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Či sa podarilo ministrovi posunúť školstvo dopredu, uvidíme na konci
volebného obdobia. Podpora vedy a výskumu bola prioritou aj minulej vlády. Napriek tomu sa Slovensko
dnes nachádza z pohľadu investícií na chvoste únie. Marek Mašura, TA3."
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33. So sťažnosťami treba prísť do centra
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/09/2010; Turiec - Spravodajstvo; V.Legerská]
Regionálne poradenské centrum Združenia slovenských spotrebiteľov pracuje v Martine od roku 2007.
Jeho cieľom je pomôcť spotrebiteľom v presadzovaní ich práv v styku so službami a maloobchodom.
MARTIN. Začiatkom tohto roku získalo samostatnú právnu subjektivitu a je jedným z dvanástich
poradenských stredísk na Slovensku. Sídli na Divadelnej ulici v priestoroch Turčianskej knižnice, kde
môžu klienti získať kontakt na ľudí, ktorí im pomôžu zorientovať sa v právach spotrebiteľa a v ochrane
spotrebiteľa.
Napriek tomu, že centrum funguje tri roky, verejnosť o ňom vie málo, doposiaľ tu riešili len niekoľko
sťažností na neuznanú reklamáciu obuvi, multifokálnych okuliarov, dodávky technológie na prípravu
tepla a teplej úžitkovej vody a podobne. Záber centra je pritom omnoho širší a poskytuje informácie
o celej škále v oblasti služieb a maloobchodu, pričom spolupracuje so Spotrebiteľským inštitútom
a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Nezáujem či neznalosť verejnosti o možnostiach poradenstva v centre tu chcú riešiť intenzívnejšou
osvetou, keďže v praxi sa často stretávajú s tým, že občania sa na nich obracajú neskoro a mnohokrát
pri riešení svojej sťažnosti postupujú nesprávne a strácajú tak čas.
V.Legerská
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34. So sťažnosťami do centra
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 21/09/2010; 37/2010; s.: 9; Všimli sme si; VL]
Regionálne poradenské centrum Združenia slovenských spotrebiteľov pracuje v Martine od roku 2007.
Jeho cieľom je pomôcť spotrebiteľom v presadzovaní ich práv v styku so službami a s maloobchodom.
MARTIN. Začiatkom tohto roku získalo samostatnú právnu subjektivitu a je jedným z dvanástich
poradenských stredísk na Slovensku. Sídli na Divadelnej ulici v priestoroch Turčianskej knižnice,kde
môžu klienti získať kontakt na ľudí, ktorí im pomôžu zorientovať sa v právach spotrebiteľa a v ochrane
spotrebiteľa.Napriek tomu, že centrum funguje tri roky, verejnosť o ňom vie málo, doposiaľ tu riešili len
niekoľko sťažností na neuznanú reklamáciu obuvi, multifokálnych okuliarov, dodávky technológie na
prípravu tepla a teplej úžitkovej vody a podobne. Záber centra je pritom omnoho širší a poskytuje
informácie o celej škále v oblasti služieb a maloobchodu, pričom spolupracuje so Spotrebiteľským
inštitútom a s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nezáujem či neznalosť
verejnosti o možnostiach poradenstva v centre tu chcú riešiť intenzívnejšou osvetou, keďže v praxi sa
často stretávajú s tým, že občania sa na nich obracajú neskoro a mnohokrát pri riešení svojej sťažnosti
postupujú nesprávne a strácajú tak čas.
(VL)
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35. Riaditeľom novovzniknutej divízie Colliers International - financovanie
projektov, sa stal skúsený bankár
[Téma: Ekonomická univerzita; Doprava a logistika; 07/09/2010; 09/2010; s.: 7; Monitor; TS/lc]
Od augusta 2010 má slovenská pobočka medzinárodnej realitnej konzultantskej spoločnosti Colliers
International nového riaditeľa divízie financovania projektov (Property Finance)
- stal sa ním skúsený bankár Juraj Bielik. Juraj Bielik je na pozícii Property Finance Director
novozniknutej divízie zodpovedný za sprostredkovanie financovania projektov nielen z oblasti
nehnuteľností, ale aj za sprostredkovanie projektového a akvizičného financovania. "V mojej kompetencii
je príprava a exekutíva riešení v oblasti poskytovania finančného kapitálu pre investorov do
nehnuteľností, developerov, vlastníkov nehnuteľností v spolupráci s bankami a finančnými inštitúciami
pôsobiacimi na Slovensku," komentoval svoje plány v divízii projektového financovania Juraj Bielik. Nový
riaditeľ chce maximálne využiť skúsenosti nadobudnuté v bankovom sektore, ako aj v oblasti
nehnuteľností. Zameria sa najmä na sprostredkovanie financovania pre segment malých a stredných
podnikateľov. Spolupracovať bude s poprednými slovenskými, rakúskymi i nemeckými bankami, ktoré sú
aktívne na slovenskom trhu. "Vznik novej divízie je v súlade s našimi dlhodobými strategickými plánmi.
Ako jediný na slovenskom trhu ponúkame klientovi komplexné profesionálne služby v oblasti
nehnuteľností a projektového financovania. Sprostredkovanie financovania budeme zabezpečovať aj na
projekty, pri ktorých nie sme exkluzívny predajca. Veríme, že klienti ocenia pridanú hodnotu našich
služieb," dodáva Ermanno Boerís, generálny riaditeľ spoločnosti Colliers. Pred nástupom do Colliers
International pracoval Juraj Bielik na pozícii riaditeľa Investkredit Bank AG, zastúpenia zahraničnej
banky na Slovensku. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí
lyžovanie, bicyklovanie, návšteva posilňovne, golf, turistika, hudba, čítanie i cestovanie.
TS/lc Snímka Colliers International
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36. Novým ministrom životného prostredia by mal byť József Nagy
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/09/2010; Z domova; ČTK]

AKTUALIZOVANÉ 10:52
BRATISLAVA. Vládna strana Most-Híd navrhla koalícii na post budúceho ministra životného prostredia
poslanca parlamentu Józsefa Nagya. Novinárom to dnes povedal minister pôdohospodárstva a
podpredseda strany Zsolt Simon. Úrad zrušila predchádzajúca vláda, opätovne ho však obnovila nová
koalícia. Ministerstvo bude fungovať od novembra.
"Strana Most-Híd poskytla jednu nomináciu na post (...), je ním József Nagy, je to poslanec nášho
poslaneckého klubu," povedal Simon.
Poznamenal, že strana koalícii predložila poslancov životopis. "Po tom, čo sa koaliční partneri s tým
oboznámia, dostaneme od nich odozvu, budeme sa s tým ďalej zaoberať," dodal.
Nagy je podľa internetovej stránky Mosta-Híd vzdelaním ekonóm, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ spoločnosti
zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami. V parlamente pôsobí vo výbore pre financie.
Ministerstvo zrušila ešte predchádzajúca koalícia na čele s Robertom Ficom (Smer), ktorá tak chcela
šetriť peniaze.
Agenda následne prešla pod ministerstvo pôdohospodárstva. Rozhodnutie si vyslúžilo predovšetkým
kritiku ochranárov a nová stredopravá koalícia rýchlo ohlásila, že chce ministerstvo obnoviť.

József Nagy (42 rokov),
ekonóm, narodil sa v Dunajskej Strede.
ženatý, otec štyroch detí.
základnú školu a maďarské gymnázium absolvoval v Dunajskej Strede. Po ukončení Ekonomickej
univerzity v Bratislave sa venoval realitnej a publikačnej činnosti.
po návrate do Dunajskej Stredy sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a
hydromelioračnými prácami.
od júna 2010 je poslancom NR SR za stranu MOST-HÍD, ďalej členom Výboru NR SR pre financie a
rozpočet a vykonáva funkciu predsedu okresnej organizácie v Bratislave.
svoj voľný čas strávi hlavne s rodinou v prírode, jeho záľubami sú turistika, lyžovanie a bicyklovanie.
ZDROJ - web strany Most - Híd
ČTK

Späť na obsah

37. Zelené ministerstvo má viesť Nagy
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/09/2010; s.: 3; Správy; su]
su (c) Bratislava
Ministrom životného prostredia by sa mal stať poslanec parlamentu József Nagy. Strana Most-Híd
predložila návrh na jeho vymenovanie koalícii, ktorá ho ešte posúdi. "Predložili sme koaličným partnerom
jeho životopis, vyjadria sa, keď sa s ním zoznámia," povedal minister pôdohospodárstva Zsolt Simon,
ktorý má zatiaľ na starosti aj agendu životného prostredia. Nagy má 42 rokov a je ekonóm. Po skončení
Ekonomickej univerzity v Bratislave sa venoval realitnej- a publikačnej činnosti. Pôsobil ako riaditeľ
spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami. V súčasnosti je členom
parlamentného výboru pre financie a rozpočet. Bývalý minister životného prostredia László Miklós z
SMK povedal, že Nagya nepozná, preto ho nechce hodnotiť. "Neviem, či sa niekedy zaoberal životným
prostredím, ale keby to tak bolo, hádam by som o tom niečo vedel," podotkol. Organizácia Greenpeace
Slovensko nechcela nomináciu posudzovať. "Nikdy sme nekomentovali konkrétnych ľudí. Je to
rozhodnutie politickej strany," povedal Juraj Rizman. Myslí si, že na post ministra by mal ísť človek s
manažérskymi skúsenosťami, ale zároveň by mal mať rozhľad v oblasti životného prostredia.
Ministerstvo obnoví svoju činnosť od novembra.. Koalícia vyriešila aj nejasnosti s nomináciou Mostu Evy
Šunkovej na post generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu. Vládu ju včera aj vymenovala
do funkcie. Šimková za Ficovej vlády viedla sekciu ekonomiky na Úrade pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. V súvislosti s ňou sa objavilo podozrenie, že uzatvorila nevýhodnú zmluvu o prenájme
priestorov. Šimková to však odmietla. Zsolt Simon tvrdí, že fakty nepotvrdili špekulácie médií. "Už v

januári napísala list predsedovi úradu, kde upozornila na porušenie zákona. Tým z spravila všetko, čo
bolo v jej kompetencii. Nemôže byť zodpovedná za predsedu úradu," povedal Simon. PEREX. A.S.,
VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ

Späť na obsah

38. Sekcia LOGISTICS
[Téma: Ekonomická univerzita; Doprava a logistika; 07/09/2010; 09/2010; s.: 19; Doprava; redakcia]
"Medzinárodné aspekty v doprave a logistike"
PERSPEKTÍVY DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA SLOVENSKU V KONTEXTE S OKOLITÝMI
ŠTÁTMI
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky predstaviteľ MDPT SR
OD DODÁVATEĽA AŽ K VÝROBNEJ LINKE: ŠPECIALIZOVANÉ RIADENIE PREPRAVY A LOGISTIKY
V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Bertrand de Teehtermann Automotive Manager, GEFGO SLOVAKIA
Skupina GEFCO vstúpila na slovenský trh ako jeden z hlavných partnerov spoločnosti PSA na
Slovensku, pre ktorú zabezpečuje efektívne a spoľahlivé riešenia v oblasti logistiky. V sektore
automotive GEFCO SLOVAKIA zabezpečuje kompletnú logistiku na vstupe, cross-docking a prepravu
hotových vozidiel. Cieľom prezentácie je poukázať na riadenie dodávateľského reťazca od dodávateľa
až po výrobnú linku, pričom sa bude zameriavať na niektoré problémy: Ako znížiť skladové zásoby a
zároveň poskytovať vyššiu úroveň bezpečnosti v organizácii prepravy? Akým spôsobom je potrebné
riešiť krízové situácie a pritom zaistiť včasné dodanie tovaru odberateľovi? Ako zlepšiť efektívnosť
organizácie a zároveň optirnalizovať náklady?
Bertrand de Teehtermann bol po 8 rokoch pôsobenia v rámci skupiny EFCO menovaný do funkcie
Automotive Manager spoločnosti GEFCO SLOVAKIA. Do jeho kľúčových kompetencií spadá riadenie
aktivít pre významného klienta spoločnosti GEFCO SLOVAKIA na Slovensku - spoločnosť PSA. V
minulosti zastával tieto funkcie:
- Network Country manažér v spoločnosti GEFCO SLOVAKIA (2005 - 2008)
- Prevádzkový riaditeľ v pobočke GEFCO Švajčiarsko (2004 - 2005)
- Riaditeľ pre operatívny marketing v pobočke GEFCO Nemecko (2002 - 2004)
- Marketingový riaditeľ v medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa logistikou a zbernou prepravou
(1999 - 2002). Bertrand de Teehtermann pochádza zo Švajčiarska a profesionálnu kariéru začal vo
Francúzsku, kde prostredníctvom rozvoja produktového sortimentu rozbiehal marketingové a obchodné
aktivity anglickoaustrálskej spoločnosti CHEP, ktorá sa zaoberá zbernou prepravou. V profesionálnej
kariére pokračoval v Nemecku, kde nastúpil do skupiny GEFCO na pozíciu riaditeľa pre operatívny
marketing a bol zodpovedný za podporu a rozvoj predaja. Po návrate do Švajčiarska pôsobil ako
prevádzkový riaditeľ
- jeho úlohou bolo sprevádzkovanie novej platformy, zavedenie integrovaného informačného systému a
riadenie tímu.
VÝHODY OUTSOURGINGU VNÚTROPODNIKOVEJ LOGISTIKY
Pavel Hendryeh generálny riaditeľ DHL Supply Chain Slovensko
Prednáška rozoberá problematiku odčlenenia určitých podporných činností od hlavného predmetu
podnikania firmy a zverenie týchto činností externému dodávateľovi. Na príkladoch z praxe (Volkswagen
a Sonny) sa budú prezentovať výhody takéhoto riešenia v oblasti vnútropodnikovej logistiky
priemyselných výrobných spoločností. Pavel Hendryeh nastúpil nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa
DHL Supply Chain Slovensko v roku 2006. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor
logistika, financie a medzinárodný obchod. V oblasti integrovanej logistiky pôsobí už 13 rokov.
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY - STAVBA NA ZELENEJ LÚKE ALEBO BROWNSFIELD
Peter Bečár výkonný riaditeľ PointPark Properties, s.r.o.
Prezentácia sa venuje porovnaniu výhod a nevýhod stavieb priemyselných a distribučných objektov na
zelenej lúke verzus v takzvaných hnedých parkoch.
Peter Bečár je výkonný riaditeľ spoločnosti PointPark Properties. Vo svojej funkcii je zodpovedný za

chod a ďalší rzovoj slovenskej pobočky a existujúcich aj budúcich projektov na Slovensku. Je
absolventom Fakulty manažmentu Komenského univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil v oblasti
nehnuteľností a IT sektore.
MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INCOTERMS
Viktória Valachovičová doktorandka na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Prednáška stručne informuje o 13 súčasných medzinárodných obchodných podmienkach INCOTERMS
2000 ako aj pripravované zmeny, ktoré už schválila Výkonná rada Medzinárodnej obchodnej komory
(MOK) v Paríži. MOK vlastní Copyright na INCOTERMS a pripravované znenie INCOTERMS 2010
zverejní v septembri tohto roku. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí reakcia na substitúciu papierových
dokumentov elektronickými, revízia poistných doložiek Medzinárodnej organizácie poisťovateľov (IUA) z
roku 2009 a amerického Jednotného obchodného zákonníka - Uniform Commercial Code (UCC) z roku
2004, a tiež prispôsobenie doložiek na použitie pri vnútroštátnych obchodoch alebo pre obchodovanie v
rámci bezcolných zón. Viktória Valachovičová je absolventkou inžinierskeho štúdia a súčasnou
doktorandkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2005 - 2007 pracovala v oblasti
prípravy medzinárodných projektov v energeticko-strojárskom sektore so zameraním najmä na 6. a 7.
rámcový program Európskej únie, priority EUROATOM, ICT
- Informačné a komunikačné technológie a výzvy slovenskej Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(APVV).
INFORMÁCIE A ONLINE REGISTRÁCIA NA www.fleetkonferencia.slc
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39. Martin Kováč predsedom Európskej komisie SEMPO
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/09/2010; Medialne; redakcia]
Novým predsedom Európskej komisie SEMPO (Search Engine Marketing Professionals Organisation)
sa stal Martin Kováč, manažér medzinárodných projektov spoločnosti Etarget a country manager pre
Slovensko. Stal sa tak prvým profesionálom zo strednej a východnej Európy v riadiacich orgánoch tejto
medzinárodnej organizácie. Európskej komisii SEMPO bude predsedať spolu s GJ Bramerom z
Holandska.
"Etarget je prvou spoločnosťou zo strednej a východnej Európy, ktorá sa ešte v roku 2006 stala členom
SEMPO. Preto ma veľmi teší, že práve ja mám možnosť byť prvým predsedom Európskej komisie tak
významnej organizácie v tomto regióne," hovorí Martin Kováč zo spoločnosti Etarget a dodáva:
"Prostredníctvom SEMPO môžeme na Rumunsko doniesť medzinárodné know-how, ktoré významne
pomôže rastu celého odvetvia marketingu vo vyhľadávačoch u nás."
SEMPO je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje spoločnosti a profesionálov z odvetvia
SEM (Search Engine Marketing). Venuje sa najmä výskumu, zvyšovaniu znalosti a povedomia, ale aj
budovania kontaktov na celom svete. Etarget je členom SEMPO od roku 2006.
Etarget
ETARGET je dodávateľom cielenej internetovej reklamy. Spoločnosť pôsobí na Slovensku, v Čechách,
Maďarsku, Rumunsku, Srbsku,Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku a Rakúsku. Svojim klientom poskytuje
možnosť zobrazovania svojho odkazu na rozrastajúcej sa sieti partnerských informačných a
vyhľadávacích portálov. www.etarget.sk
Martin Kováč
Narodený v roku 1978. V roku 2001 ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave so
zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie. Po skončení školy pracoval v Prvej komunálnej
banke, a.s. ako junior projekt manažér pre VIP klientov. Od októbra 2002 pracoval v ARBOmedia.net
Slovakia ako manažér predaja reklamného priestoru v printových médiách, televízii a internete. Od roku
2004 pracoval v spoločnosti Slavonia Bratislava, s.r.o., ako marketingový manažér. V súčasnosti
zastáva pozíciu country manažéra pre Slovensko.
SEMPO
SEMPO je globálna nezisková organizácia, ktorá slúži odvetviu search engine marketing a jednotlivcom,
ktorí sú doňho zapojení. Našim cieľom je pomáhať rastu celého odvetvia cez budovanie silných vzťahov,
podporovanie znalosti, poskytovanie vzdelania, generovanie prieskumov a vytváranie lepšieho
pochopenia vyhľadávania a jeho úlohy v marketingu. www.sempo.org
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40. Phelps: Nepotrebujete rady akademikov, nájdete si vlastnú cestu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 20/09/2010; Ekonomika - Názory a analýzy; TASR, SITA]

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika nepotrebuje pre svoj rast rady akademikov, ale priestor pre
využitie špecifických podnikateľských znalostí. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na to
upozornil nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu profesor Edmund Strother Phelps.
"Ekonomika a biznis si nájde sám cestu, ktorou sa uberať a najlepšie príležitosti, ktoré využiť. Každý
podnikateľ má svoje špecifické know-how, ktoré ostatní nemajú. A práve tieto vysoko špecifické znalosti
sú často neformálne a ide o určité poznatky, ktoré majú iba ľudia v teréne. Tieto poznatky slúžia ako
základ, ktorý vedie k ďalším zmenám. Preto by som Slovensku neodporúčal, aby ste sa radili radami
akademikov, pretože jednotlivé podnikateľské subjekty a biznis si nájdu najlepšiu cestu, ktorou sa
uberať," konštatoval E. Phelps.
Podľa Phelpsa podnikateľská ekonomika dokáže sama využiť čo najlepšie svoj potenciál, poznatky a nie
až tak zreteľné možnosti.
"Je potrebné skúšať a vyvíjať iné veci, inak by sme už museli nasledovať vyšliapanú cestu, napríklad po
vzore Nemecka a robiť určité veci iba mechanicky, aby sme sa udržali na určitej úrovni obchodu. Pritom
by nedochádzalo k skutočným aktivitám. Nedali by sme šancu, aby sme sa uberali vpred a aby sme
zažívali zaujímavé veci," zdôraznil.
Západné ekonomiky potrebujú inovácie
Západné ekonomiky potrebujú pre zabezpečenie udržateľného rastu predovšetkým inovácie, myslí si
Phelps. Túžba po inováciách v Európe upadla a nezdá sa, že by sa mala v blízkej budúcnosti znovu
objaviť. Útlm však možno podľa Phelpsa evidovať aj v USA.
Západné štáty pri oživovaní a štartovaní svojich ekonomík tak musia podľa Phelpsa začať sami od seba
a predovšetkým musia zlepšovať podnikateľské prostredie, robiť ho slobodnejším a pomáhať k rozvoju
inovácií.
Nevyhovárajte sa na Čínu
Podľa profesora neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia ekonomík Západu je ekonomický
boom v Číne. "Nerozumiem, prečo sa Európa vyhovára na Čínu ako na zdroj svojich problémov. Pokiaľ
viem, Európa má podobné problémy už 20 rokov," konštatoval na pondelňajšom stretnutí s novinármi
Phelps.
Vysoký hospodársky rast v Číne je pritom podľa neho skôr príležitosťou ako hrozbou, nemôže však byť
pre Západ záchranou. "Ak sa chcete zachrániť, musíte to urobiť sami," dodal Phelps.
Už štvrtý nobelista na Slovensku
Profesor Edmund S. Phelps významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Do modelu
zahrnul novú premennú, ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov na trhu. Na
začiatku svojej kariéry sa dostal do povedomia vďaka skúmaniu ekonomického rastu. Tieto výskumy
uskutočnil v prvej polovici 60-tych rokov v Cowlesovej nadácii na univerzite v Yale.
Od roku 1982 je profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre kapitalizmus a
spoločnosti pri Kolumbijskej univerzite.
Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela získal v roku 2006 za
vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou. Po Robertovi J. Aumannovi, Edwardovi
C. Prescottovi a Robertovi A. Mundellovi je to už štvrtý nobelista, ktorého prednášku spoločne v
Bratislave prinášajú Nadácia Tatra banky, Virtual Scientific Laboratories a Ekonomická univerzita v
Bratislave.
TASR, SITA
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41. Lenovo University uľahčí vysokoškolákom štúdium na kvalitných notebookoch
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 23/09/2010; redakcia]
Spoločnosť Lenovo zahajuje projekt Lenovo University zameraný na študentov vysokých škôl a univerzít
na Slovensku.
Cieľom projektu je sprístupnenie kvalitnej výpočtovej techniky študentom za výhodných podmienok a

zároveň podpora IT vybavenosti na vysokých školách. Pilotného projektu Lenovo University sa zúčastnia
Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita, Technická univerzita v Košiciach a Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, čím táto iniciatíva oslovuje viac ako 63
000 študentov.
V rámci projektu majú študenti participujúcich škôl možnosť za zvýhodnené ceny získať špičkové
notebooky a AiO počítače: IdeaPad S10-3, IdeaPad U350, IdeaPad G550, IdeaPad Y560, IdeaCentre
C200 a ThinkPad Edge. Modely boli zvolené tak, aby pokryli širokú škálu potrieb študentov od tých, ktorí
hľadajú ľahký a prenosný počítač, až po tých, ktorí túžia po vysoko výkonnom multimediálnom
notebooku alebo desktope. Študenti taktiež získajú balík Lenovo University, ktorý obsahuje
antivírový balík ESET Smart Security 4 od spoločnosti ESET, spol. s r.o. na dva roky zadarmo
mobilný internet od Slovak Telekom, a.s. na dva roky za špeciálnu cenu
simuláciu trhového prostredia od spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n.o.
špeciálny software (Visual Studio 2010 Pro a Expression Studio) zadarmo a desktopovú tému Lenovo
University od Microsoft Slovakia, s.r.o., a okrem toho pre prvých 250 zakúpených licencií Microsoft
Office 2010 získavajú študenti štýlovou Lenovo tašku zadarmo
Vysoká škola, ktorá o projekt prejaví záujem získa zdarma kompletne vybavenú učebňu, možnosť
poskytnúť študentom kvalitnejšie študijné osnovy a výučbu vďaka špičkovej výpočtovej technike,
certifikované Lenovo IT kurzy pre študentov a propagáciu školy pomocou projektu a webového portálu.
Spoločnosť Lenovo celosvetovo zastrešuje školské projekty a preto sme sa rozhodli týmto projektom
podporiť a skvalitniť štúdium na vysokých školách na Slovensku, ktoré o takúto pomoc prejavia záujem."
hovorí Peter Oravec, Reseller Sales Manager spoločnosti Lenovo a iniciátor projektu. "Školy a študenti
majú možnosť získať špičkové štýlové notebooky za skutočne výhodné ceny vrátane kancelárskych
aplikácií, antivírového softwaru a zľavneného pripojenia na internet. Môžu tak využiť všetky možnosti,
ktoré výpočtová technika ponúka a týmpádom si môžu štúdium výrazne spríjemniť a uľahčiť."
Zahájenie projektu a podmienky účasti študentov
Projekt Lenovo University štartuje v septembri 2010. Podmienkou účasti študenta je preukázanie štúdia
na niektorej z partnerských univerzít. Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na
www.lenovouniversity.sk.
Pre najnovšie informácie o Lenovo news sa zaregistrujte na RSS kanále spoločnosti Lenovo alebo
sledujte Lenovo na: www.twitter.com/LenovoCZ.
O spoločnosti Lenovo
Spoločnosť Lenovo je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov špičkovej výpočtovej techniky.
Obchodný model spoločnosti Lenovo je postavený na inováciách, efektívnej prevádzke a úsilí o
maximálne uspokojenie zákazníka, pričom spoločnosť zároveň významne investuje na rozvíjajúcich sa
trhoch. Spoločnosť Lenovo v dnešnej podobe vznikla akvizíciou divízie osobných počítačov IBM a dnes
sa venuje vývoju, výrobe a predaji spoľahlivých, vysoko kvalitných, bezpečných a jednoducho
použiteľných technologických produktov a služieb pre zákazníkov z celého sveta. Hlavné výskumné
centrá spoločnosti Lenovo sa nachádzajú v japonskom Yamate, čínskom Pekingu, Šanghaji a Šenzene
a v americkom Raleighu. Ďalšie informácie o spoločnosti Lenovo sú k dispozícií na www.lenovo.com.
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42. Chráňte svoje peniaze pred menovými výkyvmi
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 22/09/2010; eTREND; PR]
Rozhovor s Karlom Piovarcsym (INZERCIA)
PR
Zmeny medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie majú vplyv na výmenné kurzy cudzích mien.
Výkyvy kurzov cudzích mien spôsobujú hlavybôľ nielen spotrebiteľom, ale predovšetkým firmám
venujúcim sa zahraničnému obchodu, či už ide o vývoz alebo dovoz.
Dnes nie je pre slovenské spoločnosti ničím výnimočným pôsobiť globálne a zaobchádzanie so
zahraničnými menami je pre nich každodennou záležitosťou. Napriek tomu, mnohé z nich svoje peniaze
nechránia.
Denne nastávajú situácie, kedy firma exportuje svoje produkty do zahraničia a na trhu nečakane nastane
situácia oslabenia, prípadne posilnenia niektorej významnej svetovej meny. To dokáže výrazne ovplyvniť
náklady a teda aj ziskovosť spoločnosti. Na trhu však existujú možnosti ako sa chrániť pred veľkými
finančnými stratami. Vhodným riešením pre firmy venujúce sa zahraničnému obchodu firmy je napríklad
menový (forexový) hedging.
Menové výkyvy sú výrazným rizikom pri cezhraničnom obchodovaní.
Forexový trh je nevyspytateľný - na vývoj cudzích mien denne vplýva veľké množstvo ekonomických či
politických faktorov. Táto neistota brzdí schopnosti firiem obchodovať a plánovať budúcnosť, preto je
absencia manažmentu menového rizika pre spoločnosti , ktoré obchodujú na medzinárodnej scéne
závažným problémom. Kurzové výkyvy dokážu spôsobiť straty neuveriteľných rozmerov, či už napríklad
len pri zvýšených nákladoch na dopravu či zaplatení dodatočných dovozných a vývozných ciel.

Obchoduje vaša firma na medzinárodnej úrovni? Máte záujem chrániť sa pred rizikom spojeným s
menovými výkyvmi? Kontaktujte Saxo Bank a zistite o menovom hedgingu viac. Volajte na (+420) 226
201 580 alebo sa zaregistrujte na tejto stránke.
Zašleme vám zdarma brožúru o obchodovaní na menovom trhu, FOREX MASTERCLASS, a naši
konzultanti Vám v prípade záujmu objasnia ako sa Vaša firma môže chrániť pred menovými výkyvmi.
Saxo Bank v Európe, ako aj na slovenskom trhu nedávno rozšírila portfólio pôsobnosti na menový a
komoditný hedging. Čo to prináša klientom?
Stručne povedané – poistenie. Hedging alebo zabezpečenie je investícia, ktorá sa realizuje špeciálne na
zníženie alebo odstránenie rizika z inej investície. Pokiaľ to preložíme do laickej reči, pre firmy operujúce
svetovo a s cudzími menami to znamená ochranu pred rizikom finančnej straty, teda poistenie v prípade
neočakávaných nepriaznivých situácií. Dôležité je však nezabúdať, že sa zabezpečenie používa na
zníženie potenciálnych strát, ale nikdy vás neochráni pred všetkými negatívami.
Ktoré spoločnosti sú rizikovou skupinou a odporúčate im chrániť sa?
Menový hedging je zaujímavý najmä pre korporátnych klientov, teda firmy zo sektora zahraničného
obchodu, cestovné kancelárie či segment komoditného zabezpečenia predovšetkým firiem, ktoré ich
produkujú, teda poľnohospodársky či ťažobný priemysel.
Kde teda so zabezpečením začať?
Hedging z portfólia služieb Saxo Bank výrazne konkuruje po finančnej stránke. Spoločnosti stačí otvoriť
si účet a v prípade zaistenia mien na ňom držať najmenej 250 tisíc dolárov, pri komoditnom zabezpečení
je potrebný minimálny zostatok na úrovni 10 tisíc dolárov. Dôvodom nižšej sumy je fakt, že Saxo Bank
nezabezpečuje fyzickú výmenu komodity, klientovi teda stačia len peniaze na istenie.
Medzinárodný obchod rastie rýchlo a podnikom poskytuje nové možnosti.
Sme v novej ekonomickej ére globálneho obchodovania, a to je dôvod, prečo musia podniky pracovať
ešte múdrejšie a obozretnejšie. Potreba, aby sa manažment menového rizika stal každodennou
súčasťou riadenia rizík nikdy nebola väčšia. Práve menové výkyvy totiž môžu mať výrazný vplyv na
ziskovosť spoločnosti operujúcej na medzinárodnej scéne.
Obchoduje vaša firma na medzinárodnej úrovni? Máte záujem chrániť sa pred rizikom spojeným s
menovými výkyvmi? Kontaktujte Saxo Bank a zistite o menovom hedgingu viac. (+420) 226 201 580
alebo sa zaregistrujte na tejto stránke. Pošleme vám zdarma brožúru FOREX MASTERCLASS a naši
konzultanti Vám v prípade záujmu objasnia ako sa vaša firma môže chrániť pred menovými výkyvmi.
Karol Piovarcsy je riaditeľ pobočky dánskej investičnej banky Saxo Bank v Prahe. Riadi aktivity banky na
slovenskom, českom a poľskom trhu. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a
Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach.
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43. Zabúdame, aké to je myslieť dlhodobo
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 23/09/2010; 38; s.: 10,11,12; ROZHOVOR; Pavel Sibyla ,
František Múčka]
Laureát Nobelovej ceny Edmund Phelps: Ďalšia kríza môže byť niečo, čo sme nikdy predtým nezažili
22.09.2010 / Pavel Sibyla , František Múčka
Podstata kapitalizmu je nenahraditeľná, no vhodne zvolené dotácie, napríklad v oblasti zamestnanosti,
zvyšujú celkovú prosperitu. Takto možno jednoducho zhrnúť ekonomické vierovyznanie amerického
ekonóma Edmunda Phelpsa.
Spojené štáty sa rozhodli minúť na záchranu ekonomiky bilión dolárov. Aká časť z tejto sumy sú podľa
vás peniaze vyhodené von oknom?
Som presvedčený, že veľká časť z týchto peňazí stimulovala dopyt od spotrebiteľov, ktorý však napokon
z veľkej časti skončil mimo USA. Toľko k americkému záchrannému balíku z medzinárodného pohľadu.
Tieto peniaze boli premrhané peniaze. Americká vláda dokonca chcela od európskych krajín, aby
zaviedli podobné stimuly. Ale tiež som si istý, že sa naštartovalo niekoľko celkom dobrých projektov,
napríklad rozširovanie širokopásmovej internetovej siete. To bol dobrý nápad, aj keď nemám predstavu,
ako sa zrealizoval. Ale zaznamenali sme tiež množstvo bezcieľnych projektov.
Napríklad?
Ak si dobre pamätám, časť peňazí bola minutá s cieľom pomôcť ľuďom udržať vo vlastníctve ich domy.
Aby ich nemuseli predať a ceny nehnuteľností ďalej neklesali. Je mi jasné, že mnohým ľuďom to znie
ako dobrý nápad. Ale dá sa to tiež kritizovať. Bude to znieť až príliš v duchu rakúskej ekonomickej školy,
ale zrejme ste už na to zvyknutí. Dá sa k tomu postaviť aj takto: pozri, človeče, máš zamorený dom a
najlepšie, čo môžeš urobiť, je vypadnúť z neho tak rýchlo, ako je len možné. Užívaj lieky a počkaj pár
rokov, pokým sa opäť budeš cítiť dobre. Je to lepšie, ako sa snažiť otočiť prírodu do protismeru a robiť
všetko možné na ochranu realitného trhu a stavebného priemyslu pred veľkými otrasmi.

Politikov by však táto terapia vyšla príliš draho.
Politici sa často pokúšajú tento proces vyhladiť, stlmiť pád, čím sa agónia predlžuje. Trh sa vždy snaží
dostať sa z toho čo najskôr, nehľadiac na okolnosti, a ísť ďalej. To však z politického hľadiska nie je
populárne.
Niektorí ekonómovia tvrdia, že cenou za fiškálne stimuly a záchranu bánk bude vysoká inflácia v
strednodobom horizonte. Súhlasíte s týmto názorom?
Riziko vysokej inflácie vždy existovalo a tuším som aj napísal nejaké štúdie, kde som toto slovné
spojenie použil, takže ťažko môžem protirečiť.
Takže sa máme začať obávať?
Viete, nikdy som nebol v jednej skupine s tými, ktorí nariekajú ako Kasandra, že hrozivá inflácia je hneď
za rohom. Nemal som pocit, že záchranný balík bol taký veľký, aby niečo podobné spôsobil. Fiškálne
stimuly boli vzhľadom na veľkosť americkej ekonomiky skôr mierne. Myslím si, že väčším dôvodom na
obavy je obrovská hromada pochybných aktív na účtoch Americkej centrálnej banky (FED).
No FED je schopná zamedziť nárastu inflácie, ktorá by smerovala do neprimeranej výšky. Aj keď niektorí
pochybujú, či má vedenie banky na to dostatok odvahy. A sú tu tiež názory, ktoré tvrdia, že tak je to
dobré, nechajme infláciu rásť.
Znie vám to ako dobrý nápad?
Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Inflácia zasiahne mnoho oblastí, na ktoré sa v súvislosti s ňou
zabúda, napríklad finančné trhy. Keď stúpne inflácia, peniaze sa nebudú hrnúť na akciové trhy. Ľudia sa
budú snažiť zbaviť dolárov a nakupovať zlato, švajčiarske franky či dokonca japonské jeny. Dolár
dopadne zle a prejaví sa to aj na akciových trhoch. Hodnota akcií spoločností, ktoré veľa vyvážajú,
stúpne, no množstvo akcií pôjde dole a myslím si, že toto bude zlý vývoj.
Často opakujete, že veľkým problémom súčasnosti sú krátkodobé ciele (short-termism). Že šéfovia
firiem či bánk sa sústredia na krátkodobé ciele a rýchle výsledky. No keď si predstavíte sám seba na ich
mieste, nie je v dnešných neistých časoch táto taktika prirodzená?
Pozrite sa, títo ľudia ustupujú pokušeniu využiť krátkodobé príležitosti a dostať v horizonte dvoch či troch
rokoch čo najvyššie bonusy. Je to totálne racionálne, ale nepovedal by som, že ide o prirodzený spôsob,
akým by sa mal robiť biznis. Jeden z dôvodov, prečo vznikli spoločnosti s ručením obmedzeným, bol
long-termism, možnosť hľadieť ďalej do budúcnosti. Takže majiteľ spoločnosti sa nemusí stresovať tým,
že najbližší rok bude po uši zadlžený. Nemusí sa trápiť, či mať alebo nemať ešte jedno dieťa.
Ak sa rozhodne ponúknuť trhu akcie svojej firmy a uspeje, je to ocenenie jeho činnosti. Je to
predovšetkým verejný sektor a politici, kto si hovie v krátkodobom plánovaní. Kapitalizmus nie je vo
svojej podstate model zameraný na short-termism, je to systém preferujúci long-termism. No keďže sa
do tohto systému dostali úplatky vo forme bonusov, je čas na opravu systému. Mnoho rán, ktoré v
posledných rokoch vznikli, sa dokážu prirodzene ozdraviť. Obávam sa, že krátkodobé myslenie k nim
nepatrí.
Jedným z prejavov short-termismu je nedostatok peňazí, ktoré by boli banky ochotné investovať do
nových inovatívnych projektov. Nedávno ste navrhli založiť Prvú národnú banku inovácií. O čo ide?
Možno to pripodobniť k farmárskemu úverovému systému (Farm credit system). Ide o sieť približne
dvadsiatky bánk. Tie si požičiavajú peniaze na finančných trhoch a nejakou sumou prispieva aj vláda,
vďaka čomu je v ponuke dostatok peňazí za nízky úrok na nové projekty farmárov. Farmári tak môžu
skúšať nové hnojivá či vyvíjať nové produkty. Vyzerá to byť celkom úspešný systém, ktorý sa zatiaľ vyhol
korupčným škandálom. Jednoducho musíme niečo vymyslieť, ako nasmerovať finančný systém smerom
k investovaniu do podnikateľov a inovatívnych projektov.
Súčasný finančný systém umiestňuje nadmerne veľa zdrojov do obchodu s majetkom, na pôžičky
nadmerne zadlženým spotrebiteľom a na finančné operácie s nízkou pridanou hodnotou. Financovanie
rozvoja a inovácií je v úzadí.
A táto neprimeranosť vo financovaní bude čoraz zreteľnejšia. Investície do nanotechnológií či čistých
technológií vyžadujú masívne a dlhodobé investovanie. Nanešťastie, väčšina finančných inštitúcií nemá
k dispozícii dostatok expertízy, aby do týchto projektov vstúpila zásadným spôsobom. Naopak, v tomto
čase sú trénovaní, aby postupovali úplne iným smerom. Pokiaľ sa niečo nezmení, nedostatok zdrojov
pre biznis inovácie bude narastať.
Myslíte si, že opatrenia zamerané na reguláciu finančného sektora, ktoré boli doteraz prijaté, nám
pomôžu vyhnúť sa otrasom, akým svet nedávno čelil?
Neviem, ako odpovedať na túto otázku. Ďalšia kríza môže byť niečo, čo sme nikdy predtým nezažili.
Situácia, z ktorej nebude možné vidieť za roh a kde sa môže nachádzať niečo, čo sme nikdy
neočakávali. Na druhej strane, bolo by hlúpe povedať, že pred ďalšou finančnou krízou nás nič nebude
chrániť.
Finančné krízy tu máme približne od 60. rokov 18. storočia, možno ešte skôr. Som si pomerne istý, že
zažijeme ďalšie. Myslím si, že ohromne zvláštna vec je, že v období medzi Veľkou hospodárskou krízou
a menšími krízami na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia sme nemali žiadne veľké
problémy.
Je to čiastočne dôsledok povojnových investičných projektov a obrovského množstva energie, ktorú
jednoducho nebolo možné vykoľajiť z cesty hospodárskeho rastu. No odvtedy je dosiahnutie rastu iba
ťažšie.
To znie, ako keby ste kapitalizmu už neverili.

Stále si myslím, že sofistikovaný a inteligentne regulovaný kapitalizmus, aj s rôznymi sociálnymi
mutáciami, je najlepšia nádej. Ale nezaobíde sa bez inovácií.
Najmä v USA cítiť silnú diskusiu medzi akademikmi, či v tomto čase uprednostňovať ďalšie stimulovanie
hospodárstva, alebo sa zamerať na ozdravovanie verejných financií. Do ktorého tábora patríte vy?
Nemám v hlave úplne všetky čísla, ale nemám ďaleko k tomu, aby som mohol povedať, že ich poznám.
Mnoho ľudí, ktorých posudky sú postavené na presných číslach, cíti, že sa musíme rýchlo vrátiť k
fiškálnej zodpovednosti. Myslím, že tu nemáme veľmi na výber.
Edmund Stroher Phelps (77, USA) sa najčastejšie spomína v súvislosti s teóriou o prirodzenej miere
nezamestnanosti, za ktorú bol pred štyrmi rokmi ocenený Nobelovou cenou. No jeho vedecký záber je
podstatne širší. Zaoberá sa tiež tým, kde robia chybu finančné spoločnosti, keď rozhodujú, aké
podnikateľské projekty podporia, či tým, koľko by vlády mali míňať a koľko investovať do dlhodobých
projev mierach nezamestnanostiktov. Na Slovensko prišiel na pozvanie Nadácie Tatra banky, Virtual
Scientific Laboratories a Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Veľa trhu, trochu štátu
Ak má byť ekonomika morálna, musí byť dynamická, tvrdí E. Phelps
Keď Edmund Phelps získal titul PhD., rozhodol sa pracovať ako výskumník v neziskovej organizácii
RAND Corporation. Jej cieľom je na základe teoretických konceptov navrhovať konkrétne kroky pre
vlády či biznis sektor, prenášať vedmosti z kníh do praxe. No rýchlo zistil, že ho láka presný opak toho.
Skúmať prax a vytvárať a na základe nej formulovať všeobecnejšie pravidlá.
Rýchlo sa vrátil na akademickú pôdu a začal sa venovať výskumu v oblasti makroekonómie. A
prepisovať učebnice základov ekonómie. Na konci 70. rokov vysvetľoval, prečo aj v najlepších časoch
môže existovať vyššia ako prirodzená miera nezamestnanosti a ako chyby v mzdových a cenových
očakávaniach firiem a zamestnancov vplývajú na mieru nezamestnanosti.
Výrazne tak upravil koncept známy ako Phillipsova krivka, podľa ktorej existuje podmienečný inverzný
vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Práve za tento príspevok k ekonomickej teórii bol ocenený
Nobelovou cenou za ekonómiu.
Počas svojej päťdesiatročnej vedeckej kariéry pôsobil na desiatke univerzít v USA a Európe. Podstata
jeho výskumu za posledné desaťročia však spočíva v hľadaní podmienok, ktoré zaručujú stabilný a
dlhodobý rast hospodárstva. Za jeho základ považuje to, čo nazýva štrukturálny dynamizmus, teda
podnikavosť a kreativitu podnikateľov či schopnosť finančníkov investovať do inovatívnych dlhodobejších
projektov.
"Myslím si, že morálne akceptovateľná ekonomika musí mať dostatok dynamizmu, aby v nej bohato
fungovalo angažovanie a odmeňovanie. Zároveň musí byť dostatočne spravodlivá, aby, ak to nedokáže
dynamizmus sám, zabezpečila postačujúcu inklúziu znevýhodnených," vyhlásil v prejave pri príležitosti
preberania Nobelovej ceny v roku 2006. Hoci býva označovaný za prívrženca neoklasickej či rakúskej
ekonomickej školy, najradšej zo všetkých táborových označení používa termín modernista.
© 2010 TREND Holding, spol. s r.o.
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44. Som taká čierna ovca Smeru
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/09/2010; s.: 23; ROZHOVOR; Andrea Szőcsová]
Podnikateľ, exminister financií a opozičný poslanec za stranu Smer-SD Ján Počiatek pre HN:
Pred týždňom oslávil 40. narodeniny a nechce byť poloaktívnym milionárskym dôchodcom. Aj preto
vstúpil do politiky. To, že je ako extravagantný biznismen v ľavicovej sociálnej strane, nevidí ako
problém. Ján Počiatek.
Vstupovali ste do politiky ako 35-ročný s tým, že chcete vyskúšať niečo iné. Po štyroch rokoch
ministrovania sa z vás stal radový opozičný poslanec. Neprekáža vám to?
Ešte neviem, zatiaľ to len skúšam.
Takže to kreslo ministra vám nechýba?
Úprimne povedané, tie štyri roky stresu stačili.
S odstupom času, išli by ste do politiky znovu?

Mám z toho taký zmiešaný pocit.
Niektoré veci mi chýbať nebudú.
Napríklad?
Stres a to, že som pochopil, že často aj riešenie, ktoré pokladáte za správne, nie je možné z viacerých
dôvodov presadiť. Na to som nebol zvyknutý. Vlastne, keď tak rozmýšľam nad vašou otázkou, asi by
som sa na to s tým, čo viem dnes, znova nedal.
Prečo ste vstúpili do politiky? Boli ste úspešným biznismenom.
Áno, bol som zabezpečený, v podnikaní sa mi darilo, no bola to veľká výzva - byť pri riadení štátu,
spoluvytvárať niečo.
A spoluvytvárali ste?
To, do akej miery presadíte svoje myšlienky, nie je vždy len na vás.
Nie je to len tak, že prídete a prebudujete časť systému na svoj obraz.
Dá sa to vôbec?
Nie je to také ľahké a možnosti sú obmedzené.
. . . hovorí bývalý minister financií?
Hovorí, pretože tak politika funguje.
Ja som si myslel, že sa kopa vecí zmeniť dá, ale po čase som zistil, že sa to predsa len tak ľahko nejde.
Všetci si u nás myslia, že veci sú len čierne alebo biele. Ale to je zle.
Prečo ste z politiky neodišli?
Ale ja som sa snažil tými vecami hýbať. Len konštatujem, že som nemal skúsenosti a moje očakávania
boli iné.
Sám vtedajší premiér Robert Fico mnoho ráz negoval vaše vyhlásenia a povedal, že sa poddáte
politickej vôli. Nehnevalo vás to?
Toto vám vysvetľujem. Politika má širší kontext.
Snažíte sa vyhnúť odpovedi. . .
Nie, vy musíte uznať, že politika je tímová hra a vy musíte rešpektovať názory tímu, za ktorý hráte.
Aj keď máte iný názor?
Robert Fico zasiahol, pretože na niektoré rozhodnutia nebol správny čas, alebo si myslel, že sa to dá
riešiť miernejšie, prípadne fázovitejšie.
Takže ste sa naučili prispôsobiť sa.
Určite áno. Nie je nič jednoduchšie, ako urobiť bez diskusie radikálne zmeny, ale to vás v konečnom
dôsledku nikam nedostane. Som presvedčený, že politika je o kompromisoch.
To je veta, ktorú hovoria všetci politici. . .
Znie to ako klišé, ale má to ten obsah, ktorý vám chcem vysvetliť.
Ak vstúpite do politiky a chcete dosiahnuť veci radikálne, máte veľkú šancu neuspieť a len búchať do
stola. Načo ste to potom vlastne robili? Čo ste tým radikálnym postojom získali?
Napríklad by si tak človek zachoval chrbtovú kosť? !
Áno, dá sa na to pozerať aj takto.
A stále tvrdím, že nie je dôležitá cesta, ale výsledok vašej snahy. A na tie výsledky potrebujete
kompromisy.
Ale ako šéf súkromnej firmy ste na toto asi neboli zvyknutý.

Vôbec nie, bola to zmena. Štruktúra firmy je daná inak.
A prečo človek, ktorý je na čele prosperujúceho podnikania, vstupuje do strany s ľavicovým zameraním?
To je zase ten čiernobiely pohľad.
U nás je ľavicová, a vlastne aj sociálna, téma zaškatuľkovaná zle.
To mi vysvetlite. . .
Keď sa pozriete na zvyšok Európy, nájdete témy, v ktorých je ľavica progresívnejšia ako pravica.
Dobre, ale čo to má spoločné s tým, že podnikateľ sa vydá ľavicovým smerom?
U nás je to všetko nastavené tak, že podnikateľ nemôže byť ľavicový.
Pretože vy konkrétne ste zarobili vďaka voľnému trhu, ktorý ľavica chce čo najviac regulovať. . .
A ja tvrdím, že podľa mňa sú na svete aj iné hodnoty, ako peniaze.
To nikto nespochybňuje, veď vy sám ich máte dosť.
Ja mám napríklad známych z Nórska, ktorí podnikajú a majú iné hodnoty, ako tu na Slovensku.
Napríklad také životné prostredie a rodina. A je to tam normálne. Nespochybňujem právo pre úspešných
byť úspešnými. Som ten posledný, ktorý by im to nedoprial. Ja by som ale chcel, aby sa všetci mali
dobre.
To myslíte úplne vážne?
Dobre, aby sme sa mali čo najlepšie.
Vždy budú ľudia na chvoste.
Otázka je, aký bude mať ten chvost štandard. Myslím si, že je zle, ak sa určitá skupina vysunie za
hranicu minima. S týmto treba zápasiť, aby sme mali všetci lepší život.
Vy však veľmi dôvod bojovať nemáte.
Váš život je z tohto hľadiska bezproblémový.
Ale to nie je tak. Ja tu žijem, patrím do tejto spoločnosti. Mňa to všetko ovplyvňuje, ale ak to poviem
takto, označia ma za egoistu. Že chcem zase dobre len kvôli sebe.
A mali ste aj pred svojím ministrovaním toto sociálne cítenie?
Chcel som zmeniť fungovanie štátu.
To bol môj hlavný projekt.
Boli ste ľavicový volič aj predtým?
Určite som vnímal tento sociálny aspekt. Možno, že je to tým, že keď má už človek určitú sumu peňazí a
cíti sa komfortnejšie, začne si toto všetko uvedomovať viac. To, že nemá zmysel hnať sa donekonečna
za peniazmi. Už to nič neprináša.
Takýto problém však volič strany Smer asi nemá. Nebáli ste sa, že vám to budú vytýkať?
Som taká čierna ovca (smiech).
Bol som presvedčený, že ich presvedčím.
Mladý, zabezpečený politik, ktorý káže o sociálnom štáte, pôsobí zvláštne.
Každý úspešnejší vyčnieva z radu.
Je nesprávne pozerať sa na nich tak, že si to nezaslúžia. Skúšal som o tom otvorene hovoriť a sám
musím vyhodnotiť, ako sa mi to podarilo a čo to pre mňa znamená.
Možno nie som vhodný do politiky.
Životný štýl, ktorým sa netajíte, asi sociálne cítiacich nepresvedčil? !
Niektorých som presvedčil a mnohých nie. Ale to k tomu patrí.
Chcel som o nich zabojovať tým, čo som rozprával, a tým, o čom som rozprával. . . až som dorozprával

(smiech). Všetci vás hneď onálepkujú, riešia to, čo máte oblečené. Vy závidíte úspešným ľudom? Ja
všetkým doprajem. Vlastne nie, závidím ľuďom, ktorí sa dostali do vesmíru.
A nezaplatíte si jeden let?
Ja by som to neprežil. Kozmonaut musí mať fyziologické danosti, ktoré ja nemám.
Ako vás za štyri roky ovplyvnil Robert Fico?
Nemyslím si, že by ma konkrétne ovplyvnil. Myslím si, že to bolo komplexne. Aj keď si to všetci myslia,
Smer-SD nie je len o ňom. Nie je to strana jedného muža, je to tím, ktorý pracuje spoločne.
Takže, ak sa aj Fico rozhodne, môžete zvrátiť jeho postoj?
Hocikto si môže povedať, čo chce.
Aj vo firme však platí, že niekto musí mať rozhodujúce slovo.
A v politike tiež musí byť niekto, kto rozhodne. A musí udrieť na stôl.
Viete si po tom všetkom predstaviť návrat do biznis sektora?
Viem.
Bez váhania. . .
Ak sa tak rozhodnem, nebude mi to chýbať. Ale ešte sa neviem rozhodnúť, čo budem robiť. Viem si sám
seba predstaviť aj tam, aj tam.
Do kín práve prichádza film, ktorý vonia biznisom. Čo vám zíde na um, ak sa povie Wall Street?
Je to pre mňa vrchol globalizácie.
Ktorá postava je vám bližšia?
Asi ani jedna. Asi by som ani nepatril medzi tých investorov, ktorý s Douglasom spolupracovali. Ja by
som mu neuveril.
Možno aj preto ste boli v biznise úspešný. Čo robíte s časom, ktorý máte teraz ako poslanec navyše?
Užívam si ho. Na mnohých známych som nemal čas, tak ich teraz obieham. A celkom si to užívam.
Asi ho máte viac, v minulosti ste nechodili na nedeľné diskusie a teraz vás tam nie je problém nájsť. . .
Tak to je napríklad vec, kde som musel zmeniť názor (smiech). I keď som si myslel, že to bude ináč,
uznal som, že na ne musím chodiť a že to inak nepôjde.
Kto je Ján Počiatek
Slovenský politik, ekonóm a podnikateľ.
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Podnikal a v rokoch
2006 až 2010 bol ministrom financií.
Za svoj podiel na vstupe Slovenska do eurozóny získal ocenenie britského mesačníka The Banker pre
najlepšieho ministra financií Európy v roku 2008.
Aj vo firme platí, že niekto musí mať rozhodujúce slovo. A v politike tiež musí byť niekto, kto rozhodne.
A musí udrieť na stôl.
"U nás je to všetko nastavené tak, že podnikateľ nemôže byť ľavicový, " hovorí Ján Počiatek.
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45. Otvárajú semester
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 13/09/2010; 36/2010; s.: 11; Mestský
spravodaj; redakcia]
Desiatky rokov sa Šurany snažili vytvoriť akademickú pôdu. Tri roky trvali záverečné prípravy. V októbri
sa otvára historicky prvý ročník. "V utorok sa do prvého ročníka štúdia Národohospodárskej fakulty

Ekonomickej univerzity (NH EU) Bratislava - pracovisko Šurany zapísalo 35 žiakov odboru Ekonomika
verejnej správy a regionálneho rozvoja," povedal riaditeľ František Tamašovič, riaditeľ Strednej odbornej
školy strojárskej Šurany. Na jej pôde sa od 2. októbra bude vyučovať. Dodal, že v iných regiónoch trvalo
aj niekoľko rokov, kým získali dostatočný počet záujemcov. Vedenie NH EU ocenilo, že v Šuranoch je
taký záujem o vysokoškolské štúdium, v budúcnosti pripravujú ešte otvorenie odboru Bankovníctvo a
poisťovníctvo. Začiatkom októbra sa pripravuje oficiálne ustanovenie akademickej pôdy v meste.
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46. Život prváka je plný zmien
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 21/09/2010; Televízne noviny; z domova; Andrea
Šprochová]
MODERÁTOR: Marianna Ďurianová
Marianna Ďurianová, moderátorka TV Markíza: "Tisíce prvákov žijú od dnes nový život. Malých školákov
z bratislavského Starého mesta slávnostne pasovali do žiackeho cechu. Nuž a starší, vysokoškoláci
zložili študentský sľub. Mnohí si teraz musia zvyknúť na život v cudzom meste ďaleko od rodiny."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Malí prváčikovia z bratislavského Starého Mesta sa dnes
oficiálne stali žiakmi. Pod ťarchou veľkej farebnej ceruzky sľúbili, že cechu žiakov budú robiť dobré
meno."
AA: "Pasujem ťa za školáka."
prváci: "Prvák musí byť, dobré sa má učiť."
prváci: "Musí byť múdry a šikovný."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Dnešné deti sú oveľa spontánnejšie a živšie, hovoria
pedagógovia. Školu zatiaľ nevnímajú ako záťaž. Páčia sa im všetky nové veci."
prváci: "My už sme sa aj troška naučili čítať."
Denisa Suchovská, učiteľka prvákov, ZŠ Grösslingová: "Títo prváci to zvládajú oveľa lepšie ako možno
my alebo ich rodičia dokonca. Myslím si, že to prijímajú absolútne prirodzene."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "O niekoľko minút neskôr skladali rovnako dôležitý sľub
ďalší prváci, vysokoškoláci. Aj títo študenti zažili slávnostnú imatrikuláciu."
študent- prvák, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita: "Sľubujem pred vami Vaša
spektabilita, že v tejto slávnostnej chvíli preberám na seba čestné záväzky a povinnosti študenta."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Od dnes začínajú nový život, mnohí ďaleko od domova
v úplne cudzom prostredí."
prváčka z Bojníc, Ekonomická univerzita: "Doma mám také zázemie, taký pokoj, takú istotu."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Si pripravená na takú zmenu, že sa vlastne odsťahovať od
rodičov?"
prváčka z Bojníc, Ekonomická univerzita: "Tak už trošku sa na to pripravujem, ale je to veľmi ťažké."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Aj vysokoškolskí prváci sa z roka na rok menia. Už zo
strednej školy odchádzajú so skúsenosťami, o ktorých sa ich rodičom ani nesnívalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Študenti sú zároveň sebavedomejší. Mnohí z nich
absolvovali študijné pobyty v zahraničí, sú náročnejší voči učiteľom tiež."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Malí alebo starší prváci, všetci majú jedno spoločné, čakajú
ich roky učenia a povinností."
Andrea Šprochová, TV Markíza.
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47. Odporúčania nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Edmunda Phelpsa
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 20/09/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Z domova; Linda Nagyová]

Oto Gőrner, moderátor: "Nedajte na rady akýchkoľvek akademikov. Podnikatelia a obchod si nájdu
najlepšie cestu sami. Také je odporúčania nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Edmunda Phelpsa,
ktorý prišiel na Slovensko. Ocenenie získal pred štyrmi rokmi za vyjasnenie kauzality medzi mierou
inflácie a nezamestnanosťou. Popoludní si ho vypočuli aj študenti Ekonomickej univerzity.
Zaznamenala Linda Nagyová."
Linda Nagyová, redaktorka: "Napriek tomu, že Edmund Phelps je sám profesorom na Kolumbijskej
univerzite, pred akademikmi varuje. Príklad by sme si podľa neho mohli zobrať z odkazu, ktorý
sformuloval rakúsky ekonóm Friedrich Hayek."
Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu: "Ekonomika a biznis si nájde sám najlepšiu cestu,
akou sa uberať. Každý podnikateľ má svoje špecifické znalosti, ktoré nemá ten druhý. A práve tie
špecializované detaily sú často neformálne. Je to, čo nazýva Hayek know how."
Linda Nagyová, redaktorka: "Iba poznatky z podnikateľskej praxe slúžia podľa profesora Phelpsa aj ako
základ pre myšlienky vedúce k zmenám, výskumu a experimentu."
Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu: "Neodporúčal by som vám preto, aby ste sa
inšpirovali radami akademikov, ani slovenských. Aj keby boli akokoľvek talentovaní, pretože
podnikateľské subjekty a biznis si nájdu najlepšiu cestu ktorou sa uberať, na základe poznatku. Ten
vlastnia iba oni."
Linda Nagyová, redaktorka: "Profesor takisto tvrdí, že štáty Európy pri oživovaní a štartovaní svojich
ekonomík by mali začať sami od seba. Zlepšovať podnikateľské prostredie, robiť ho slobodnejším a
pomáhať k rozvoju inovácií. Neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia ekonomík západu je
ekonomický boom v Číne."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Najmä v období finančnej a hospodárskej krízy prichádza
s originálnymi návrhmi ako zabezpečiť prosperitu ekonomiky z hľadiska budúcnosti. Ekonomika z
hľadiska budúcnosti bude už iná. Bude iná a treba hľadať nové cesty prosperity svetovej ekonomiky,
prosperity ekonomiky jednotlivých krajín."
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48. Prof. Edmund Phelps - Neriaďte sa radami akýchkoľvek akademikov,
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 20/09/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Z domova; Linda Nagyová]
Anna Šípošová, moderátorka SRo: "Neriaďte sa radami akýchkoľvek akademikov, podnikatelia a obchod
si nájdu sami najlepšiu cestu. Také je odporúčania štvrtého nositeľa Nobelovej ceny, ktorý prišiel na
Slovensko - Edmunda S. Phelpsa. Ocenenie získal pred štyrmi rokmi za vyjasnenie kauzality medzi
mierou inflácie a nezamestnanosťou. Informuje Linda Nagyová."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Napriek tomu, že Edmund Phelps je sám profesorom na Kolumbijskej
univerzite, pred akademikmi varuje. Príklad by sme si podľa neho mohli zobrať z odkazu, ktorý
sformuloval rakúsky ekonóm Friedrich Hayek. Hovorí:"
Prof. Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny: "Ekonomika a biznis si nájde sám najlepšiu cestu, akou
sa uberať. Každý podnikateľ má svoje špecifické znalosti, ktoré nemá ten druhý. A práve tie
špecializované detaily, sú často neformálne. Je to to, čo nazýva Hayek - know how."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Iba poznatky z podnikateľskej praxe slúžia podľa Prof. Phelpsa aj ako
základ pre myšlienky vedúce k zmenám, výskumu a experimentu. Opäť:"
Prof. Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny: "Neodporúčal by som vám preto, aby ste sa inšpirovali
radami akademikov, ani slovenských. Aj keby boli akokoľvek talentovaní, pretože podnikateľské subjekty
a biznis si nájdu najlepšiu cestu, ktorou sa uberať, na základe poznatku. Ten vlastnia iba oni."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Profesor takisto tvrdí, že štáty Európy pri oživovaní a štartovaní
svojich ekonomík by mali začať sami od seba - zlepšovať podnikateľské prostredie, robiť ho
slobodnejším a pomáhať k rozvoju inovácií. Neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia
ekonomík Západu je ekonomický boom v Číne. Hovorí:"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Najmä v období finančnej a hospodárskej krízy prichádza
s originálnymi návrhmi ako zabezpečiť prosperitu ekonomiky z hľadiska budúcnosti. Ekonomika z
hľadiska budúcnosti bude už iná a treba hľadať nové cesty prosperity svetovej ekonomiky, prosperity

ekonomiky jednotlivých krajín."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Prednášku Prof. Phelpsa si o 14 hod. vypočujú študenti Ekonomickej
univerzity."
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49. Najefektívnejšie vzdelávanie je v materinskej reči
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 20/09/2010; 37/2010; s.: 9; Učitelia; Mag. Dr. Michael
Linnert]
Mag. Dr. Michael Linnert, MBA
SMA - Sales Manager Akadémie - čo všetko sa skrýva za týmto názvom? Mohli by ste nám vašu
spoločnosť bližšie predstaviť?
- SMA akadémia má 30-ročnú prax so vzdelávaním dospelých. SMA akadémia vznikla v spolupráci s
Ekonomickou univerzitou Viedeň, kde prednášala Servise Management. Spolupráca s ekonomickou
univerzitou začala už v roku 1980. Semináre sa týkali vedúcich pracovníkov z hospodárskej oblasti a
verejnej správy. Koncom 90. rokov sa zintenzívnili semináre v oblasti Sales-Marketing, čo následne
vyvolalo vznik akadémie pod značkou SMA. Študijné centrum Hohe Warte vzniklo ako strecha nad
mnohými kooperáciami SMA. Sieť dcérskych spoločností a spolupracujúcich univerzít sa rozprestiera od
Hamburgu až po Belehrad, od Bratislavy až po Bozen. SMA akadémia má silné zastúpenie v strednej a
východnej Európe, kde organizuje svoje študijné programy. Filozofiou akadémie je zamerať sa na
individuálne požiadavky našich študentov a budúcich študentov. Spoločnosti, hlavne personalisti, môžu
vzdelávací program SMA využiť na strategické a na prax orientované personálne plánovanie, lebo dobre
školení a riadiaci pracovníci sú predpokladom úspechu spoločnosti. Vzdelávací program na Sales
Manager Akadémie v rámci na prax orientovaného vzdelávania a akademickej kvalifikácie umožňuje
absolventom prispôsobiť sa požiadavkám pracovného trhu. Absolventi exekutívneho programu MBA na
SMA získavajú akreditovaný, v Európskej únii uznávaný akademický titul "Master of Business Ad
ministration", MBA, ktorý Sales Manager Akademie udeľuje na základe akreditácie Spolkového
ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej spolkovej republiky. Na základe kooperácií s
medzinárodnými univerzitami - prevažne z CEE priestoru
- sa vzdelávací program Sales Manager Akademie doplnil o univerzitné vzdelávacie programy.
Univerzitné programy sa ponúkajú od bakalárskeho až po študijné programy vysokoškolského
vzdelávania tretieho stupňa (PhD), v odbore ekonómie, médií a právnych vied a to cez materskú
spoločnosť SHW. SMA a študijné centrum Hohe Warte sa zaväzujú k nasledovným princípom:
- Doživotné vzdelávanie.
- Na prax orientované štúdium.
- Vysoko hodnotná ponuka vzdelávania.
- Vysoko kvalifikovaný učiteľský zbor.
- Primeraný didaktike cieľovej skupiny.
Výučba u vás prebieha v slovenskom jazyku. Prečo ste sa rozhodli pre tento spôsob výučby?
- Na základe našej dlhoročnej skúsenosti vo vzdelávaní dospelých sme zistili, že efektívne vzdelávanie
je najvhodnejšie v materinskej reči. Sales Manager Akademie ponúka fakultatívne vzdelávacie programy
aj v anglickom jazyku. Tieto moduly sú prednášané vysoko kvalifikovanými zahraničnými docentmi. Aj
vtomto prípade je zabezpečené interaktívne a na prax orientované vzdelávanie. V rámci prednášok sa
prípadové štúdie vypracujú v skupinkách a na záver sa spoločne vyhodnocujú tak, aby výsledkom
skupinových prác bolo možné riešenie danej problematiky, premietnuteľné do praxe. Túto formu
vzdelávania považujeme za najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú naši študenti získavajú počas svojho
štúdia.
Poskytujete rôzne možnosti štúdia čo sa týka dĺžky trvania - vychádzate tým v ústrety záujemcom. Ako
sa vám to darí realizovať - aký počet vyučujúcich tvorí vašu základňu?
- Usilujeme sa o efektívne poskytovanie vedomostí a prispôsobujeme naše vzdelávacie programy
požiadavkám našich študentov. To začína pri flexibilnom výbere modulov a termínov vzdelávacieho
programu. Takisto je na vlastnom výbere študenta, kedy chce absolvovať skúšky a odovzdať domáce
úlohy z vybraných modulov. Štúdium MBA trvá približne 18 mesiacov, pričom študenti pri efektívnom
zadelení modulov sú schopní to zvládnuť aj za 12 mesiacov. Na druhej strane, pri nadmernom
pracovnom vyťažení štúdium môže trvať aj dva roky. Študenti túto formu vzdelávania vítajú, keďže všetci
sú v pracovnom procese a štúdium musia absolvovať popri zamestnaní. Iný variant pre našich študentov
by neprichádzal do úvahy. Počet študujúcich v Bratislave z mesiaca na mesiac rastie, a preto sa
snažíme pre naše povinné predmety získať vysokokvalifikovaných interných prednášateľov a expertov,

profesionálov pre voliteľné predmety. Naše štúdium sa vyznamenáva vysokou profesionalitou
prednášok, na prax orientovanou formou vzdelávania, medzinárodnou úrovňou a flexibilitou. Doteraz sa
prednášali povinné predmety v Bratislave 4-krát do roka a voliteľné predmety 2krát. Kvôli razantnému
nárastu študentov sme našu ponuku zvýšili o 50%, aby sme študentom zabezpečili kontinuálne
vzdelávanie, ale z didaktických dôvodov naďalej ostáva počet 12 študentov na jeden modul. Koncom
roka 2010 sa naše pobočky Sales Manager Akademie otvoria v stredoslovenskom kraji. Týmto sa
chceme prispôsobiť modelu našej materskej základne, čiže Sales Manager Akademie sa bude
nachádzať v každom väčšom okresnom meste, tak ako aj v Rakúskej republike. Naším mottom je:
"Študenti nemusia k nám, ale my ideme za študentmi." Vďaka internetu je starostlivosť o študenta
uľahčená a zjednodušená. Okresné mestá, ktoré sa dostali do užšieho výberu ako budúce pobočky
Sales Manager Akademie,nie sú ešte presne určené a konečné rozhodnutie bude podľa výberu partnera
(univerzity), s ktorým budeme riešiť spravovanie vzdelávania Executiv MBA.
pr-cl, TP010101450
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50. Nositeľ nobelovky Phelps pre HN: Slovenské "nie" Grékom je v poriadku
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 20/09/2010; František Kvarda]
Rozhovor. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu považuje odmietnutie pomoci Grécku za "zaujímavý"
krok.
Tým, či boli kroky eurozóny v súvislosti s finančnou injekciou Grécku správne, si "nie je istý". Je ale
presvedčený, že eurozóna je pevným celkom a žiadna krajina ju neopustí. V rozhovore pre HN to tvrdí
Edmund S. Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Na Slovensko ho priviedla Nadácia Tatra
banky, Ekonomická univerzita a organizácia VSL.
Naša vláda sa rozhodla riešiť deficitný rozpočet cez zvýšenie nepriamych daní - napríklad DPH.
Nesiahla teda priamo na príjem. Je to dobrá, repsektíve dostatočná cesta?
Neexistuje ekonóm - akademik, ktorý by vedel dať korektnú odpoveď na túto otázku. Na akú sadzbu a o
koľko sa u vás zvýšila daň?
Z 19-tich na 20 percent.
Dnes ekonómovia tvrdia, že existuje určitá "tesná" sadzba dane a bariéra, za ktorú sa nemá ísť. Ale 20
percent je prijateľných. Problémom DPH ale je, že sa môže satať ťažkým bremenom i pre firmy. A,
teoreticky, vysporiadať sa s ním budú chcieť napríklad obchádzaním účtovníctva. Mnohé spoločnosti sú
dnes ešte stále v priam zúfalej situácii.
Do akej miery je vôbec efektívne - a na druhej strane voči občanom a ich životnej úrovni citlivé zvyšovanie daní? Privysoký daňový skok smerom nahor môže predsa utlmiť spotrebu mať na rozpočet
negatívny efekt...
Samozrejme, existuje určitá sociálna zodpovednosť vlády. Ja patrím k tým, čo si myslia, že vlády by sa
mali vydať touto cestou a rešpektovať ju. Dane, ktoré majú formálne zaťažiť len bohatých, zväčša
zasiahnu aj strednú triedu. O zmenách, teda o zvyšovaní daní, sa momentálne diskutuje aj v USA.
Mnohým je jasné, že časom jednoducho pôjdu hore.
Slovensko je jedinou krajinou eurozóny, ktoré zamietlo pomoc Grécku. Bolo to sebecké rozhodnutie?
Boli tam nejaké vážne dôsledky? To, že ste nezaplatili vy, neznamená, že tú pomoc nedostali.
Každopádne to bolo zaujimavé rozhodnutie. Nemyslím si, "vyzbierať" verejné peniaze a dať ich Grécku
na splatenie dlhov bolo správne rozhodnutie. Bolo potrebné zamyslieť sa aj nad tým, či by náhodou
nebolo lepšie nechať ich padnúť k zemi a zbankrotovať. Grécko má úžitok aj z toho že bude platiť menej
úrokov. Je potrebné, aby robili veľké reformy. A tiež treba mať inteligentú verejnú diskusiu pre a proti
finančnej pomoci. Nemôžem si však byť istý, že kroky, ktoré sa podnikli smerom k tej krajine, boli úplne
korektné.
Opustí podľa vás v najbližších rokoch eurozónu niektorý z jej členov?
To skutočne neočakávam. Momentálne by sa tomu ťažko verilo, hovoríme, samozrejme, o dobrovoľnom
odchode. Taká krajina by stratila prestíž, musela sa vysporiadať s horšími úrokovými mierami.
František Kvarda
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51. Študentov lákajú najmä vysoké školy v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 21/09/2010; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Uchádzači o vysokoškolské štúdium majú očividne jasno v tom, ktoré slovenské mesto je pre
nich najatraktívnejšie.
Jednoznačne sú totiž medzi víťazmi čo do počtu prihlášok poslaných na študijné oddelenia slovenských

univerzít a vysokých škôl tie bratislavské. Vyplýva to z predbežných štatistík Ústavu informácií a prognóz
školstva.
Najviac prihlášok si stredoškoláci a ďalší záujemcovia o vzdelávanie posielali tradične na najstaršiu
slovenskú univerzitu. Ku koncu mája fakulty Univerzity Komenského evidovali dovedna 16 734 prihlášok,
ktoré si poslali uchádzači o denné štúdium.
Predbežné výsledky uchádzačov o externé štúdium hovoria ku koncu mája o približne dvoch tisíckach
prihlášok, môže byť ale vyšší, keďže do štatistík zatiaľ neboli zarátané napríklad prihlášky na Filozofickú
fakultu, kde sa zvykne hlásiť vysoký počet uchádzačov.
Po škole ostáva v Bratislave 70 percent absolventov
Tisícky pre Bratislavu
Plánovaný počet prijatých sa na UK pohyboval pri čísle 7 669 študentov. Na jedno plánované miesto tak
pripadli traja študenti.
Najviac ich registrovala Filozofická fakulta, ktorá spočítala 3 776 záujemcov o štúdium v dennej forme,
nasleduje Fakulta sociálnych a ekonomických vied, na ktorú sa v dennej forme hlásilo 2 050 študentov, v
externej zasa 601.
Najväčší pretlak prihlášok evidovala na UK najmä Jesseniova lekárska fakulta, kde mohli prijať 240
študentov, hlásilo sa ich však 1 234, čo znamená, že úspešný mohol byť každý piaty uchádzač.
Ako druhá sa v záujme o štúdium umiestnila v Bratislave Slovenská technická univerzita, ktorá eviduje
ku koncu mája 8 706 prihlášok. Z nich najviac smerovalo na Materiálovotechnologickú fakultu (1 957) a
Stavebnú fakultu (1 731). Tretia zasa Ekonomická univerzita s 7 528 prihláškami.
Dovedna tak do Bratislavy smerovalo podľa predbežných informácií okolo 36,5-tisíca prihlášok, ak k nim
zarátame aj prihlášky na Vysokú školy výtvarných umení (514) a Vysokú školy múzických umení (926).
Najviac prihlášok majú filozofické fakulty. Vedie Nitra
Košice a Nitra narovnako
Napríklad košické univerzity majú dovedna približne 16 800 prihlášok, najviac ich eviduje Univerzita P. J.
Šafárika (7 762), a to najmä na Filozofickej fakulte (2 579).
Univerzity v Nitre evidujú približne rovnaký počet, a síce okolo 16 700 prihlášok. Univerzita Konštantína
Filozofa z toho registruje 10,5-tisíca uchádzačov o štúdium.
Viac ako 8000 prihlášok smerovalo do Žiliny.
Študenti sa pri voľbe VŠ riadia kvalitou aj zábavou
Popis foto: Na jesenný zápis už smerujú tisíce študentov...
Popis foto: Ilustračné foto
Stanislava Harkotová
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52. Milena Holweg (36)
[Téma: Ekonomická univerzita; Eva; 10/09/2010; 10/2010; s.: 42; Moje vychytávky mesiaca; Marika
Valčeková]
Otec jej už odmalička vravieval, aké dôležité je cestovať a poznať cudzie jazyky, mať prehľad a ísť si za
svojím.
Milena dlho neváhala a ešte ako študentka sa rozhodla vziať život do vlastných rúk. Možnosti, ktoré sa
jej tu núkali, považovala za nedostačujúce, a tak odišla študovať do Viedne na Ekonomickú univerzitu.
S rečovou bariérou problém nemala, pretože nemčinu sa učila už od ôsmich rokov. Po skončení školy
pracovala dva roky pre rakúskeho výrobcu motocyklov. V roku 2003 sa upísala spoločnosti Porsche
Austria ako projektová manažérka, až sa napokon pred dvoma rokmi vrátila na Slovensko ako riaditeľka
divízie Audi spoločnosti Porsche Slovakia. Svoj deň začína celkom prozaicky. Pri raňajkách pozrie maily
a cestou do práce vybaví niekoľko telefonátov. Aj napriek úspechu sa snaží ísť vlastnou cestou,
nestrácať ideály, a hlavne sa nenechať kúpiť. Neznáša nudu, miluje nové výzvy a zážitky. Tie jej ponúka

cestovanie, šport, jazda športovým autom a literatúra.
OČARUJÚCA MADAM
Je fascinujúca. Má štýl a vtip, preto je moja najobľúbenejšia. Vôňa Ma Dame od Jeana Paula Gaultiera
má mnoho tvárí, je plná života a osobitá. To sa mi na nej páči najviac.
KONE POD KAPOTOU
Autá značky Audi predstavujú všetko, čo mám rada.
Sú symbolom dynamiky, súťaživosti a nadčasového dizajnu. Oslovujú ma svojím imidžom a svojským
štýlom. Fascinuje ma rýchlosť, oslovili ma najmä modely A5 Coupe, TT Coupe, A7 Sportback.
www. audi. sk
DOM NAD ÚTESOM
Zbožňujem Rím a Londýn. Rím pre jeho neopísateľnú historickú krásu a Londýn pre jeho otvorenosť,
toleranciu a pulzujúci multikultúrny život. Mojím snom je však bývať na nejakom ostrove na skalnatom
útese s krásnym výhľadom na more. Malorka je na to ako stvorená.
PLEŤOVÉ DELIKATESY
Na svoju pleť si dávam veľký pozor. Snažím sa jej poskytnúť len to najlepšie a keď nemusím, tak ju
radšej nevystavujem slnku. Kozmetika, ktorá dokáže zázraky, je La Prairie. Ich produkty sú jedinečné.
Neexistuje lepší mejkap ako Skin Caviar Foundation.
www. laprairie. com
NESKUTOČNÉ LAHÔDKY
Buďte si isté, že tu dostanete všetko, čo si len viete predstaviť. Znalci volajú toto trhovisko oprávnene
"brucho mesta". Naschmarkt vo Viedni ponúka neuveriteľné lahôdky z celého sveta. Dokonca aj suši tam
chutí lepšie a dostať ho za skvelú cenu.
www. wienernaschmarkt.
eu
PRE POKOJ DUŠE
Fyzickú kondíciu si udržiavam športom, psychickú počúvaním hudby alebo čítaním kníh. Mám rada diela
Tommyho Jauda a N. Hornbyho, ktoré charakterizuje ironický až sarkastický humor. Paulo Coelho ma
priťahuje svojou spiritualitou.
Pripravila Marika Valčeková Foto Oliver Balog, DSR Vizáž Jana Olšinská
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53. Drahá seminárka
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 23/09/2010; 39/2010; s.: 26, 27; ZAUJALO NÁS; EVA
MIHOČKOVÁ]
Bývalé vedenie ministerstva financií zaplatilo za párstranovú analýzu 446-tisíc korún!

Dobrá rada nad zlato
- v štátnej správe to platí doslova. Rôzni poradcovia a konzultanti majú na ministerstvách zlatú baňu a za
svoje múdre rady inkasujú tučné odmeny.
Niekedy zaslúžene, inokedy menej, ale takmer vždy predražene.
Najnovšie sa vďaka zverejneniu kompletného zoznamu zmlúv na ministerstve financií riešia najmä rôzni
poradcovia exministra Jána Počiatka. Popri mediálnej poradkyni Mižičkovej, "spojke" Kližanovej-Rýsovej
a Hayekovcoch si na ministerstve zarobil aj ekonóm Slovenskej akadémie vied Pavol Kárász. Za
dvadsaťstranovú analýzu zinkasoval 446-tisíc korún, teda bezmála 15-tisíc eur. Osloveným ekonómom
však útly materiál pripomína úrovňou skôr seminárnu prácu alebo stredoškolskú učebnicu.
Pod cenu: Kárászovo dielko z roku 2008 má názov Faktory hospodárskej politiky podporujúce stabilitu
spotrebiteľských cien v ekonomike SR. Ekonóm tvrdí, že jeho odmena 15-tisíc eur bola výrazne
podhodnotená, ale on sa uskromnil, pretože krajina to v čase príprav na vstup do eurozóny potrebovala.

Vláda riešila predovšetkým problém, ako skrotiť infláciu, a jeho analýza jej mala poskytnúť cenné rady,
ako na to. "Naša inflácia bola podstatne vyššia ako európsky priemer, " hovorí Kárász. "V analýze som
rozobral všetky makroekonomické faktory tohto stavu a zistil som, že bola nedostatočná regulačná
funkcia trhu. To znamená, že slovenský trh neumožnil vznik rovnovážnej ceny, ktorá by umožnila
efektívne fungovanie výrobcov a spotrebiteľov. Ja som identifikoval spôsoby, ako sa to dá riešiť. " O
hodnote Kárászovej práce však pochybuje člen parlamentného finančného výboru za SDKÚ Ivan
Štefanec, ktorý bol tiež prvým splnomocnencom vlády pre zavedenie eura.
"Rozsah ani obsah práce určite nezodpovedá cene 15-tisíc eur, " hovorí Štefanec.
"Myslím, že autor na tom mohol pracovať maximálne dva dni a vyzerá to ako odpísané z učebnice
ekonomickej teórie. " Kárász si vyúčtoval, že na štúdii pracoval 196 hodín.
Ak by osem hodín denne nerobil nič iné, tak by dvadsaťstranový dokument plný základných
ekonomických poučiek písal viac ako mesiac.
Kritika: Prvá Einsteinova stať o teórii relativity mala tridsať strán. Krátky rozsah neznamená automaticky
nízku kvalitu. Lenže v Kárászovej štúdii sa nami oslovení experti nedočítali nič nové. "Závery práce sú
doslova smiešne, nie je to nič konkrétne a podobné veci mohol autor pokojne napísať aj pred desiatimidvadsiatimi rokmi, " hovorí Štefanec.
"Verím tomu, že ministerskí odborníci sú schopní vyprodukovať podstatne kvalitnejšie analýzy. Toto je
na úrovni stredoškolskej učebnice ekonómie. " Jeho kritiku podporuje aj šéf parlamentného finančného
výboru za SaS Jozef Kollár.
"Sú tam základné ekonomické poučky ani nie z univerzitnej úrovne, ale zo strednej školy. Najlepšie to
vidieť, keď si prečítate záver, ktorý by mal zhrnúť pridanú hodnotu analýzy. Autor tam napríklad inými
slovami konštatuje, že ceny sú buď tlačené nákladmi, alebo ťahané dopytom. To je skutočne maturitná
otázka, " hovorí Kollár.
Čuduje sa aj nad ďalším výsledkom Kárászovho skúmania, že ak má hospodárska politika tlmiť dôsledky
rastu svetových cien ropy, tak by vláda mala znížiť energetickú náročnosť ekonomiky a zlepšiť reguláciu
trhu. "Toto by som už zaradil tak do prvého ročníka vysokej školy. "
Nahnevaný: Ekonóm SAV nepripúšťa žiadne nedostatky a svojich kritikov spochybňuje.
"Dúfam, že ma nechcete uraziť, " hovorí Kárász. "Títo páni poslanci, neviem kde boli. . .
je to veľmi neprimerané hodnotenie, veľmi divné, nechcem radšej komentovať ich kvalifikačné
predpoklady.
Pán Štefanec je z SDKÚ a keď bola jeho strana pri moci pred rokom 2006, tak infláciu skrotiť nedokázali,
takže o tom asi veľa nevie. " Oslovili sme teda aj nezávislého odborníka, profesora Ekonomickej
univerzity Petra Baláža. Jeho hodnotenie však bolo podobne negatívne.
Kritizuje viaceré odborné závery práce. Odmieta napríklad dávať znamienko rovnosti medzi ceny ropy a
výšku spotrebiteľských cien, čo označuje za "metodicky nesprávne a povrchné", keďže ceny palív sú
ovplyvnené najmä vysokým zdanením. Baláž vysvetľuje, že pre vládu môžu mať takéto materiály
význam, aby získala relevantný pohľad na daný problém, ako aj návrh alternatívnych riešení, ktoré však
musia byť konkrétne.
"Ani jednu z týchto funkcií materiál neplní. Ak by napríklad autor odporučil zníženie DPH z palív, čo by
znížilo ceny energií a výrobkov. . .
tak by to malo zmysel. " Profesor tvrdí, že v porovnaní s podobnými štúdiami, ktoré Ekonomická
univerzita vypracováva pre ministerstvá, je cena 15-tisíc eur neprimeraná.
Za "trúfalosť" označil tiež vykázaných 196 hodín práce.
Bývalý štátny tajomník ministerstva financií a súčasný poslanec za Smer Peter Kažimír sa Kárásza
zastáva. Vysvetľuje, že ekonóm SAV bol ministerským konzultantom a svojimi radami prispel k
hladkému zavedeniu eura.
"Na papieri zostala iba historická stopa. S pánom Kárászom sme však veľa konzultovali predtým aj
potom. Tých 15-tisíc eur bola odmena za celkovú jeho prácu. "
EVA MIHOČKOVÁ
Ministerstvo financií: Rezort je zlatou baňou najrôznejších poradcov. Ich výsledky sú zverejnené na
ministerskej internetovej stránke.
Drahá analýza: Za túto dvadsaťstranovú štúdiu vyplatilo ministerstvo 15-tisíc eur.
Exminister: Počiatek svojim radcom dal kráľovsky zarobiť.
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54. Most objavil ministra životného prostredia v parlamente
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/09/2010; Z domova; Ján Glovičko]
Poslanec za MostHíd József Nagy má za prioritu stavbu diaľnic, strana chce z neho spraviť ministra
životného prostredia. Ochranári sú proti ďalšiemu manažérovi bez vzťahu k prírode.

BRATISLAVA. MostHíd najskôr nominoval za štátneho tajomníka, ktorý má obnoviť ministerstvo
životného prostredia, manažéra z ropovodnej spoločnosti Martina Ružinského.
Ani nie po troch mesiacoch ho chce vymeniť za podnikateľa a poslanca Józsefa Nagya z Dunajskej
Stredy. Podpredseda strany Zsolt Simon včera povedal, že je aj nominantom strany na post obnoveného
ministerstva.
Ochranári ani teraz nesúhlasia, signatári Výzvy za dobrého ministra životného prostredia žiadajú
odborníka.
Na prvom mieste je výstavba
Nagy včera nedvíhal mobil. "Najskôr bude vymenovaný za štátneho tajomníka a potom za ministra. Ide
na miesto pána Ružinského. Ihneď, ako bude vymenovaný, sa s ním budete môcť rozprávať, teraz je
ešte len nominantom," povedala hovorkyňa Mosta Nora Czuczor o komunikačnom embargu s
poslancom Národnej rady.
Viac nepovedal ani šéf Mosta Béla Bugár. "Predstavím ho vtedy, keď bude minimálne akceptovaný zo
strany koaličných partnerov. Odovzali sme im životopis, vedia o koho ide," povedal Bugár. Tvrdí, že
Ružinský odchádza na vlastnú žiadosť.
Nagy bol osem rokov riaditeľom a predsedom predstavenstva akciovky Therma, bývalý Dunstav alebo
Agrostav, ktorej patrí aj štvorhviezdičkový wellness hotel Therma v Dunajskej Strede.
Poslanec daroval oficiálne strane 10tisíc eur a patrí v nej k skupine dunajskostredských podnikateľov.
Na svojej webovej stránke píše, že absolvoval Ekonomickú univerzitu a medzi jeho priority patrí
výstavba bytov či diaľnica na južnom Slovensku. Zelené témy nespomína.
Ochranári: Kto to je?
"Prvá kontrolka svieti na oranžovo, že jeho nomináciu oznámil Zsolt Simon, nie predseda strany. Simon
má dosť za ušami.
Niektoré jeho kroky z minulosti šli proti životnému prostrediu," upozornil ekológ Róbert Oružinský.
Hovorí, že Nagya nepozná. Do komplikovaného rezortu sa podľa neho zase dostane "pán nikto"
namiesto uznávaného odborníka.
"Nehnevajte sa. Prečo práve on? Lebo sme ho vybrali," reagoval podráždene Bugár. Argumentuje, že
strana hľadala ministra, ktorý bude manažérom.
"Panuje tu takáto výhovorka na dobrého manažéra, ktorú politici alibisticky obhajujú, keď nominujú
človeka, ktorý nemá z rezortu skúsenosti. To zďaleka nestačí," upozorňuje Oružinský.
Od ministra sa očakáva pozitívny vzťah k životnému prostrediu, vyzývajú signatári výzvy aj premiérku
Ivetu Radičovú z SDKÚ. "Tento chlap má pozitívny vzťah k budovaniu diaľnic, ale k budovaniu
národných parkov asi ťažko," povedal Oružinský.
Bugár tvrdí, že je to v poriadku. "Vari si nemyslíte, že ministrom môže byť len človek, ktorý chce všade
pralesy. Aj diaľnice treba, ale treba chrániť i životné prostredie."
"Nemyslím, že až také obrovské množstvo územia Slovenska musí byť chránené," dodal Bugár.
Ján Glovičko
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55. Most objavil ministra v parlamente
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/09/2010; s.: 2; Spravodajstvo; Ján Glovičko]
Poslanec za Most-Híd József Nagy má za prioritu stavbu diaľnic, strana chce z neho spraviť ministra
životného prostredia. Ochranári sú proti ďalšiemu manažérovi bez vzťahu k prírode.
Bratislava. Most-Híd najskôr nominoval za štátneho tajomníka, ktorý má obnoviť ministerstvo životného
prostredia, manažéra z ropovodnej spoločnosti Martina Ružinského. Ani nie po troch mesiacoch ho chce
vymeniť za podnikateľa a poslanca Józsefa Nagya z Dunajskej Stredy. Podpredseda strany Zsolt Simon

včera povedal, že je aj nominantom strany na post obnoveného ministerstva. Ochranári ani teraz
nesúhlasia, signatári Výzvy za dobrého ministra životného prostredia žiadajú odborníka.
Na prvom mieste je výstavba
Nagy včera nedvíhal mobil. "Najskôr bude vymenovaný za štátneho tajomníka a potom za ministra. Ide
na miesto pána Ružinského. Ihneď, ako bude vymenovaný, sa s ním budete môcť rozprávať, teraz je
ešte len nominantom," povedala hovorkyňa Mosta Nora Czuczor o komunikačnom embargu s
poslancom Národnej rady. Viac nepovedal ani šéf Mosta Béla Bugár. "Predstavím ho vtedy, keď bude
minimálne akceptovaný zo strany koaličných partnerov. Odovzali sme im životopis, vedia o koho ide,"
povedal Bugár. Tvrdí, že Ružinský odchádza na vlastnú žiadosť. Nagy bol osem rokov riaditeľom a
predsedom predstavenstva akciovky Therma, bývalý Dunstav alebo Agrostav, ktorej patrí aj
štvorhviezdičkový wellness hotel Therma v Dunajskej Strede. Poslanec daroval oficiálne strane 10-tisíc
eur a patrí v nej k skupine dunajskostredských podnikateľov. Na svojej webovej stránke píše, že
absolvoval Ekonomickú univerzitu a medzi jeho priority patrí výstavba bytov či diaľnica na južnom
Slovensku. Zelené témy nespomína.
Ochranári: Kto to je?
"Prvá kontrolka svieti na oranžovo, že jeho nomináciu oznámil Zsolt Simon, nie predseda strany. Simon
má dosť za ušami. Niektoré jeho kroky z minulosti šli proti životnému prostrediu," upozornil ekológ
Róbert Oružinský. Hovorí, že Nagya nepozná. Do komplikovaného rezortu sa podľa neho zase dostane
"pán nikto" namiesto uznávaného odborníka. "Nehnevajte sa. Prečo práve on? Lebo sme ho vybrali,"
reagoval podráždene Bugár. Argumentuje, že strana hľadala ministra, ktorý bude manažérom. "Panuje
tu takáto výhovorka na dobrého manažéra, ktorú politici alibisticky obhajujú, keď nominujú človeka, ktorý
nemá z rezortu skúsenosti. To zďaleka nestačí," upozorňuje Oružinský. Od ministra sa očakáva
pozitívny vzťah k životnému prostrediu, vyzývajú signatári výzvy aj premiérku Ivetu Radičovú z SDKÚ.
"Tento chlap má pozitívny vzťah k budovaniu diaľnic, ale k budovaniu národných parkov asi ťažko,"
povedal Oružinský. Bugár tvrdí, že je to v poriadku. "Vari si nemyslíte, že ministrom môže byť len človek,
ktorý chce všade pralesy. Aj diaľnice treba, ale treba chrániť i životné prostredie." "Nemyslím, že až také
obrovské množstvo územia Slovenska musí byť chránené," dodal Bugár.
Ján Glovičko (c)sme
Výhľadový minister životného prostredia má na svojom webe fotografie zo straníckeho aj zo súkromného
života. www.nagyjozef.ik
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56. Phelps pre HN: Slovenské "nie" Grékom je v poriadku
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 21/09/2010; František Kvarda]
Rozhovor. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu považuje odmietnutie pomoci Grécku za zaujímavý krok.
Boli kroky eurozóny v súvislosti s finančnou injekciou Grécku správne? Nie si je istý. Napriek tomu je
presvedčený, že eurozóna je pevný celok a žiadna krajina ju neopustí.
V rozhovore pre HN to tvrdí Edmund S. Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Na Slovensko ho
priviedla Nadácia Tatra banky, Ekonomická univerzita a organizácia VSL.
Naša vláda sa rozhodla riešiť deficitný rozpočet cez zvýšenie nepriamych daní - napríklad DPH.
Nesiahla teda priamo na príjem. Je to dobrá, respektíve dostatočná cesta?
Neexistuje ekonóm - akademik, ktorý by vedel dať korektnú odpoveď na túto otázku. Na akú sadzbu a o
koľko sa u vás zvýšila daň?
Z 19 na 20 percent.
Dnes ekonómovia tvrdia, že existuje určitá "tesná" sadzba dane a bariéra, za ktorú sa nemá ísť. Ale 20
percent je prijateľných. Problémom DPH však je, že sa môže stať ťažkým bremenom i pre firmy. A
vyrovnať sa s ním budú chcieť napríklad obchádzaním účtovníctva. Mnohé spoločnosti sú dnes ešte
stále v dosť zúfalej situácii.
Do akej miery je vôbec efektívne - a na druhej strane voči občanom a ich životnej úrovni citlivé zvyšovanie daní? Privysoký daňový skok smerom nahor môže predsa utlmiť spotrebu. Ba môže mať na
rozpočet negatívny efekt...
Samozrejme, existuje určitá sociálna zodpovednosť vlády. Patrím k tým, čo si myslia, že vlády by mali
túto vec rešpektovať. Dane, ktoré majú formálne zaťažiť len bohatých, zväčša zasiahnu aj strednú triedu.
O zmenách, teda o zvyšovaní daní, sa momentálne diskutuje aj v USA. Mnohým je jasné, že časom
jednoducho pôjdu hore.

Slovensko je jedinou krajinou eurozóny, ktoré zamietlo pomoc Grécku. Bolo to sebecké rozhodnutie?
Boli nejaké vážne dôsledky? To, že ste nezaplatili vy, neznamená, že tú pomoc nedostali. V každom
prípade bolo to zaujímavé rozhodnutie. Nemyslím si, že vyzbierať verejné peniaze a dať ich Grécku na
splatenie dlhov bolo správne rozhodnutie. Bolo potrebné zamyslieť sa aj nad tým, či by náhodou nebolo
lepšie nechať ich zbankrotovať. Grécko má úžitok aj z toho, že bude platiť menej úrokov. Treba, aby
robili veľké reformy. A tiež treba mať inteligentnú verejnú diskusiu pre a proti finančnej pomoci.
Nemôžem si však byť istý, že kroky, ktoré sa podnikli smerom k tej krajine, boli úplne korektné.
Opustí podľa vás v najbližších rokoch eurozónu niektorý z jej členov?
To skutočne neočakávam. Hovoríme, samozrejme, o dobrovoľnom odchode. Taká krajina by stratila
prestíž, musela sa vyrovnať s horšími úrokovými mierami.
Ste autorom "upravenej" Phillipsovej krivky - modelu, ktorý skúma závislosť medzi nezamestnanosťou a
mierou inflácie. Je vôbec možné zistiť, aká miera inflácie a nezamestnanosti je optimálnou kombináciou
pre konkrétnu ekonomiku?
Nie, nemyslím si. Musíme sa spoľahnúť na odhady, odporúčania a odpovede úradníkov z centrálnych
bánk.
Prečo je dobré, aby inflácia dlhodobo nebola na nulovej, ale o čosi vyššej úrovni?
Miera inflácia by mala fluktuovať okolo nuly. Občas čosi nad nulou, občas pod ňou. To je priaznivé pre
úrokové sadzby. Ak je inflácia povedzme na úrovni dvoch percent, 2,5 alebo troch percent, firmy môžu
ľahšie dosahovať svoje ciele i korigovať mzdy. Ekonómovia veria, že pri nenulovej inflácii lepšie
prebehne alokácia zdrojov.
Edmund S. Phelps
V roku 2006 získal Nobelovu cenu za ekonómiu. Objasnil totiž závislosť medzi mierou inflácie a
nezamestnanosťou. Od roku 1982 je profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom centra pre
kapitalizmus a spoločnosť pri Kolumbijskej univerzite. Narodil sa v roku 1933 v americkom štáte Illinois.
František Kvarda
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57. Nositeľ Nobelovej ceny pre HN: Slovenské "nie" Grékom je v poriadku
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 21/09/2010; František Kvarda]
Rozhovor. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu považuje odmietnutie pomoci Grécku za zaujímavý krok.
Boli kroky eurozóny v súvislosti s finančnou injekciou Grécku správne? Nie si je istý. Napriek tomu je
presvedčený, že eurozóna je pevný celok a žiadna krajina ju neopustí.
V rozhovore pre HN to tvrdí Edmund S. Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Na Slovensko ho
priviedla Nadácia Tatra banky, Ekonomická univerzita a organizácia VSL.
Naša vláda sa rozhodla riešiť deficitný rozpočet cez zvýšenie nepriamych daní - napríklad DPH.
Nesiahla teda priamo na príjem. Je to dobrá, respektíve dostatočná cesta?
Neexistuje ekonóm - akademik, ktorý by vedel dať korektnú odpoveď na túto otázku. Na akú sadzbu a o
koľko sa u vás zvýšila daň?
Z 19 na 20 percent.
Dnes ekonómovia tvrdia, že existuje určitá "tesná" sadzba dane a bariéra, za ktorú sa nemá ísť. Ale 20
percent je prijateľných. Problémom DPH však je, že sa môže stať ťažkým bremenom i pre firmy. A
vyrovnať sa s ním budú chcieť napríklad obchádzaním účtovníctva. Mnohé spoločnosti sú dnes ešte
stále v dosť zúfalej situácii.
Do akej miery je vôbec efektívne - a na druhej strane voči občanom a ich životnej úrovni citlivé zvyšovanie daní? Privysoký daňový skok smerom nahor môže predsa utlmiť spotrebu. Ba môže mať na
rozpočet negatívny efekt...
Samozrejme, existuje určitá sociálna zodpovednosť vlády. Patrím k tým, čo si myslia, že vlády by mali
túto vec rešpektovať. Dane, ktoré majú formálne zaťažiť len bohatých, zväčša zasiahnu aj strednú triedu.
O zmenách, teda o zvyšovaní daní, sa momentálne diskutuje aj v USA. Mnohým je jasné, že časom
jednoducho pôjdu hore.
Slovensko je jedinou krajinou eurozóny, ktoré zamietlo pomoc Grécku. Bolo to sebecké rozhodnutie?
Boli nejaké vážne dôsledky? To, že ste nezaplatili vy, neznamená, že tú pomoc nedostali. V každom
prípade bolo to zaujímavé rozhodnutie. Nemyslím si, že vyzbierať verejné peniaze a dať ich Grécku na
splatenie dlhov bolo správne rozhodnutie. Bolo potrebné zamyslieť sa aj nad tým, či by náhodou nebolo
lepšie nechať ich zbankrotovať. Grécko má úžitok aj z toho, že bude platiť menej úrokov. Treba, aby
robili veľké reformy. A tiež treba mať inteligentnú verejnú diskusiu pre a proti finančnej pomoci.

Nemôžem si však byť istý, že kroky, ktoré sa podnikli smerom k tej krajine, boli úplne korektné.
Opustí podľa vás v najbližších rokoch eurozónu niektorý z jej členov?
To skutočne neočakávam. Hovoríme, samozrejme, o dobrovoľnom odchode. Taká krajina by stratila
prestíž, musela sa vyrovnať s horšími úrokovými mierami.
Ste autorom "upravenej" Phillipsovej krivky - modelu, ktorý skúma závislosť medzi nezamestnanosťou a
mierou inflácie. Je vôbec možné zistiť, aká miera inflácie a nezamestnanosti je optimálnou kombináciou
pre konkrétnu ekonomiku?
Nie, nemyslím si. Musíme sa spoľahnúť na odhady, odporúčania a odpovede úradníkov z centrálnych
bánk.
Prečo je dobré, aby inflácia dlhodobo nebola na nulovej, ale o čosi vyššej úrovni?
Miera inflácia by mala fluktuovať okolo nuly. Občas čosi nad nulou, občas pod ňou. To je priaznivé pre
úrokové sadzby. Ak je inflácia povedzme na úrovni dvoch percent, 2,5 alebo troch percent, firmy môžu
ľahšie dosahovať svoje ciele i korigovať mzdy. Ekonómovia veria, že pri nenulovej inflácii lepšie
prebehne alokácia zdrojov.
Edmund S. Phelps
V roku 2006 získal Nobelovu cenu za ekonómiu. Objasnil totiž závislosť medzi mierou inflácie a
nezamestnanosťou. Od roku 1982 je profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom centra pre
kapitalizmus a spoločnosť pri Kolumbijskej univerzite. Narodil sa v roku 1933 v americkom štáte Illinois.
František Kvarda
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58. TREND Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 23/09/2010; 38; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Myslíte si, že súčasné ekonomické oživenie je udržateľné?
22.09.2010

Ján Badžgoň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Castor & Pollux (skôr áno): Ak budú mať
štáty, vlády, podnikateľský sektor a spotrebitelia aspoň ekonomickú rozvážnosť, tak áno. Len či som
práve nenapísal niečo, čo sa píše len v knihách a realita je od tohto postupu vzdialená ako výskumná
úloha s istým začiatkom, ale neistým koncom.
Igor Barát, člen predstavenstva, Poštová banka (skôr áno): Otázka skôr znie, na ako dlho je udržateľné.
Teraz sa zdá, že krízu sme prekonali a pomyselná krivka vývoja už by nemala byť v tvare "W" – isteže,
ak vláda čo najskôr naštartuje dlhoočakávané a sľubované rozumné opatrenia na fiškálnu konsolidáciu.
Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ, PARTNERS GROUP SK (skôr nie): Zdá sa, že kríza zatiaľ prežila
a doteraz nie sú vytvorené dostatočné predpoklady zabezpečujúce stabilitu celej ekonomiky v
dlhodobejšom horizonte.
Anna Huščavová, riaditeľka, Hanalex (skôr nie): Nepoučili sme sa príliš z "krízového" vývoja, posunuli
sme len ťažisko riešení jej príčin do budúcnosti...
Ján Mindek, Country Sales Manager, Itella Information (skôr áno): Domnievam sa, že oživenie
udržateľné byť môže. V prípade Slovenska, ako ostatne ukázali predchádzajúce dva roky, je však vývoj
veľmi závislý od kondície kľúčových importérov a globálnej ekonomickej situácie vôbec, preto ako
manažér napriek miernemu optimizmu plánujem triezvo.
Anton Scheber, konateľ, Softec (skôr áno): Krátkodobo je, myslím si, oživenie udržateľné, ale som toho
názoru, že by sme sa postupne mali pripravovať na obdobie nerastúcej alebo len málo rastúcej
ekonomiky. Veď proti nepretržitému rastu hovorí bázická fyzikálna logika: prírodné zdroje sú
obmedzené. Rast môže byť podložený rastom produktivity cez inovácie a nové "smart" technológie. Proti
tomu však pôsobí zväčšovanie sa a starnutie ľudstva a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Privítal by som
preto realistické ekonomické vízie, ktoré by nefetišizovali neustály rast.
Pavol Trnovec, predseda predstavenstva, Slovenská asociácia farmaceutických spoločností (rozhodne
nie): Tak ako v bežnom živote sú obdobia rastu, prosperity a obdobia, keď sa nedarí tak, ako by sme si
priali. Je to zákonitosť, ktorá sa oklamať nedá. Dobrý hospodár sa na tieto obdobia pripravuje a snaží sa
ich skrátiť na najkratšiu možnú mieru.
Miron Zelina, riaditeľ odboru treasury, Privatbanka (skôr áno): No nečakajme zázraky. Konsolidácia
verejných financií v západných krajinách si vyžiada obete a ďalší rast nemožno postaviť na raste
spotreby v takej miere ako v minulosti.
Dušan Doliak, výkonný riaditeľ pre ČR a SR, Axa (skôr áno): Posledných 100 rokov sa svetová
ekonomika vždy nachádzala v stave, ktorý bol neudržateľný. Napriek tomu pozitívny ekonomický
sentiment udržal ekonomiku na rastovej tendencii. Nie je žiadny dôvod, aby to tak nepokračovalo do
budúcnosti.

Gábor Zászlós, predseda predstavenstva, TriGranit Centrum (skôr áno): Je to však otázka súbehu
niekoľkých faktorov vnútropolitických a zahraničnopolitických. K prvým patrí stabilita vlády a spôsob
výkonu moci, konsolidovanie verejných financií pri súčasnej podpore spotreby, fungujúce súdnictvo atď.
A nepôjde to bez ekonomického rastu motorov EÚ.
Rudolfa Sivák, rektor, Ekonomická univerzita (skôr áno): Zdá sa, že finančný trh aj reálna ekonomika
už sú z najhoršieho vonku. Pravdepodobne budú nasledovať roky postupnej a pomalej obnovy
ekonomického a finančného systému, poznačené redukciou dlhu vo verejnej aj v súkromnej sfére.
7% rozhodne áno
51% skôr áno
27% skôr nie
1% rozhodne nie
13% neviem, nevyjadrujem sa
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59. Mihál chystá veľké penzijné škrty
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/09/2010; Soňa Pacherová]
Soňa Pacherová | 17. septembra 2010 6:38
Namiesto šiestich eur len tri. Minister práce Jozef Mihál pripravil veľké penzijné škrty, ktoré výrazne
obmedzia zvyšovanie dôchodkov.
Podľa plánov ministerstva práce, ktoré vo štvrtok zverejnila agentúra SITA, sa totiž penzie od roku 2012
nemajú každoročne zvyšovať podľa toho, ako rástli priemerné mzdy a ceny, ale o pevnú sumu. Tá má
závisieť od medziročnej inflácie vykázanej Štatistickým úradom za prvý polrok predchádzajúceho roka a
výšky priemerného starobného dôchodku k 30. júnu predchádzajúceho roka. O toto číslo sa majú
následne zvýšiť všetky starobné dôchodky.
V súčasnosti by to znamenalo, že všetci starobní dôchodcovia bez ohľadu na výšku penzie by dostali
pridané 2,82 eura. Poberatelia pozostalostných penzií ešte menej. Vdovy a vdovci len 60 percent tejto
sumy, teda 1,7 eura, a siroty 40 percent, teda 1,13 eura.
Podľa dnešných pravidiel sa starobné dôchodky majú zvýšiť od januára o 1,8 percenta. Človek s
priemerným starobným dôchodkom 350 eur by tak mal dostať viac o 6,3 eura. Keby platili Mihálove
pravidlá, bolo by to o viac ako polovicu menej, teda len spomínaných 2,82 eura.
Ako by vzrástli penzie podľa novej valorizácie
Výška dôchodku
dnes po valorizácii
od januára 2011 o 1,8% * ak by vzrástol o 2,82 eura,
ako navrhuje rezort práce **
185 188,33 187,82
305 310,49 307,82
350 356,30 352,82
465 473,37 467,82
545 554,81 547,82
565 575,17 567,82
640 651,52 642,82
730 743,14 732,82
755 768,59 757,82
850 865,30 852,82
nad 1 000 1 018 1 002,82
* suma 1,8 percenta je vypočítaná ako priemer z rastu priemerných miezd v hospodárstve (2,8 %) a z
inflácie (0,8 %), ktoré uviedol Štatistický úrad
** suma 2,82 eura je tá, o ktorú sa zvýši priemerný starobný dôchodok vyplácaný k 30. júnu 2010
(351,72 eura), ak by sa mal valorizovať len o infláciu (0,8 %). O takto vypočítanú pevnú sumu plánuje
ministerstvo práce od roku 2012 valorizovať všetky starobné dôchodky.
"To by bola pre dôchodcov katastrofa. Pri ohlásených úsporných balíčkoch vlády to sotva pokryje životné
náklady priemerného dôchodcu," kritizuje Mihálov návrh Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity. Za
prijateľné k danému dátumu by považoval zvýšenie dôchodkov aspoň o 16 eur, aj to len z titulu
očakávaného percenta inflácie, nezahrnujúc do tejto sumy rast životných nákladov.
O návrhu zákona by mala v pondelok rokovať tripartita. Sociálni partneri sa k nemu zatiaľ ešte nevyjadrili
s tým, že musia zmeny najprv preštudovať.
Podľa ekonóma Pavla Kárásza z Prognostického ústavu SAV je navrhované zvýšenie "výsmechom
občanov". "Akej vrstve chce vlastne táto vláda pomôcť? Strednej? Dôchodcom?" pýta sa Kárász.
Predpovedá, že doteraz predstavené šetriace opatrenia sa dotknú najmä najslabších a najľahšie ich
zvládne opäť len vrstva bohatých. Pripomenul, že o valorizácii dôchodkov o pevnú sumu uvažovala už aj
bývalá vláda, no napokon od tohto zámeru odstúpila.
Tento spôsob by podľa Kárásza diskriminoval najmä tých penzistov, ktorí po celý život pracovali a do

systému odviedli najviac. "Keby dostali na dôchodkoch pridané všetci rovnako, tak tí, čo odvádzali málo,
by ich postupne nespravodlivo dobiehali." Uznáva síce, že iné je to so starodôchodcami, ktorých
problém spočíva najmä v tom, že hoci takisto robili celý aktívny vek, z nízkych "socialistických" príjmov
dokázali odviesť len málo. Preto by navrhol aj akýsi 13. príspevok k dôchodkom, ktorého výška by sa
penzistom odstupňovala, zahrnujúc toto kritérium. "Mohol by sa k dôchodku pridať buď raz do roka celý,
alebo rozpočítaný na mesiace."
Ďalším plánovaným opatrením zahrnutým do predkladanej novely je podmienenie nároku na výplatu
predčasného starobného dôchodku stratou príjmu ku dňu vzniku nároku naň.
"Zastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku jeho poberateľovi, ktorý vykonáva zárobkovú
činnosť, sa realizuje ako jedno z opatrení na zabezpečenie finančnej stabilizácie základného fondu
dôchodkového poistenia," uvádza sa v stanovisku ministerstva.
Ochranná lehota v nemocenskom poistení sa má skrátiť z terajších 42 na 7 dní, s cieľom obmedziť
neodôvodnené vyplácanie nemocenských dávok. "V súčasnom období, keď je fyzická osoba v období po
zániku nemocenského poistenia chránená dávkou v nezamestnanosti z poistenia v nezamestnanosti, je
jej trvanie neprimerane dlhé, a preto sa navrhuje jej skrátenie," zdôvodňuje ministerstvo.
Podmienky nároku na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistených osôb by sa mali sprísniť
stanovením minimálneho obdobia tohto poistenia na 270 dní, podobne ako je to pri nemocenskom.
Určovanie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činných osôb sa vo vzťahu k súčasnej
právnej úprave nemení. Pôjde tak naďalej o polovicu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických
osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podľa pôvodného
návrhu novely sa mal vymeriavací základ počítať ako podiel čiastkového základu dane nezníženého o
zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na dôchodkové sporenie a koeficientu 1,352.
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60. Komentár: Phelps a Evans provokovali Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 22/09/2010; Aktuality.sk, Lukáš Krivošík]
Intelektuálnou udalosťou začiatku týždňa boli nepochybne dve prednášky, ktoré sa v pondelok
uskutočnili nezávisle od seba v Bratislave. Na prvej vystúpil nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu,
Američan Edmund Phelps. Na druhej zase britský ekonóm, Tim Evans.
Phelps - život ako inovácia
Pre záujemcov o spoločenské vedy sú prednášky Phelpsa, či Evansa podobnou udalosťou ako koncert
Davida Guettu pre milovníkov populárnej hudby. Ten prvý prišiel do Bratislavy na pozvanie
Ekonomickej univerzity, Nadácie Tatra banky a Virtual Scientific Laboratories. Phelpsova prednáška
bola na tému "Obnovenie prosperity v západnom svete". Napriek 77 rokom je stále veľmi živý a
prednáškovú sálu zaplnil študentmi i ľuďmi z biznisu, či politiky. Na otázky počas diskusie pritom
odpovedá uvážlivo a pomaly. Nobelovu cenu získal v roku 2006 za zistenie, podľa ktorého dlhodobá
miera nezamestnanosti nie je podmienená mierou inflácie, ale trhmi práce. Preto môže stabilizačná
politika ovplyvniť len krátkodobé výkyvy nezamestnanosti.
O čom Phelps rozpráva? Inovatívne prístupy prospievajú ekonomike - to je jeho hlavné motto. Priznáva,
že kríza mu skomplikovala výskum. Hlavné poučenie z udalostí posledných rokov spočíva v tom, že
žiadna moderná ekonomika nie je deterministická, ani náhodná. Hospodárske deje sa odohrávajú v
prostredí radikálnej neistoty. Poznanie ekonomických zákonitostí je podľa neho obmedzené. Existuje v
nich priestor pre experimentovanie, no niektoré pokusy môžu hospodárstvo úplne vykoľajiť. Viď štátna
podpora hypoték v USA.
Podporiť rast nových podnikov
Phelps síce kritizuje niektoré výstrelky európskeho sociálneho štátu i štrukturálne nedostatky americkej
ekonomiky, no je viac ekonómom hlavného prúdu, než nejakým radikálnym libertariánskym mysliteľom.
Prihovára sa za inkluzívnejšiu politiku, ktorá by napr. zahŕňala daňové zvýhodnenia, napomáhajúce
zamestnávaniu postihnutých ľudí. Úlohu štátu tiež vidí v podpore základného výskumu. Podľa neho,
90% inovácií v zdravotníctve prišlo zvonku, prípadne vznikali svojpomocne "na kolene". Každopádne ich
však nevytvoril komerčný sektor.
Väčšinu inovácií podľa Phelpsa neprinášajú ani tak malé firmy ako nové spoločnosti, ktoré samozrejme
väčšinou nie sú veľké. Naproti tomu, mamutie korporácie síce vykonávajú dobre to, čomu sa venujú, no
zvyčajne nie sú zdrojom prevratných inovácií. Miesto toho kráčajú po vlastných vyšliapaných
chodníčkoch. Obama vraj urobil chybu, lebo miesto podpory nových malých firiem chce daňovými
zvýhodneniami podporovať vlastne veľké etablované spoločnosti. Napriek tomu, Phelps nie je fanúšikom
veľkého rozhadzovačného štátu. Marx bol podľa neho zaujímavý mysliteľ, ktorý ako prvý poukázal na
mnohé problémy, no súčasne to úplne pohnojil s jalovými odporúčaniami na riešenia.

Evans ako rebel ekonómie
Tim Evans je úplne iný typ spoločenského vedca. Kým Phelps dosiahol v hlavnom prúde ekonómie, čo
len mohol, jeho britský kolega, ktorý do Bratislavy zavítal na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika (projekt CEQLS), je rebel v štýle rakúskej školy. Začiatkom 90. rokov radil vtedajšiemu
slovenskému premiérovi, Jánovi Čarnogurskému. Evans nešetrí kritikou smerom k matematizujúcim
ekonómom, ktorí si namodelovali vysoko komplikovaný svet, fungujúci podľa svojich vlastných pravidiel,
no ktorý sa súčasne s tým reálnym svetom míňa.
Tam, kde sú vyznávači ekonometrie zaskočení krízou a zneistení skutočným vývojom trhov, prezentujú
"rakúšania" koherentnú teóriu hospodárskych cyklov. Mnohí na jej základe už pred rokmi varovne
poukazovali na možnosť vážnej hospodárskej krízy (Peter Schiff) a dnes tvrdo kritizujú keynesiánske
pseudoriešenia Baracka Obamu, či jeho poradcov. Evans v Bratislave hovorí, že hospodársku politiku
nasledujúcich desaťročí zásadným spôsobom ovplyvní interpretácia súčasných hospodárskych
problémov. Preváži vo verejnosti téza, že za ne môžu neregulované trhy? Alebo ľudia i politici pochopia,
že na vine je fakticky centrálne plánovanie v oblasti peňazí?
Súkromné meny a zrušenie centrálnych bánk
Podľa Evansa, dobrá ekonómia nemôže byť redukovaná na matematické modely, pretože je
predovšetkým o konaní a preferenciách ľudských jednotlivcoch. Nie všetky ekonomické javy sa dajú
kvantifikovať. Tragédiou hlavného prúdu je, že pracuje s neoklasickými modelmi dokonalej konkurencie,
či dokonalých informácií, no skutočný trh funguje práve vďaka nedokonalosti konkurencie a rozptýleným
znalostiam. V podmienkach modelu dokonalej konkurencie by v skutočnosti ekonomická aktivita nemala
zmysel.
Evans upozorňuje, že to, čo sa dnes nazýva "kapitalizmom" je vlastne sústavou štátnych centrálnych
bánk, štátnych nekrytých papierových peňazí a menových rád v štýle sovietov, ktoré centrálne od stola
určujú úrokové sadzby. Presadzuje liberalizáciu tohto sektora. Hovorí o súkromne emitovaných menách,
ktoré nenanucuje štát, ale jednotlivci i firmy si ich slobodne vyberajú na uzatváranie svojich obchodov.
Sú tieto myšlienky utópiou? Evans hovorí, že podobnou utópiou bola pred pár desaťročiami napr.
konkurencia v telekomunikačnom sektore. Dnešné sny ekonómov sa však zajtra môžu stať realitou.
ZDROJ - Aktuality.sk, Lukáš Krivošík, Foto: archív
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61. Na balíček doplatia tisícky dôchodcov
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/09/2010; Dorota Hudecová]
Dorota Hudecová | 17. septembra 2010 6:30
Valorizácia dôchodkov o necelé dve percentá, zákaz pracovať, drahšie nákupy aj pohonné hmoty. Na to
všetko sa musia s príchodom nového roka pripraviť slovenskí dôchodcovia. Dôvodom sú úsporné
opatrenia, ktoré nachystala vláda, aby znížila schodok verejných financií.
Najvýraznejšie zmeny zrejme pocíti 21-tisíc predčasných dôchodcov. Tí sa budú musieť rozhodnúť, či
zostanú pracovať, alebo budú poberať dôchodok. Predčasný dôchodok má totiž slúžiť predovšetkým
ľuďom, ktorí krátko pred odchodom do riadneho starobného dôchodku prídu o prácu a nemôžu si nájsť
novú. Mnohí si však len vybavia predčasný dôchodok a pracujú ďalej. Dnes ho poberá viac ako 50-tisíc
ľudí a takmer polovica z nich pracuje alebo má živnosť.
"Súbeh predčasného dôchodku a práce treba zrušiť. Účel, na ktorý bola legislatíva pripravená, sa totiž
dnes míňa účinku. Tu nie je o čom polemizovať," hovorí Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity.
Ministerstvo síce zatiaľ nespresnilo, či sa zákaz pracovať bude vzťahovať iba na ľudí v riadnom
pracovnom pomere, alebo aj na tých, ktorí pracujú na dohodu. Ak by totiž predčasní dôchodcovia mohli
pracovať napríklad na dohodu alebo brigádnicky, na zákaz by v konečnom dôsledku mohol doplatiť štát.
"Človek pracujúci na dohodu, ak to štát nezakáže, nebude platiť žiadne odvody. Doteraz keď pracoval,
platil aspoň odvody do zdravotnej poisťovne," vraví Pavelka. "Treba riešiť aj ďalší aspekt - vytváranie
pracovných miest pre mladých. Ale tie sa dajú vytvárať aj cez výberové konanie, pri ktorom sú
stanovené kritériá, ktoré uchádzač musí splniť. A malo by to byť tak, že miesto získa lepší. A v tom
prípade je jedno, či je to starší človek, alebo mladý." Podľa Pavelku však o mnohé miesta, kde pracujú
dôchodcovia, mladí ľudia často záujem nemajú. "Navyše ľudia v dôchodkovom veku sú často
vynikajúcimi odborníkmi vo svojom odbore a štát ich potrebuje," vraví.
"Predčasné starobné dôchodky v novele zákona o sociálnom poistení budeme navrhovať tak, aby ich
poberateľovi, ktorý je povinne dôchodkovo poistený alebo samostatne zárobkovo činný, bola
pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku," povedal pre agentúru SITA šéf rezortu práce
Jozef Mihál. Keď pracovať prestane, znova sa mu obnoví výplata predčasnej penzie. Ako sa vyrieši
zákaz zamestnávania dôchodcov v štátnej správe, isté ešte nie je. Detaily by mali byť známe na budúci
týždeň. Premiérka Iveta Radičová povedala, že zákazom práce nechce vláda obmedzovať aktívnu

starobu. Pripomína však problémy so zamestnávaním mladých. Zákaz by sa mal podľa nej týkať len
zamestnaných penzistov. Pripustila, že pôjde aj o starých učiteľov či lekárov, keďže nezamestnaných je
teraz aj mnoho mladých učiteľov či lekárov absolventov.
Minister však chystá výnimky
Ministerstvo však oznámilo, že isté výnimky tu zrejme budú. Zatiaľ sa hovorí o učiteľoch. "Ale to nie sú
iba učitelia, ale aj lekári, vedci. A zrazu zistíme, že máme výnimky pre výnimky," tvrdí Pavelka. "A
namiesto zjednodušenia zrazu budeme mať systém, ktorý bude explicitne uvádzať, koho všetkého sa to
netýka a, naopak, koho všetkého týka."
"Tento problém treba posudzovať citlivo, pretože nie je zamestnanec ako zamestnanec. Určite je iný
problém v zdravotníctve alebo v školstve a iný problém je v typickej štátnej správe, ako je napríklad aj
úrad môjho ministerstva," povedal minister práce Jozef Mihál. Podľa neho môžu byť diferencované
nielen typy inštitúcií, ale aj samotné medzi sebou. Iný stav je totiž podľa ministra na univerzitách, v
predškolských zariadeniach či detských domovoch.
Dôchodky vyššie o necelé dve percentá
O čo niektorí penzisti prídu po zákaze pracovať, valorizácia dôchodkov im v budúcom roku nevynahradí.
Penzie totiž pôjdu hore len o 1,8 percenta. Vlani to bolo 3,05 percenta. V tomto prípade je však na
príčine celkový stav ekonomiky - rast platov a inflácie. Podľa nich sa totiž určuje percento zvyšovania
penzií. Podľa Štatistického úradu totiž priemerná mzda v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástla o
2,8 % a spotrebiteľské ceny sa za prvých šesť mesiacov zvýšili o 0,8 %. Priemer z týchto dvoch
ukazovateľov je percento, o aké sa zvýšia dôchodky.
Aj tento systém sa možno na budúci rok zmení. Minister totiž už dávnejšie avizoval, že súčasný, tzv.
švajčiarsky model valorizácie je na pomery Sociálnej poisťovne príliš štedrý a neudržateľný. Odborníci
po novom radia vziať do úvahy len infl áciu. V takom prípade by penzisti mali dostať pridané len 0,8
percenta. Tento systém však ešte neplatí a do januára 2011 ani nebude.
"Keby bol takýto systém zavedený v Japonsku, neviem si predstaviť, ako by sa Japoncom valorizovali
dôchodky, keď tam nemajú infl áciu, ale defláciu," vraví Pavelka. "Majú tam síce defláciu -0,7 percenta,
na druhej strane však ceny potravín vzrástli o 14 percent. Treba Japoncovi zobrať z dôchodku a bude
pritom platiť viac za potraviny? Systém valorizácie len na základe inflácie nie je správny," myslí si. Podľa
neho štáty, ktoré tento systém majú zavedený, poškodzujú svojich dôchodcov.
Už avizovanou zmenou bola aj možnosť zavedenia minimálneho dôchodku. Či sa ho dôchodcovia
dočkajú od januára, zatiaľ nik nevie. Pôvodný návrh ministra Mihála znel, že od januára sa upraví
spodná hranica starobného aj plného invalidného dôchodku na výšku 220 až 230 eur. Dnes poberá nižší
dôchodok ako je táto suma takmer 150-tisíc ľudí. Mnohí z nich sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi.
Zmeniť by sa mohol aj súčasný zložitý výpočet penzií, v ktorom sa podľa kritikov neprimerane uplatňuje
princíp zásluhovosti, hoci priebežný pilier má byť predovšetkým solidárny.
Porastú ceny potravín?
Niekoľko miliónov eur chce do štátnej pokladnice získať vláda aj zvýšením dane z pridanej hodnoty z 19
na 20 percent. Podľa tvrdenia premiérky Ivety Radičovej jedno percento ceny nezvýši. Analytici tiež
tvrdia, že toto zvýšenie by malo byť len minimálne. No iba v prípade, ak obchodníci zvýšia ceny
skutočne iba o avizované percento. "Očakávame, že navrhovaná zmena DPH zvýši ceny na Slovensku
minimálne o približne 0,4 až 0,5 percentuálneho bodu, a to nie vo všetkých segmentoch trhu,"
skonštatoval pre agentúru SITA analytik UniCredit Bank Dávid Dereník. Navyše premiérka potvrdila, že
toto zvýšenie je len dočasné, kým sa defi cit verejných financií nezníži pod 3 percentá hrubého
domáceho produktu, k čomu by malo dôjsť v roku 2013.
Viac peňazí aj za uhlie a plyn
Čo to však bude znamenať pre dôchodcu, ktorému sa zvýši dôchodok o 1,8 percenta, zvýšia sa mu však
výdavky na domácnosť? Ak obchodníci premietnu zvýšenie dane z pridanej hodnoty do cien, mali by
tovary zdražieť o 0,84 percenta. Ak teda dôchodca minie mesačne na nákup potravín sto eur, jeho
nákup by sa po novom predražil o necelé euro. Pokiaľ ide o ceny potravín, ich výška nezávisí len od
dane. Napríklad v Maďarsku je DPH na úrovni 25 percent, napriek tomu sú tam mnohé potraviny
lacnejšie. V Česku a Poľsku síce daň nie je taká vysoká ako v Maďarsku, nákup potravín sa tam tiež
oplatí. Nie je výnimkou, že dôchodcovia z prihraničných oblastí už dnes nakupujú v blízkom zahraničí.
Viac na daniach od budúceho roku zaplatia aj tí dôchodcovia, ktorí využívajú auto, fajčiari či milovníci
piva. Ak navyše využívajú na prepravu autom diaľnicu, bude to ďalší výdavok navyše.
Nie od januára, ale až od júna, chce štát zaviesť spotrebnú daň z plynu a uhlia na výrobu tepla. Náklady
na vykurovanie jednej domácnosti by tak mali vzrásť asi o dve percentá. Aj keď domácností, ktoré majú
vlastný kotol, by sa tieto spotrebné dane nemali týkať, pravdepodobne aj ony budú kúriť drahšie.
Budeme mať po januári viac dôchodcov, ktorí sa ocitnú na hranici chudoby? "Dôchodcovi, ktorý
nepracuje, má približne 365 eur mesačne a navyše žije sám, takáto reálna situácia hrozí," upozorňuje
Pavelka. "Ale ak sa na zvýšených nákladoch budú podieľať dvaja, nebude to mať drastický dosah na ich
financie," dodáva Ľuboš Pavelka.
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62. Ako zamiesť s korupciou?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:30; 16/09/2010; Analýzy a trendy; Z domova; Robert Žitňanský]

MODERÁTOR: Robert Žitňanský
HOSTIA: Emília Beblavá, Transparency International Slovensko
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Pekný večer, sledujete Analýzy a trendy. Korupcia je jedným
najväčších ekonomických a spoločenských problémov Slovenska. Ako sa úroveň korupcie vyvíja a ako
s ňou bojovať. Budú nástroje, ktoré stanovila vláda naozaj účinné? A od koho by sme sa v boji mohli
inšpirovať? V štúdiu o tom budeme debatovať s Emíliou Beblavou programovou riaditeľkou
Transparency International Slovensko a pedagogičkou ústvavo politiky fakulty sociálnych vied univerzity
Komenského, pekný večer."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Dobrý večer."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "V štúdiu mal s nami diskutovať aj hovorca predsedníčky vlády Rado
Baťo, ktorý je však v tejto chvíli v lietadle s pani premiérkou na ceste z Bruselu, čo je veľká škoda,
pretože práve on sa významnou mierou podieľal na príprave protikorupčných opatrení súčasnej vlády.
Telefonický sa v priebehu debaty sa spojíme aj s Jozefom Mečiarom, viceprimátorom mesta Šaľa, ktoré
ako jedno z prvých už pre niekoľkými rokmi spustilo elektronické aukcie a ďalšie proti korupčné
opatrenia a tiež s Róbertom Kičinom z podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá dlhodobo monitoruje
kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Po tomto dlhom úvode, ktorý je tak dlhý ako je veľká
táto téma, poďme priamo na to. Ako na tom s korupciou sme na Slovensku."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Na Slovensku na tom s korupciou nie sme
dobre. Je potrebné povedať, že v prieskume verejnej mienky či už tej čo robíme my Transparency
International Slovensko alebo iné medzinárodné organizácie hovoria o tom, že počas pôsobenia vlády
Róberta Fica nedošlo k zníženiu korupcie na Slovensku a dokonca v niektorých oblastiach došlo aj
k zvýšeniu a taký súhrnný index, ktorý sa robí každý rok, bol robený aj v roku 2009, 2010 rok sa práve
teraz finišuje a uvidíme o mesiac jeho výsledky, tak ten posledný index, ktorý zatiaľ máme k dispozícií
ukázal vnímaný nárast korupcie na Slovensku, čo neteší ani bežného občana a ani toho, kto chce na
Slovensku podnikať, takže nie je to niečo s čím by sme sa mali uspokojiť, ale je to niečo, do čoho treba
investovať energiu a začať s tým seriózne bojovať."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Pri tej vnímanej korupcií ju určite akékoľvek opatrenie sa urobia majú
svoju zotrvačnosť, ako to vy odhadujete, keď vláda povedzme rázne začala s tým bojovať. Koľko by
trvalo kým sa zmení to vnímanie. Je s tým nejaká skúsenosť?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Je s tým skúsenosť a je s tým dokonca
skúsenosť na Slovensku, pretože tým že dve vlády vedené pánom Dzurindom robili protikorupčné
opatrenia aj keď mali svoje chyba o ktorých môžeme diskutovať, tak tým že robili štrukturálne reformy,
ktoré obmedzovali korupciu v niektorých oblastiach verejného sektora, veľmi rýchlo sa to objavilo aj
v indexoch korupcie a začal klesať ako jedna z mála krajín strednej a východnej Európy sme mali pokles
korupcie a znova opakujem počas pôsobenia vlády Róberta Fica korupcia narástla v týchto indexoch."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Ak by sme sa pozreli na Slovensko v nejakom medzinárodnom
porovnaní, tam sa to vyvíja ako? Tiež sa prepadávame hlbšie a hlbšie?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Áno, áno, naozaj sa prepadávame. Tá hodnota
indexu sa pohybuje od 0 po 10, čím je hodnota vyššia, tým je na tom Slovensko lepšie. Slovensko v roku
2009 malo hodnotu 4,5 a teda pohoršilo sa od toho najlepšieho obdobia kedy sme mali 5 a naozaj sme
klesli, nie je to dobrá hodnota. Radíme sa medzi krajiny povedzme ako sú ostatné krajiny Vyšehradskej
štvorky ale nie je to nejaká pozitívna správa. Je to správa ktorá hovorí o tom, že naozaj, je to informácie
pre tých, ktorí robia verejné politiky, aby prijali také opatrenia, aby sa korupcia obmedzila."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "O korupcii sa veľa diskutuje. Každý, to je fakt, si pod ňou predstavuje
niečo iné. Niekto má na mysli tú veľkú korupciu, niekto tú drobnú, že musí dať úplatok, janeviem,
lekárovi, alebo komu. Dá sa nejako rozsah korupcie nejakej krajiny odhadnúť?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Dá, dá, robia sa to naozaj rôzne výskumné
metódy na to existujú, takisto ako aj na Slovensku. My sme na Slovensku pozerali, robia sa tzv.
logitodiálne štúdie od roku 99, čiže už v podstate viac ako desať rokov. Každý rok meráme v jednotlivých
sektoroch rozsah korupcie, podľa toho, ako je vnímaný. A pomerne presne vieme povedať, v ktorých
oblastiach sa korupcia zvyšuje, v ktorých znižuje, podľa toho, ako to vidia občania na základe svojej
skúsenosti. Tam sa ukazuje pekná korelácia medzi tým, kde sa robili štrukturálne reformy a kde sa
nerobili a tam kde sa robili štrukturálne reformy aj poklesla korupcia. Tam kde sa nerobili, alebo bola
nejaká stagnácia, nie len nejaká údržba daného sektora, tak tam nárast korupcie nastal, čiže dá sa, nie
úplne presne, ale dá sa odhadnúť korupcia rôznymi postupmi a aj tento súhrnný index niečo hovorí
o tom, čo má krajina s týmto javom robiť."

Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Keď sa hovorí o korupcii, tak asi do veľkej miery platí, že stav, v akom
krajina je v tejto oblasti do veľkej miery odráža nejaké preferencie, hodnoty ľudí, ktorý v tej krajine žijú,
tzn. tá korupcia je len taká ako sme my sami. Na druhej strane ľudia vnímajú korupciu ako veľmi vážnu
vec, veľmi vážny spoločenský ako budeme hovoriť aj o ekonomických dimenziách, aj ekonomický
problém. Nie je to nejaký paradox, že vlastne tá korupcia ukazuje aký sme a zároveň nám to vadí?
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Áno, myslím si, že ľuďom to tak v tej všeobecnej
rovine vadí a vadí im dokonca aj v rovine keď oni sú nútení dať peniaze povedzme za účelom
zabezpečenia si nejakej kvality verejnej služby, na druhej strane, ja by som naozaj skôr vinila ten verejný
sektor a politickú triedu ako takú, že nedokázali zabezpečiť kvalitný verejný sektor tak, aby občania
nemuseli riešiť etickú dilemu medzi povedzme uzdravením svojho dieťaťa a platením úplatku. Myslím s,
že neni vhodné vystavovať ľudí takýmto dilemám – dostať dieťa do materskej škôlky verzus zaplatiť sto
euro. A takýmto dilemám sú ľudia veľmi často vystavaný a určite ich to aj štve, že na to, aby alokovali
svoje dieťa v materskej škôlke, platia úplatky. Len na druhej strane ten dopyt a ponuka sú tak
postavené, že často sa dostávajú do situácie, že prijímajú takéto riešenia. Čiže ja skôr vidím naozaj
problém v zlyhaní verejného sektora a v tom ako funguje, resp. často nefunguje a aj riešenia tejto
situácie vidím v tom, aby sa reformoval verejný sektor a aby sa nevystavovali ľudí týmto dilemám."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "V ktorých oblastiach sa korupcii na Slovensku najviac darí podľa vášho
výskumu?
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Jednoznačne prieskum verejnej mienky najviac
korupcie je vnímaných v takých oblastiach ako je zdravotníctvo, ako sú súdy, prokuratúra, v oblastiach
ako je školstvo. Korupcia je rozšírená aj v oblasti pôsobenia povedzme ministerstiev a VÚC, ale aj
oblasti miestne samosprávy. Čiže v niektorých týchto oblastiach sa nám ju podarilo povedzme mierne
obmedziť, ako povedzme v oblasti činnosti daňových úradov, ale v oblastiach ako je zdravotníctvo, tým,
že tam neboli dotiahnuté, resp. v tých oblastiach ani nerealizované systémové zmeny, tak ani nie je
dôvod, prečo by sa vážnejšie obmedzila korupcia v tejto oblasti a povedzme v oblasti ako je verejné
obstarávanie, kde ten priestor je obrovský, keďže veľa peňazí sa rozdáva z verejných zdrojov, tá
korupcia stále prekvitá."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Do akej miery súhlasíte s tou tézou, že korupcia je to čo my vidíme, to
je tá malá, alebo veľká. Veľkou sa rozumejú tie veľké tendre, ktoré sú predmetom rôznych škandálov
v pravidelných intervaloch, ale že existuje aj korupcia, ktorá je oveľa horšia, aj neviditeľná a týka sa toho,
že tí veľkí hráči dokážu v zákulisí ako keby manipulovať s celým prostredím v niektorých, povedzme
regulovaných odvetviach."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Myslím si, že je to problém, samozrejme aj pri
tvorbe verejnej politiky, aj pri implementácii musí dochádzať ku kontaktu s tým, kto je regulovaný a kto
reguluje. Ten poslanec, ten minister, alebo ten úradník by mal podľa môjho názoru komunikovať s tým
prostredím, ktoré je predmetom jeho regulácie. Na druhej strane komunikácia neznamená, alebo lobbing
a diskusia neznamená v tom zákone, alebo v tej predmetnej regulácii neznamená nevyhnutne korupciu
a ak k nej dochádza tak je to problém. Často sa ten vplyv lobistov prejaví aj cez financovanie politických
strán a to musím povedať, že mňa osobne pomerne sklamala skutočnosť, že v programovom vyhlásení
vlády sa nenachádza jasná deklarácia k tomu, aby sa riešilo financovanie politických strán tak, aby sa
k takým kauzám o akých sa defacto v médiách denne diskutuje, už viacej nerozprávalo."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Čím si to vysvetľujete? Sú krajiny, ako povedzme Spojene štáty
americké, kde pravidla sú veľmi tvrdé, aj tam sa objavujú škandály, ale objavujú sa, odhaľujú sa
a nejakým spôsobom sú postihované, s vážnymi dôsledkami, pre toho kto to spáchal a potom
v európskych krajinách a obzvlášť postkomunistických je to veľmi vážna vec. Je to kultúrny rozdiel alebo
je to v niečom inom?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Ja si myslím že to nie je otázka vyslovene
kultúrna, ja si myslím že to je otázka nastavenia formálnych pravidiel a ich vymáhania. Povedala by som
asi to, že naozaj ten rozdiel povedzme medzi Veľkou Britániou, Spojenými štátmi americkými a nami nie
je v tom či tam sa korupcia nájde a u nás sa nenájde alebo opačne ale v tom, že aj keď je tam korupcia
tak sa dokáže pomerne rýchlo odhaliť a hlavne dokáže sa pomerne rýchlo potrestať, to znamená
v Spojených štátoch amerických aj v tej Británii, aj v ten Kanade a v Austrálií, aj ministri, aj poslanci aj
naozaj členovia tej politickej triedy sa môžu dostať do trestného konania a môžu byť dokonca odsúdení.
Na Slovensku takúto situáciu naozaj zatiaľ nemáme, aj keď niektoré prípady sú diskutované, čiže skôr je
rozdiel v tom ako efektívne a profesionálne funguje represný reťazec od polície, prokuratúry až po
súdnictvo, plus ako efektívne a profesionálne funguje kontrolný systém. Dnešný kontrolný systém na
Slovensku, cez prácu povedzme najvyššieho kontrolného úradu alebo finančnej správy ministerstva
financií, v princípe neprišiel so žiadnym prípadom korupcie, tak aby bol dotiahnutý do konca, čiže
z hľadiska potierania korupcie defacto kontrola pôsobí minimálne. No a čo sa týka polície, tak tam sú
obrovské rezervy a možno taká nie príliš pozitívna poznámka, keď som si čítala programové vyhlásenie

vlády, tak tiež ma nepotešila skutočnosť, že nejaký jasný ucelený plán reformy polície tak, aby to bola
jedna profesionálna štruktúra som tam nenašla."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "V tejto chvíli by sme už mali byť v spojení s Róbertom Kičinom,
výkonným riaditeľom Podnikateľskej aliancie Slovenska, pekný večer."
Robert Kičina, podnikateľská aliancia Slovenska: "Dobrý večer prajem."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Pekný večer. Pán Kičina, čo konkrétne by sa podľa podnikateľov malo
zmeniť aby sa korupcia prestala byť problémom číslo jedna, ako ste to uverejnili vo svojom poslednom
prieskume medzi podnikateľmi v období okolo parlamentných volieb kedy korupcia vyvstala ako najväčší
problém podnikateľského prostredia na Slovensku."
Robert Kičina, podnikateľská aliancia Slovenska: "No v prvom rade v uplynulých rokoch tento problém
rástol najmä preto, že vláda nedostatočne deklarovala snahu riešiť tento problém, čiže taká všeobecná
odpoveď prvá ktorá mi príde na myseľ je že vláda jednoducho musí ukázať snahu voči verejnosti, že má
záujem riešiť korupciu, má záujem stláčať klientelizmus, pretože tieto dva problémy sú v súčasnosti
medzi najvypuklejšími a oni boli vždy medzi problematickými faktormi ale naozaj v posledných rokoch sa
dostali intenzívnejšie na povrch a spôsobili problémy."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "A čo konkrétne by podľa podnikateľov by mala vláda povedzme zmeniť
na dnešnom fungovaní veci na Slovensku aby teda korupcia prestala byť tým hlavným problémom pre
biznis."
Robert Kičina, podnikateľská aliancia Slovenska: "Verejné obstarávanie je zrejme takou najbežnejšou
agendou, s ktorou sa podnikatelia stretávajú vo vzťahu voči štátu a je to aj zároveň agenda ktorá teda je
poznačená korupciou podľa našich prieskumov, číže elektronické obstarávanie, zverejňovanie zmlúv, to
sú oblasti ktoré teda už sú na programe vlády, vyššia kontrola, vyššia transparentnosť pri tendroch, toto
sú podľa mňa smery, ktorými by sa mala vláda vyberať."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Veľmi pekne ďakujeme Robertovi Kičinovi z Podnikateľskej aliancie
Slovenska, pekný večer."
Robert Kičina, podnikateľská aliancia Slovenska: "Dovidenia a pekný večer."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "A my sa pozrime na konkrétne opatrenia vlády v boji s korupciou,
nejaké tie základné tézy sme už mali možnosť vidieť. Je to práve sľubovaná veľká reforma
verejného obstarávania a ďalšie veci, zlepšenie prístupu k informáciám, uverejňovanie zmlúv a faktúr na
internete a súťažné princípy pri poskytovaní dotácií a tak. Čo hlavné by ste vy pochválili na tom a čo by
ste tomu vytkli?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Osobne neverím vo veľkú reformu verejného
obstarávania, aj keď každý z nás si pod tou veľkosťou môže rozumieť niečo iné, pretože na to aby sa
udiala vážna zmena v systéme verejného obstarávania by jednak Úrad pre verejné obstarávanie musel
začať pôsobiť a fungovať oveľa profesionálnejšie a zároveň na strane tých, ktorí denne pripravujú
verejné obstarávanie, teda sú to tí profesionáli ktorí pripravujú súťažnú dokumentáciu by museli naozaj
svoju profesionalitu výrazne zlepšiť. To znamená aj Úrad pre verejné obstarávanie má veľké medzery
a tak isto aj tí ktorí denne vykonávajú prípravu súťažných dokumentov a tak ďalej, teda realizujú tie
jednotlivé verejné obstarávania majú vážne medzery. Na druhej strane je tu snaha posunúť aspoň ako
tak tú problematiku a nájsť nejakú úsporu v tejto oblasti, to zverejňovanie zmlúv určite je sympatická
snaha, ale by som povedala nevyhnutná je keď nie postačujúca a tá snaha o elektronické verejné
obstarávanie, teda v tomto kontexte o elektronické aukcie je určite fajn. Treba však ale povedať, že na to
aby prinášala ovocie je potrebné vytvoriť niekoľko takých podporných mechanizmov, aby z toho nebolo
len divadlo."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "To zverejňovanie zmlúv na internete a faktúr to je veľmi sympatická,
uchopiteľná a zrozumiteľná vec. Ukázalo sa už z tej krátkej chvíle keď máme možnosť vidieť tie zmluvy
za predchádzajúce štyri roky, veľa zaujímavých, teda pozoruhodných vecí, kto všetko mal aké zákazky.
Dá sa o tom potom debatovať. Prečo si však myslíte, že to nie je dostatočné opatrenie?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Pretože môže byť pridelená zákazka aj firme,
ktorá nie je rovno firmou ministrovej manželky a môže byť problematická, čiže nie vždy nám to
jednoducho to že sa to zverejní ukáže informáciu o tom, že to mohlo byť zmanipulované, alebo že je to
dokonca zbytočný nákup a to posúdenie zbytočnosti, naozaj treba istú kvalifikáciu, to je jeden dôvod.
A ten druhý dôvod je, že no tak sme to zverejnili a čo. Máme desať dní na to aby sa to mohlo stiahnuť,
čo je veľká vec, dobre tak sa to stiahne ale väčšina zmlúv ide v pohode ďalej a ak bola zle pripravená
súťažná dokumentácia a nevyhral ten najlepší, tak máme zmluvu ktorá je neefektívna, ktorá tu bude

platiť a až tak veľa sme toho neporiešili. Číže nehovorím že je to až tak zlá cesta, myslím si že je to fajn,
že je to veľká vec, časť problémov to vyrieši, ale nevyrieši to problém s tým, že my nevieme presne
povedať čo chceme, neviem to presne zadefinovať v súťažnej dokumentácií, my môžeme spraviť legálny
výber bez toho aby to bolo korupčné a stále to môže byť zbytočné, čiže nie vždy to je len o tom, že
nakupujú manželky ministrov alebo sesternice ministrov alebo bratranci, často to je to naozaj bežná
štandardná firma, ale môže to byť nákup ktorý nemá zmysel lebo je predražený, lebo bola spravená zlá
súťaž."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Podobný komentár ste v uplynulých dňoch týždňoch mali k tým
elektronickým aukciám, ktoré tiež znejú prevratne, ministri teraz objavujú novú vec a postupne sa tento
spôsob obstarávania šíri, aj zatiaľ obmedzene na tovary a niektoré typy služieb. Prečo si aj tu myslíte že
to vlastne nie je dostatočné opatrenie."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "My sa tešíme, my sa veľmi tešíme, že po
inovátoroch miestnych samosprávach, ktoré naozaj nastúpili na túto cestu bez toho aby ich niekto nútil,
sú tu aj niektoré inštitúcie zo štátnej správy, ktoré začínajú tento postup využívať, ale ak to začne byť
jednoducho povinnosťou zo zákona verejných obstarávaní a vieme že sa to dá zmanipulovať, tak sa dá
pripraviť niekoľko podporných mechanizmov aby priestor na manipuláciu bol minimálny, čiže naozaj vo
všeobecnosti je to báječné a je to veľmi fajn, že sa to ide robiť, môže to priniesť naozaj úspory. Nevyrieši
to všetky problémy verejného obstarávania, len niektoré problémy, ale nech ich rieši, tie čo dokáže cez
toto riešiť, len naozaj pozrime sa na to ako obmedziť možnú manipuláciu systému."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Dávajú tie elektronické aukcie odpoveď na to, na tu snahu zabezpečiť
nejakú transparentnejšie, alebo proste čistejšie obstarávanie, sofistikovaných zložitých služieb, ktoré sa
nedajú nadefinovať tak jednoducho ako sú čo ja viem okná v škole alebo čistenie chodníkov."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Niečo áno, niečo nie. Niečo sa naozaj nedá
veľmi jednoducho napísať, súťažná dokumentácia môže mať aj 100 aj 200 strán a môže sa robiť
elektronická aukcia, ale tých 300 strán jednoducho nám nenahradí elektronická aukcia, to znamená že
vo finále mi potrebujeme profesionálov na úradoch, ktorí vedia tú súťažnú dokumentáciu napísať tak aby
zodpovedala potrebám verejného sektora alebo občanov, v záležitostí od toho čo sa nakupuje, čiže
znova opakujem niečo elektronická aukcia rieši a niečo nie. Jednoducho nenahradí nám kvalitných ľudí
vo verejnom sektore a ja teda podčiarknem slovo kvalitu, kvalitu na Úrade pre verejné obstarávanie
a kvalitu na jednotlivých úradoch, lebo bez nich nebude jednoducho ideálne fungovať verejné
obstarávanie."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Na linke máme viceprimátora mesta Šaľa Jozefa Mečiara, pekný
večer."
Jozef Mečiar, viceprimátor Šale: " "Dobrý večer."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Aká je vaša skúsenosť s elektronickými aukciami, vy ste boli jednou
z prvých samospráv, ktoré tento inovatívny krok už pred niekoľkými rokmi spustili. Ako by ste dnes tú
svoju skúsenosť zhodnotili?"
Jozef Mečiar, viceprimátor Šale: "No elektronické aukcie nám ušetrili môžem hovoriť asi o desiatkach
miliónov ešte slovenských korún. Bolo to dané najmä tým, že sa nám podarilo urobiť jednu elektronickú
aukciu, kde sme pri kontrakte, ktorý sa týkal likvidácie komunálneho odpadu a išlo o kontrakt na
jedenásť rokov ušetrili približne sedem miliónov slovenských korún ročne, takže si samozrejme môžeme
už len pochvaľovať, že celý ten systém nás stál síce nejaké investície, ale vrátil sa podstatne jednou
ranou okamžite."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Čo z tej vašej skúseností, z tých vašich doterajších skúsenosti si
myslite že by sa mohlo dať preniesť aj do iných samospráv alebo všeobecne do verejnej správy, inými
slovami, čo z tej vašej dobrej skúsenosti si myslíte si myslíte že je prenosná skúsenosť."
Jozef Mečiar, viceprimátor Šale: "No ja si myslím, že treba robiť elektronické aukcie, tu by som bol skôr
asi za taký direktívny princíp, to znamená donútiť samosprávy k tomu, aby elektronické aukcie robili,
pretože tá aukcia nemá kedy uškodiť. Môže sa stať vo výnimočnom prípade že samotná elektronická
aukcia veľa neušetrí, ale tých pozitívnych prípadov sa nájde vždycky dosť, takže osobne som zástanca
toho aby boli samosprávy donútene takéto niečo robiť."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "To bol viceprimátor Šale Jozef Mečiar, veľmi pekne ďakujeme
a želáme pekný večer."
Jozef Mečiar, viceprimátor Šale: "Ďakujem aj ja, dovidenia."

Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Sú podľa vášho názoru výsledky samospráv, to sme počuli jeden
konkrétny prípad, sú aj ďalšie, mesto Martin je také vyhlásené, známe ale sú aj ďalšie, vlastne šíri sa to
ako taká dobrá choroba."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Dobrá prax."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Dobrá prax. Sú podľa vášho názoru natoľko povzbudivé, že by naozaj
mohli viesť k tomu, že sa stane akýsi škandál?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Myslím si, že áno, bolo by to úžasné pre túto
krajinu. Toto by bola naozaj veľmi pozitívna vec ak by sa to spravilo, takže myslím si že treba to
podporiť. Toto je možno oblasť verejného obstarávania, ale sú aj iné oblasti kde korupcia prekvitá,
povedzme je to oblasť poskytovanie dotácie, čo je možno takým opakom, alebo len podobnou aktivitou
ako je verejné obstarávanie. Aj tuto vláda sa snaží o nejaké aktivity, ale treba povedať že znova je to
také že trošku to kulhá, pretože požiadala jednotlivé rezorty aby vytvorili politiky na prideľovanie dotácií
napríklad aby boli výzvy, aby sa informácie zverejňovali, lebo o tých dotáciách sa menej rozpráva ako
o verejnom obstarávaní a stále tam ide veľa peňazí a je potrebné povedať že tu pekne vidíme zlyhanie
pri implementácií jednotlivých politík, pretože jednotlivé rezorty pripravili politiky ako prideľovať dotácie,
ale každá si pripravila vlastnú a jedny sú prísnejšie, iné menej prísne a chýba nám tu výrazne
koordinácia zo strany nejakého nadrezortu, napríklad ministerstva financií, čiže aj keď je tu snaha ako pri
verejnom obstarávaní aj pri dotáciách niečo riešiť, je to tak robené, neviem povedať či je to poloprázdny
alebo poloplný pohár, ale niečo medzi tým."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Opakovane sa v tom čo hovoríte objavuje nejaký refrén, ktorý by som
stručne nazval alebo pomenoval tak, že jednoducho takéto pekné systémové opatrenia nestačia kým
nebudeme mať inštitúcie na takej úrovni, že budú vedieť kontrolovať, vymáhať nejakým spôsobom,
adekvátne uplatňovať, ale tá skúsenosť so slovenským verejným sektorom je taká, že skôr sa zdá že
efektívnejšie je ísť cestou malých vecí, ktoré tí úradníci nemôžu pokaziť. Je to dobrý pohľad?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Myslím si, že toto nie je udržateľný pohľad
v žiadnej krajine, ktorá chce dlhodobo byť úspešná. Krajina ktorá chce byť dlhodobo úspešná musí mať
kvalitných zamestnancov vo svojom sektore, ktorí robia rozhodnutia, čiže nie všetko sa dá vyriešiť
jednoduchými riešeniami, ja si myslím, že v realite každý ten úradník, ktorý rozhoduje robí ťažké
rozhodnutia a preto by mal byť kvalitný a preto možno taká tretia výčitka, priamemu vyhláseniu v
kontexte korupcie a potierania korupcie a to je to, že nesnaží sa o budovanie kvalitných inštitúcií
v zmysle reformy štátno-zamestnaneckých vzťahov a vytvorenie profesionálnej byrokracie na Slovensku,
lebo áno časť riešení môžme riešiť tak, že budeme robiť elektronické aukcie ale znova opakujem tie
súťažné podklady na nákup proste novej budovy alebo výstavbu budovy nám nespraví žiaden počítač,
to spraví len profesionálny úradník, čiže my potrebujeme profesionálov na úradoch a súčasná vládna
koalícia toto si nestanovila ako svoju prioritu a nevidieť, nečítame to tam, že kvalita inštitúcií je niečo,
čomu chceme dlhodobo venovať svoju pozornosť."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Prvý na rane v tejto debate je asi Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý
teda má nie veľmi dobrú povesť keď to tak môžem povedať a vlastne do veľkej miery trpí takouto
zvláštnou hrou akože opozícia k tej vláde, ktorá práve vládne ho má kontrolovať. Čo si o tom myslíte?
Zhodou okolností momentálne je predsedom toho úradu človek, ktorý má aj nejaký osobný kredit
z minulosti, ale jednoducho je vnímaný a nie vnímaný, on je nominant Smeru, čiže ako hlavnej opozičnej
strany a teda čokoľvek robí, proste je vnímaný takto."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Transparency International Slovensko
navrhovalo pred voľbami politickým stranám, aby výrazne zreformovali Úrad pre verejné obstarávanie,
ak chcú teda robiť "veľkú reformu verejného obstarávania" a hlavne aby vybrali nové politické vedenie
alebo nové vedenie toho úradu výberovým konaním. To sa nestalo a začal sa tu hrať koalično-opozičná
hra so súhlasom pani premiérky. Myslím si, že to nie je šťastná cesta, pretože my naozaj potrebujeme
na tom úrade profesionálny tím, ktorý predloží verejnosti svoju víziu toho, ako tento úrad má vyzerať. Ja
nebudem hodnotiť pána Šípoša, ten tam je ešte len pár mesiacov, ešte má čas ukázať to akú ma možno
víziu ale skôr naozaj ten proces mi vadí alebo nám vadil. My sme veľmi jasne hovorili o tom, že chcem
výberové konanie, lebo len ten, kto predloží svoju víziu, môže byť za ňu aj zodpovedaný, môže
zodpovedať verejnosti, čiže vízia zatiaľ nebola predložená, takže nemyslím si, že to bola šťastná cesta a
hra na opozično-koaličný v krajine ktorá ma tri úrovne spravovania, kde máme proste VÚCčky a miestne
samosprávy ovládané aj politickou stranou Smer a defacto teda kontroluje ich pod politickým vedením
Smeru nezodpovedá otázke opozično-koaličnej, čiže ja tomu argumentu osobne nerozumiem, čo
používa pán Fico."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Dá sa vôbec vybudovať nejaký funkčný, rešpektovaný, naozaj
profesionálny úrad, keď má ako keby už vo vienku rovno tento problém, ktorý sa vlastne nedá nijako
riešiť v tejto chvíli?"

Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "On sa riešiť dá, ale to už naozaj je na našich
politických lídroch, aby to riešili. V každom prípade ja som presvedčená o tom, že mnohé krajiny
dokázali vybudovať kvalitné inštitúcie a dokážeme ich vybudovať aj my, doteraz sa nám to však
nepodarilo. Myslím si, že slovenský predstavitelia verejného sektora, v zmysle teda myslím politikov,
tejto téme zatiaľ teda nevenovali dostatočnú pozornosť."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "Keď hovoríme o boji proti korupcií, tak posledná vec. Často sa traduje,
vychádza to teda aj z tých výskumov, že Škandinávia je takým dobrým príkladom ako spravovanie veci
verejných s veľmi malou korupciou, s veľmi nízkou mierou vnímanej korupcie, naopak Balkán alebo
všeobecne juhoeurópy postkomunistická Európa nie je na tom slávne, je vnímaná ako taký ten kde sa
všetko dá vybaviť, korupcia tam proste kvitne, my patríme asi niekde medzi. Čo môžeme robiť preto aby
sme sa viac stali Škandinávcami a menej tými Balkáncami?"
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Škandinávcami v zmysle dnešnej korupcie sa
staneme vtedy ak naozaj začneme budovať kvalitné inštitúcie, teda inštitúcie ktorým budú ľudia
dôverovať. Základom fungovania úspešnej modernej spoločnosti je dôvera občanov vo verejný sektor,
ale ten verejný sektor len ak je kvalitný a vykonáva svoju činnosť tak že mu môžeme dôverovať nás
presvedčí o tom, že mu môžeme dôverovať. Čiže znova opakujem, ja by som občana nekládla za toho
negatívneho, naozaj karty sú hodené tak, že verejný sektor má presvedčiť občana, že je dôveryhodný
a politici môžu veľa spraviť na to aby ten dôveryhodný verejný sektor vybudovali. Znovu opakujem,
nevidím bohužiaľ v súčasnom postavení vládnej koalície a programe ktorý majú, nejakú jasnú víziu
v tom, ako chcú budovať kvalitný verejný sektor a kvalitné inštitúcie vo verejnom sektore a dá sa to, tá
Škandinávia ukazuje že sa to dá."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "To bola Emília Beblavá z Transparency International Slovensko
a fakulty sociálno-ekonomickej univerzity Komenského. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu."
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko: "Dovidenia."
Robert Žitňanský, redaktor TA3: "To je pre dnes z Analýz a trendov všetko, o týždeň sa však uvidíme
opäť na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Dovidenia."
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63. Vláda, zamestnávatelia, KOZ
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:55; 22/09/2010; Téma dňa; Daniel Horňák]
MODERÁTOR: Peter Bielik
HOSTIA: Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií
Miroslav Gazdík, prezident KOZ
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení
Peter Bielik, moderátor: "Koaličná rada sa zaoberala viacerými dôležitými otázkami. V prvom rade sa
dohodla na štátnom rozpočte na budúci rok. Hlavným cieľom je znížiť deficit verejných financií o viac ako
1,5 miliardy eur. Na svojich peňaženkách to pocítime všetci, od najvyšších ústavných činiteľov, cez
štátnych úradníkov a podnikateľov až po bežných zamestnancov. Nepopulárne opatrenia majú zastaviť
zadlžovanie štátu a oživiť hospodárstvo."
Koaličná rada: Štát bude šetriť
Daniel Horňák, reportér TA3: "Deficit verejných financií dosiahne tento rok viac ako 5 miliárd eur, teda
takmer 8 % HDP. Vláda ho chce na budúci rok znížiť o 2,5 %. Rozhodla sa, že 980 miliónov eur ušetrí
na vlastnej réžii a o 770 miliónov eur viac vyberie od ľudí na daniach a odvodoch."
Tabuľka
Deficit verejných financií
2010 – 7,8 % HDP – viac ako 5 mld. €
2011 – znížiť o 2,5 % HDP
Šetrenie – 980 mil. €
Zvýšenie príjmov – 770 mil. €
Natočené:
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Podarilo sa nám dohodnúť na takých opatreniach,
ktoré dúfam prijmú občania s porozumením. Tie rozhodnutia sme nerobili preto, aby sme občanov trápili,
ale preto, aby Slovenská republika mohla začať normálne fungovať."

***********
Daniel Horňák, reportér TA3: "Platy všetkých ústavných činiteľov klesnú o 10 %. Vláda obmedzí štátne
dotácie a kapitálové výdavky všetkých ministerstiev a šetriť bude najmä cez efektívne verejné
obstarávania. Koalícia počíta s tým, že tieto opatrenia a zvýšenie niektorých daní a odvodov jej prinesú
dosť peňazí na to, aby nielenže neznižovala výdavky, ale v kľúčových oblastiach ich mohla na budúci
rok navýšiť."
Natočené:
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Navýšili sme financie na investovanie diaľnic a ciest,
navýšili sme financie na podporu zamestnanosti, navýšili sme financie na podporu rodiny, navýšili sme
financie na všetky protipovodňové opatrenia, hlavne preventívne a dokonca učitelia budú mať viac
financií v nasledujúcom roku a niektoré ďalšie vybrané sociálne skupiny."
***********
Daniel Horňák, reportér TA3: "Daniel Horňák, TA3."
Peter Bielik, moderátor: "Ku konsolidačnému balíku vlády sa vyjadril aj predseda najsilnejšej opozičnej
strany Smer Robert Fico."
Smer o škrtoch vlády
Natočené:
Robert Fico (Smer-SD), predseda strany: "Rád by som teraz vysvetlil prečo Smer – Sociálna demokracia
nemôže nikdy súhlasiť s prístupom vlády Slovenskej republiky ku konsolidácii verejných financií. Naša
filozofia bola všeobecne známa a spočívala v tom, že chceme konsolidovať verejné financie cez rast
ekonomiky a rast zamestnanosti. To boli dve také hlavné cesty, ktoré sme používali na konsolidáciu
verejných financií, pretože rast ekonomiky a rast zamestnanosti znamená vyššie príjmy pokiaľ ide
o dane, vyššie príjmy pokiaľ ide o odvody. A darilo sa nám, pretože pravicová vláda veľmi úspešne
zatĺka stále, že prebrala od nás hospodárstvo s najvyšším hospodárskym rastom v Európskej únii a že
prebrala hospodárstvo, kde už klesala nezamestnanosť, teda mali výborné pozície na to, aby v tejto
politike mohli pokračovať ďalej. Plus sme mali rezervu a tá spočívala v tom, že keby bolo treba ešte
rýchlejšie konsolidovať verejné financie, boli sme pripravení siahnuť na peniaze dôchodkovým
správcovským spoločnostiam, teda tam bola naša cesta, teda ísť cestou predovšetkým znižovania
deficitu v Sociálnej poisťovni, ktorý bol spôsobovaný dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Toto
je štandardná sociálnodemokratická cesta."
***********
Peter Bielik, moderátor: "V Téme dňa dnes vítam kompletnú tripartitu, teda zástupcov vlády,
zamestnávateľov i odborov. V poradí je to Vladimír Tvaroška, Rastislav Machunka a last, but not least,
Miroslav Gazdík. Dobrý večer páni, vitajte u nás."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Dobrý večer."
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Dobrý večer."
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: " Som rád, že ste prijali dnes naše pozvanie. Ak dovolíte pán Tvaroška, prvá
otázka na vás. Začnime tými chlebovými otázkami, naozaj potraviny, to je to, čo zaujíma každého z nás,
samozrejme aj ich ceny. Zvažovali ste ako sa môže dotknúť súbeh zvýšenia DPH, zrušenia výhod pri
LPG, respektíve tej červenej nafte a zjednotenie sadzieb odpočítateľných položiek napríklad z daňového
základu na tých 40 %, dôsledky povodní a tak ďalej, to už ani nespomínam, ako sa to všetko dohromady
môže prejaviť na cenách potravín? Nechcete korigovať tie vyjadrenia, že teda na cenách potravín sa to
neprejaví?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Ďakujem pekne. V prvom rade by
som chcel povedať, že verejné financie, hospodárenie štátu je v súčasnosti vo veľmi zlom stave. Zdedili
sme situáciu, kedy sa Slovensko zadlžuje mimoriadne rýchlo a je asi zhoda medzi odborníkmi, ale aj
medzi politikmi, že s tým naozaj treba niečo robiť. Vláda pripravila súbor opatrení, ktoré predovšetkým
šetria na vláde, väčšina tých opatrení smeruje na úsporu vo verejnom sektore počínajúc 10 %-ným
znižovaním platov ústavných činiteľov, ale áno, niektoré opatrenia sa dotknú aj bežných ľudí. Chcel by
som povedať, že tie opatrenia nie sú dramatické a ich dopady napríklad na infláciu alebo na zvyšovanie
cien nebudú výrazné."
Peter Bielik, moderátor: " Môžeme to pomenovať presnejšie, napríklad pri tých potravinách, aby sme pri
tom zostali?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Môžem to povedať veľmi presne,
nie podľa názoru ministerstva financií, ale podľa názoru expertov, ktorí sú v daňovom výbore, dopad

týchto opatrení nebude viac ako 1 %, čiže ceny na Slovensku v priemernom koši spotrebiteľskom sa
z titulu týchto opatrení nezvýšia o viac ako 1 %. Áno, treba jasne povedať a sme pripravení na to, že sa
táto téma bude zneužívať, pretože všetci vedia na Slovensku aj v okolitých krajinách, ceny potravín rastú
a rastú už v súčasnosti, pred tým ako tieto opatrenia nadobudnú účinnosť, pretože žiaľ veľmi zlé
počasie, napríklad v Rusku veľké požiare, ale aj všade vo svete, výrazne zvýšili na svetových trhoch
ceny pšenice a iných potravinárskych komodít. Takže áno, žiaľ ceny potravín pôjdu o niečo hore, ale
z menšej časti, asi z jednej tretiny to bude vplyvom opatrení vlády a z väčšej časti to bude vplyvom
objektívnych faktorov, ktorým sú vývoj cien na svetových trhoch."
Peter Bielik, moderátor: " Ďakujem pekne. Pán Machunka, ako to vnímajú poľnohospodári z vašej
asociácie priamo? V akom objeme podľa nich môžu mať tieto vplyvy, to znamená opatrenia vlády, ale aj
to, čo hovoril pán štátny tajomník, to znamená tie vonkajšie faktory, v akej miere sa môžu prejaviť na
cenách, alebo raste cien celkovo potravín a tak ďalej?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: "Poľnohospodári toto vnímajú dosť
zásadným spôsobom likvidačne. Problém je v tom, že tie jednotlivé opatrenia, napríklad daňové
zvýhodnenie, takzvaná červená nafta ostala v Českej republike a dochádza tu k nerovnomernému stavu
na trhu, pretože českí poľnohospodári napríklad v tejto veci budú zvýhodnení. Treba ale povedať, že my
si ako Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení zásadným spôsobom uvedomujeme veľmi
vážnu situáciu vo verejných financiách. Preto sme prišli s iným návrhom, trošku iným návrhom ako je
vládny návrh, a to zvýšiť sadzbu dane z pridanej hodnoty o 2 % vyššie, čiže na 21 %, ale všetky tie
drobné veci, ktoré spôsobujú problémy, ako je napríklad už spomínaná červená nafta, ako je
zdaňovanie, alebo teda ponechanie zdaňovania paušálnych výdavkov živnostníkom, ako je ponechanie
3. piliera dôchodkového systému v súčasnom stave, ako je spotrebná daň z piva, ako je spotrebná daň
z uhlia a elektrickej energie a ďalšie, aby boli vypustené z návrhu. Týmto naším návrhom sa ušetrí oveľa
viacej peňazí z hľadiska, alebo teda príde do štátneho rozpočtu oveľa viacej peňazí a na druhej strane
sme požiadali vládu, aby o to, o čo príde viacej, ešte viac sa dokázalo ušetriť."
Peter Bielik, moderátor: " Takže tá idea je taká, aby sa nezvyšovali čiastkovo rôzne segmenty, rôzne
záležitosti, ale aby sa celkovo zvýšila na 21 % daň z pridanej hodnoty a z toho sa teda sanovali aj všetky
tie zmeny, ktoré sú navrhnuté teraz vládou?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Aj všetky tie zmeny, ktoré prinášajú
problémy. Vychádzame z toho, že daň z pridanej hodnoty a sadzba dane z pridanej hodnoty ako
riešenie a zvyšovanie tejto sadzby ako riešenie dlhovej situácie sa uplatňuje aj v okolitých krajinách, čiže
nemuselo by to spôsobiť zásadný problém z hľadiska cenovej hladiny a tým atraktivitu nákupnej turistiky
v okolitých krajinách. Samozrejme, že tie dopady, ktoré sú dnes, tak by sa mierne prehĺbili, ale rovnako
si myslíme, že by neboli vážne a určite je ďalší problém s tými čiastkovými opatreniami v tom, že nie sú
dostatočne nakvantifikované. Bolo málo času na to, aby sa jednotlivé dopady tých čiastkových opatrení,
ako je červená nafta a ktoré som spomínal, dokázali nakvantifikovať a aby nespôsobili problémy, ktoré
teraz nevieme ešte predvídať."
Peter Bielik, moderátor: " Takže znova sú samozrejme hodenou rukavicou pre pána štátneho tajomníka,
ale aby sme dokončili kolo, pán Gazdík, ako to vnímate vy? Podľa premiérky ste teda na tripartite
s ničím nesúhlasili, ale neprišli so žiadnymi riešeniami a nakoniec ste ohlásili protestné zhromaždenie.
Ona to teda považuje za stav, keď ste spoluzodpovedný za ten stav, ktorý je tu v súčasnosti a zároveň
ho nechcete riešiť. Je to naozaj tak?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Tak nie je to celkom pravda, pretože z tých 17 bodov, ktoré boli
predmetom rokovania v pondelok a v utorok v rámci mimoriadnej tripartity, my sme zhruba s polovicou
návrhov zákonov súhlasili, ale nemôžeme samozrejme súhlasiť s návrhmi zákonov, ktoré výraznou
mierou zaťažia najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva, viď spomenutá aj problematika zvýšenia DPH,
pretože niekto môže všeobecne posudzovať, že 1 %, to ani nezbadáme v potravinách, alebo lepšie
povedané v komoditách jednotlivých alebo v službách, ale nadviažem na tú červenú naftu, pretože
myslím si, že agrosektor týmto pádom bude výrazne poškodený. Vnímame aj to, že úroveň DPH, predaj
zo dvora, zo 6 % sa dvíha na 20 %, tým pádom sa v podstate obmedzí aj možnosť nejakého
zamestnania sa lepšieho, alebo nejakým spôsobom hľadania riešenia zamestnanosti v jednotlivých
regiónoch. A môžem potvrdiť, máme také signály, že nákupná turistika sa ešte do väčšej miery zvýrazní,
čiže budú ľudia chodiť do Poľska, do Maďarska, do Českej republiky. Takže na toto sme upozorňovali.
My to vnímame tak, že, nech mi odpustia kolegovia z agrorezortu expresívne vyjadrenie, tomu žobrákovi
ideme zobrať aj tú poslednú sociálnu paličku, sociálnu barlu. Takže aj z tohto titulu sme nesúhlasili
samozrejme so zvyšovaním DPH."
Peter Bielik, moderátor: " No aby sme nadviazali na to, na čo hovoril pán Machunka samozrejme
necháme reagovať pána Tvarošku, pán Gazdík, ak by ste si mali vybrať tie čiastkové opatrenia
a navýšenie DPH na 20 %, alebo bez tých čiastkových opatrení, ale navýšenie na DPH 21 %, bol by to
alternatívny návrh aj pre vás?"

Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Myslím si, že keby bol dostatočný časový priestor na to, aby sme si to
zanalyzovali, my sme ostali prekvapení s návrhom konkrétne pána Machunku, viceprezidenta Asociácie
zamestnávateľských zväzov keď túto ponuku dal na tripartite. Viete, my sme mali 48 hodín na to, aby
sme v rámci superskráteného legislatívneho konania sa vyjadrili k 17 zákonom, niektoré ani neboli
v medzirezortnom pripomienkovom konaní, niektoré dokonca neabsolvovali ani rozporové konania,
takže preto bol aj ten prvý deň z našej strany taký dá sa povedať zásadový, že sme rokovali len o 6
bodoch, ktoré boli v predsedníctve tripartity schválené. Myslím si, že keby sme to podrobili analýze,
hľadali by sme určite riešenia, ale môj osobný názor je taký, že asi by to bolo v tom období 2 – 3 rokov
výhodnejšie, len nemáme tú garanciu a nech ma nikto nepresviedča o tom, že aj obchod by po 3 rokoch
keď deficit štátneho rozpočtu poklesne."
Peter Bielik, moderátor: "Opäť išla naspäť na tých 19 %."
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Áno, tak tie ceny ostanú."
Peter Bielik, moderátor: " Ale to samozrejme rozhoduje vláda, respektíve parlament. Pán Tvaroška,
predsa len s týmto názorom pán Machunka nestojí sám. Viem, že aj vaši koaliční partneri, nebudem ich
teraz menovať zo slušnosti, boli to osobné rozhovory, ale sú minimálne dvaja z rôznych koaličných strán,
iných ako je tá vaša, spomínali, že toto riešenie by bolo schodnejšie, to znamená tie jednotlivé čiastkové
opatrenia, ktoré možno nahnevajú rôzne skupiny ľudí, prekryť jedným veľkým opatrením, to znamená
zvýšením DPH na 21 %. Prečo ste to neuskutočnili takto?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Ja by som chcel hlavne povedať,
že tu je krásne vidieť ten rozdiel medzi odborármi a zamestnávateľmi. Zamestnávatelia dali korektný
protinávrh, nejakú alternatívu, ktorá je na odbornú diskusiu, my sme tú diskusiu samozrejme interne
absolvovali veľmi intenzívne v auguste, začiatkom septembra, nakoniec sa nám zdá lepší ten návrh
rušení niektorých výnimiek z rôznych dôvodov, napríklad červená nafta nie je len problém peňazí, ale
obrovských únikov, mimoriadne komplikovaného vymáhania, kontroly, ako tam naozaj je problém
systémový, že tá výnimka automaticky generuje mnohé problémy, úniky, korupciu, problémy
a odbúraním tejto výnimky sa samozrejme stav výrazne zlepšuje. Ale priznávam, áno, je to alternatíva,
je to návrh, ktorý stojí za to, my sme mali veľmi vážnu debatu o ňom a jedna aj druhá cesta vie priniesť
ozdravenie pre slovenské verejné financie."
Peter Bielik, moderátor: " Takže ešte o tom budete uvažovať, alebo už ste sa rozhodli ísť inou cestou?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Nie, my si myslíme, náš záver je,
že tá kombinácia 1 % DPH a kombinácia odstraňovania výnimiek je lepší návrh, ale iná cesta, podľa nás
o niečo horšia, ale tiež dobrá by bol tento návrh, ktorý bol prezentovaný. Problém je samozrejme keď
debatujeme zo strany odborov, tam nie je žiadna alternatíva. Hovoríte málo času. Ja budem zvedavý aj
o 2 týždne keď tie návrhy budete analyzovať, ako budete odpovedať na tú otázku. Môj predpoklad je, že
nikdy nebude žiadna odpoveď."
Peter Bielik, moderátor: " Faktom ale je, že to bolo skrátené konanie, dokonca legislatívny proces nebol,
myslím, že to bolo od štvrtku do pondelku kým sa mali rozhodnúť, alebo prediskutovať. Prečo ten spěch
ako hovoria Česi?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Preto ten spech, pretože
potrebujeme pripraviť štátny rozpočet, pretože žiaľ Slovensko si musí požičiavať na finančných trhoch
obrovské peniaze. My nie sme radi, ale v tomto roku si musíme kvôli tomu, v akom neporiadku sme našli
verejné financie, v tomto roku 3 miliardy euro, v budúcom roku 8 miliárd euro si musíme ísť požičiavať na
finančné trhy keď nechceme dopadnúť ako Grécko a to si treba jasne povedať. Vláda musí tieto
opatrenia robiť. Nerobí ich preto, že má z toho radosť. My by sme radšej prišli k prestretému stolu ako
vláda predchádzajúca v roku 2006, že môže rovno rozdávať peniaze. Žiaľ my sme prišli k stolu, ktorý je
špinavý, ktorý je vyslovene po jednej veľkej párty a musíme ten stôl začať čistiť. Nie je to príjemné, ale
veríme, že vďaka tomu, čo vláda rozhodla dnes, sa to podarí."
Peter Bielik, moderátor: " Otočme teraz garde. Pán Gazdík, to znamená ešte raz sa vráťme k tomu
protestnému zhromaždeniu, samozrejme je to vážna vec, videli sme čo sa dialo teraz v Českej republike,
to znamená opäť možnože inšpiráciu ste hľadali priamo tam, alebo je to naozaj teda dôsledok toho
súčasného stavu, respektíve už neschopnosti nájsť akékoľvek iné alternatívy, kompromisy a tak ďalej, je
to posledná možnosť, ku ktorej ste siahli?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Áno, samozrejme, konfederácia myslím si, že veľmi seriózne
pristupovala k problematike. My sme dokonca v pondelok doobeda zvolali radu predsedov, je to orgán,
ktorý prijíma strategické rozhodnutia. Zaoberali sme sa skutočne návrhmi zákonov a z jednotlivých
odvetví sme mali takéto signály, tak preto sme pristupovali k takým vyhláseniam, ktoré sme dnes na

predstavenstve konfederácie definitívne oznámili verejnosti, že áno, vláda na tripartite nejakým
spôsobom vôbec s nami nejakým spôsobom nehľadala nejaké kompromisné riešenia, dnes vo vláde
veľmi hladko prešiel balíček opatrení, takže je našou morálnou povinnosťou, aby sme nejakým
spôsobom obhájili práva tých dá sa povedať najnižších príjmových skupín obyvateľov, pretože tam budú
najväčšie dopady. A ja by som."
Peter Bielik, moderátor: " Takže ako by mal vyzerať ten slogan povedzme keď budete mať to protestné
zhromaždenie, čo tam bude teda napísané, protestujeme proti?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Proti škrtom, proti sociálnym dopadom, proti neistotám. Pretože viete
čo, to už tieto vyjadrenia niektorých politikov, myslím si, že to robia pod tlakom dá sa povedať
vyčerpanosti a tak ďalej, po emotívnymi nejakými, keď už niekto porovnáva zamestnanca s nejakým
zvieraťom, ktoré treba chrániť, alebo nejakým spôsobom, že my môžeme za pomalinky hospodársku
krízu v minulom období, no tak prosím vás pekne."
Peter Bielik, moderátor: " To teraz bola taká diskusia na tripartite?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Na tripartite nie, ale človek z médií sa dozvedá dnes od pani
premiérky, včera pán minister práce zverejnil takúto nejakú informáciu na ... klube. Takže toto ľudí práce
aj uráža samozrejme."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Ja by som chcel veľmi proti
tomuto protestovať, aj proti tomu, že vláda nediskutovala. Tripartita bola v pondelok, materiály boli
predložené podľa štatútu, podľa pravidiel 3 dni vopred, tripartita napriek tomu pokračovala na žiadosť
odborov aj v utorok, to boli niekoľko hodinové diskusie. Počas nich žiaľ nezaznel žiadny protinávrh,
žiadna alternatíva. Áno, zamestnávatelia predložili vec, o ktorej sa dá diskutovať, odborári nepredložili
žiadnu alternatívu, žiadny spôsob ako dať do poriadku slovenské verejné financie, to je ten problém."
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Ja vám poviem prečo sme nepredložili nejaké iné návrhy. Pán
Tvaroška, vy ste pred voľbami mali predsa liek ako sa ozdravia verejné financie, vy ste mali rezervy. Kde
sú tie rezervy za 2 mesiace vládnutia tejto vlády?"
Peter Bielik, moderátor: "..."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Môžem možno reagovať."
Peter Bielik, moderátor: " Nech sa páči."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Áno, veľmi rád na to odpoviem.
Pred voľbami sme prichádzali do vlády v čase, keď vtedajšie ministerstvo financií, vtedajšia vláda tvrdila,
že deficit verejných financií bude v tomto roku 5,5 %. Prišli sme do vlády, otvoríme knihy, otvoríme účty
a vidíme nezaplatené faktúry, vidíme deficit 8 % namiesto 5,5. Verejnosť bola hrubo zavádzaná a na túto
situáciu žiaľ musíme reagovať, nie preto, že chceme, preto že musíme."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Machunka, vráťme sa ešte k tej červenej nafte, tam ste sa tvárili
nesúhlasne keď pán štátny tajomník hovoril o tom, že to opatrenie a zrušenie tej výnimky, respektíve tej
bonifikácie je potrebné, pretože tam dochádza k únikom a tak ďalej."
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Ten systém je zle nastavený
v súčasnosti, ale dá sa nastaviť inak, dá sa nastaviť napríklad na výmeru poľnohospodárskej pôdy, na
bonitu, dá sa to prerobiť tak, aby to bolo administratívne menej náročné a aby nevznikali daňové úniky
a aby to nevyžadovalo takú vážnu kontrolu akú to dnes vyžaduje, to je pravda a toto všetko je ale
riešiteľné pokiaľ sa tomu začneme venovať."
Peter Bielik, moderátor: " Takže ten zámer je dobrý, len to riešenie je nesprávne v súčasnosti, preto
dochádza k tým únikom podľa vás?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Áno, dá sa to zmeniť, čiže tento
problém tu nie je, ale chcem zdôrazniť jednu vec, že poľnohospodári nežiadajú niečo navyše,
poľnohospodári žiadajú aby mali zrovnoprávnené podmienky na podnikanie s okolitými krajinami. Keby
nebola daňovo zvýhodnená nafta niekde inde v okolitých krajinách, no tak jednoducho ju nemusia mať
ani oni na Slovensku, ale žiaľ ten stav je taký aký je a pokiaľ je tu jednotný trh a minimálne teda máme
dopady z okolitých krajín na potravinársky trh, tak tie podmienky musia byť rovnaké, pretože inak sa
podnikať na Slovensku nedá."
Peter Bielik, moderátor: " Nech sa páči pán Tvaroška."

Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Ale to si povedzme otvorene,
červená nafta je výnimka, ktorá funguje ja neviem málo v Čechách, ale vo všetkých okolitých krajinách
samozrejme červená nafta nie je, ale v mnohých európskych krajinách červená nafta neexistuje a skôr či
neskôr by červená nafta aj tak musela zaniknúť kvôli tlaku Európskej únie. Takže toto je zase taký
nejaký pozostatok z minulosti a je obrovský tlak z Európskej únie, tak či tak by tá výnimka."
Peter Bielik, moderátor: " Takže nenaruší to našu konkurencieschopnosť alebo konkurencieschopnosť
našich poľnohospodárov voči napríklad Českej republike?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Ja by som chcel povedať aby sme
nezabudli na to, jedno z tých rozhodnutí bolo, že včera do agrosektoru pôjde navyše 5 miliónov euro, to
je rozhodnutie včera, budú sa doplácať priame platby, aj niektoré ďalšie peniaze na štátnu pomoc, to
znamená, že aby sme nezabudli, toto opatrenie bolo kompenzované z veľkej časti a myslím, že možno
aj viac ako kompenzované opatreniami, ktoré vláda urobila a formálne ich schváli v samotnom štátnom
rozpočte."
Peter Bielik, moderátor: " K spokojnosti poľnohospodárov pán Machunka?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " To treba nakvantifikovať. Pokiaľ ja
viem, tak dopady červenej nafty sú otázka okolo 19 miliónov eur čo sa týka len červenej nafty, ale je to
otázka povodní a sú tu ďalšie problémy, ktoré poľnohospodársky sektor má. Čiže je teraz predčasné
hovoriť o tom, či to bude, alebo nebude stačiť. Tieto údaje zatiaľ počujeme prvýkrát, pretože ten štátny
rozpočet zatiaľ nemáme v návrhu, budeme o ňom rokovať niekedy 5.-ho či 6. októbra čo sa týka
tripartity, takže niekedy predtým ho dostaneme a môžeme sa k tomu potom vyjadriť."
Peter Bielik, moderátor: " Páni, otvorme ešte ďalšiu kapitolu pokiaľ nám to čas dovoľuje. Pán Tvaroška,
ste si istý, že pri tom hľadaní možností ako naplniť opäť štátny rozpočet, znížiť deficit, zvýšiť jeho príjmy,
ste vyčerpali naozaj všetky možnosti? Predsa len dnes jeden príklad, je to teda citácia z tlačovej
konferencie Smeru – Sociálnej demokracie, registračné pokladnice, dohoda o odsunutí platnosti zákona,
ktorý už mal vstúpiť do platnosti, tam sa uvažuje, že zavedenie týchto registračných pokladníc by vlastne
znížilo percento šedej ekonomiky a zvýšilo príjem do štátnej kasy na úrovni 150 miliónov eur. Ďalší
príklad, hazardné hry cez internet, výhry v stávkových kanceláriách, samozrejme stávkové kancelárie
ako prevádzkovatelia si zdaňujú svoju činnosť, ale tá samotná výhra, ja som ešte nevidel nikoho, kto by
vychádzal zo stávkovej kancelárie, pridal si to do príjmu a potom z toho zaplatil dane. Nie sú toto
rezervy, ktoré by ste mali hľadať?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Určite sú. To čo my teraz robíme
je prvá pomoc pre ekonomiku. Zabezpečujeme to, že si budeme schopní požičať v najbližších
mesiacoch a budúcom roku. Áno, určite to nie sú sofistikované spôsoby úspor, určite budeme
pokračovať, pôjdeme ďalej. Mali sme dva mesiace na prípravu štátneho rozpočtu, prišli sme na
ministerstvo financií, vláda neschválila ani východiská, čo vždy robí v apríli, máji, v tomto roku sa na to
vláda vykašľala a my sme tvorili v júli, v auguste kompletne celý rozpočet úplne od začiatku. Spolu so
štátnym rozpočtom vláda schváli aj množstvo ďalších opatrení, ktoré budú smerovať práve k tomu, aby
sme v budúcom roku už nemuseli šetriť plošnými zvyšovaniami daní, znižovaním platov, aby sme práve
hľadali takéto komplikovanejšie, ale oveľa efektívnejšie a lepšie možnosti úspor."
Peter Bielik, moderátor: " No a ten zákon o registračných pokladniciach, tá účinnosť sa odkladá o 2 roky.
Z akého dôvodu?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Áno, ale 150 miliónov euro, vie
každý povedať, to je samozrejme nezmysel. Z dôvodu."
Peter Bielik, moderátor: " To má byť prieskum od pána Marcinčina, aspoň tak citujem tlačovú
konferenciu Smeru."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Keby som ho videl, tak vám viem
povedať v čom je samozrejme problém, ako tlačová konferencia Smeru je zábavná vec, ale určite nie
dôveryhodná, aby som bral tie čísla ako fakty. Určite balík opatrení predovšetkým na DPH, na elimináciu
daňových únikov v prípade DPH bude jedným z kľúčových opatrení v priebehu budúceho roka. To čo sa
týka hazardu, my už dnes máme pripravené niektoré veci na to, aby štát zvýšil svoje príjmy z hazardu,
treba tie veci dopracovať, treba ich ..., pretože tam je notifikácia štátnej pomoci v Bruseli, ale určite
v priebehu najbližších mesiacov budú prichádzať opatrenia, ktoré budú prináša zlepšenie pre verejné
financie a nebudú dopadať na občanov, pretože to znižovanie deficitu musí pokračovať. My máme
budúci rok 4,9 %, ale predchádzajúca vláda sa zaviazala, dohodla s Bruselom, 3 % v roku 2013, takže
v budúcich ďalších dvoch rokoch už by sme nechceli ísť s tými nepríjemnými opatreniami smerom na
verejnosť, ale skôr takýmito premyslenými cielenými opatreniami."

Peter Bielik, moderátor: " Ďalšia kapitola, nezamestnanosť, respektíve zamestnanosť, aký vplyv môže
mať napríklad to zjednotenie paušálnych odpisov pre remeselníkov na tej úrovni 40 %, remeselníci
dovtedy myslím mali 60 %, v niektorých prípadoch to platilo aj pre poľnohospodárov, o ktorých sa dnes
zhovárame. Vidíte tu nejakú možnosť, že by tieto opatrenia mali negatívny vplyv na mieru
nezamestnanosti, respektíve zamestnanosti u nás?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Určite áno, aj v prípade živnostníkov,
aj v prípade poľnohospodárov tam negatívne dopady budú."
Peter Bielik, moderátor: " To znamená, že živnostníci budú vracať svoje živnostenské oprávnenia?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Dá sa to očakávať, ale oveľa väčší
ten problém vidíme predovšetkým v poľnohospodárskom sektore. U živnostníkov, tí majú alternatívu, že
prejdú na vedenie účtovníctva a vláda možno bude prekvapená, že jednoducho to opatrenie prinesie
mínus a nie plus do štátneho rozpočtu, pretože oni dnes tvrdia, že tých 60 % v mnohých prípadoch
nepostačuje a že pokiaľ budú viesť účtovníctvo, tak to bude možno 80 %, to je otázka potom
vyhodnotenia tohto opatrenia a práve preto, že tie negatívne dopady týchto jednotlivých čiastkových
opatrení, takisto to bude aj pri spotrebnej dani z piva, tiež sa hovorí o tom a tiež zväz pivárov avizuje, že
dôjde k prepúšťaniu a k nižšej spotrebe, tak tieto opatrenia by sa dali ... tým čo som spomínal. A tie
sofistikované opatrenia, ktoré hovorí pán štátny tajomník, je v poriadku, treba ich nakvantifikovať, treba
ich pripraviť, treba pripraviť dopadové štúdie a spraviť ich v budúcom roku a rovnako tak je to možno aj
s týmito opatreniami, ktoré nie sú dostatočne nakvantifikované, nie sú pripravené. Napríklad materiál,
ktorý bol na hospodárskej sociálnej rade zrušený, odpočítateľné položky pri investícii do 3. piliera, tak
tam absolútne chýba kvantifikácia. Čiže nevieme čo to prinesie, ale ideme to rušiť ako neodôvodnenú
výnimku, ideme rušiť to pre tých, ktorí sa zodpovedne správali k svojim financiám a k svojim budúcim
dôchodkom a vnímame to ako negatívum takisto."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Možno len krátka reakcia, ako tí
živnostníci sú."
Peter Bielik, moderátor: "Predtým než pán Gazdík odpovie."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Živnostníci sú naozaj veľmi
dôležitá kategória, ktorej budeme v najbližších mesiacoch pomáhať znižovať tú administratívnu záťaž, to
čo bolo povedané presne, to zníženie zo 60 na 40, ak má niekto naozaj náklady 60 alebo 70, prejde na
vedenie účtovníctva, ktoré tak či tak v zjednodušenej podobe musí robiť aj teraz. Takže kto má tie
náklady 60 %-né, tak bude robiť jednoduché účtovníctvo a bude si ich uplatňovať ..."
Peter Bielik, moderátor: " No ale možno dospeje k tomu, že nezaplatí potom vôbec žiadnu daň, pretože
zistí, že jeho náklady sú naozaj nad tou úrovňou než platil paušálne."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Myslím, že keby ich mal niekto
viac ako 60 %, tak to jednoduché účtovníctvo vedie si aj dnes. Samozrejme to je iba možnosť, tie
paušálne náklady sú iba možnosť a kto chce si môže dnes aj v budúcnosti viesť účtovníctvo jednoduché.
Ale čo by som chcel hlavne povedať, viaceré opatrenia budú nasledovať, ktoré budú zjednodušovať
život živnostníkom, pretože živnostníci z hľadiska nasledujúcich rokov sú určite tá oblasť, ktorá bude
motorom slovenskej ekonomiky."
Peter Bielik, moderátor: " Máte na mysli tie licencie, ktoré majú byť, respektíve tie paušálne záležitosti,
ktoré majú byť?"
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Viaceré rôzne veci, ktoré sa
pripravujú, analyzujú a na ktorých sa pracuje."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Gazdík, váš odhad, aký budú mať opatrenia vlády vplyv na zamestnanosť,
nezamestnanosť? Cítite tam možno takú, možnože opäť vzrastie pomer šedej ekonomiky, miera šedej
ekonomiky, jej percento v našej celkovej ekonomike, respektíve že bude opäť prevládať tá snaha
pracovať, alebo robiť pracovné úväzky na minimálnu mzdu a zvyšok mzdy doplácať povedzme na ruku
ako sa hovorí?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Myslím si, že táto tradícia na Slovensku bude pokračovať aj v ďalšom
období a o to výraznejšie ako prejdeme ten problém cez živnostníkov, remeselníkov, takisto cez
agrosektor, takže je možné toto očakávať. Ja nejaké pozitívne výsledky neočakávam, najmä ma
prekvapujú, v podstate programové vyhlásenie, priority zvýšiť zamestnanosť, rozbehnúť ekonomiku,
zvýšiť životnú úroveň strednej a nízkopríjmovej vrstvy. Mne to akosi nejde dohromady. Ja nie som
absolventom ekonomickej univerzity a neštudoval som ani v Amerike, som absolventom Univerzity
Komenského, ale moja alma mater sú životné skúsenosti za tých 57 rokov, takže ja mám na to svoj

pohľad, ktorý mi potvrdzujú v podstate ľudia dá sa povedať zo života."
Peter Bielik, moderátor: " Takže podľa vás je návrh štátneho rozpočtu, alebo tie východiská schválené
v rozpore s programovým vyhlásením vlády?"
Miroslav Gazdík, prezident KOZ: " Celkom by som tak nepovedal, niektoré momenty mi pripomínajú to,
že nevytvárajú dostatočný priestor na zvýšenie zamestnanosti, skôr opačnú tendenciu, ako som už
spomenul, v poľnohospodárstve zvýšením v podstate tej dane zo 6 na 20 %, takisto červená nafta
a nielen v poľnohospodárstve, to sa prejaví aj v doprave, pretože zvýšia sa v podstate náklady na
cestovné, tým pádom samozrejme budú menej cestovať ľudia a mám taký dojem, že potom sa bude
riešiť aj otázka zamestnanosti, redukcia zamestnancov v jednotlivých odvetviach."
Peter Bielik, moderátor: "... posledné slovo pán Machunka."
Vladimír Tvaroška (SDKÚ-DS), štátny tajomník ministerstva financií: " Problém trošku je, že štátny
rozpočet vy ste ešte nevideli, pretože ja som ho pred niekoľkými hodinami finišoval na ministerstve
financií, takže informácia možno aj pre divákov aj pre vás, tie opatrenia smerujú nielen k tomu, aby sme
znížili deficit, ale aj k tomu, aby sme niektoré priority, ktoré sú veľmi dôležité pre Slovensko naplnili.
Napríklad v rozpočte sa zvýši financovanie výstavby infraštruktúry, diaľnic o viac ako 220 miliónov eur.
Je tam nový projekt protipovodňovej ochrany, ktorý nikdy nebol financovaný vo väčšom rozsahu, 33
miliónov euro na tento nový projekt. Sú tam financované, čo vás možno poteší, sociálne dávky, kde sú
medziročné nárasty, podpora rodiny 90 miliónov euro navyše oproti rozpočtu roku 2010. Hmotná núdza
tiež nám rastie. Učitelia, platy učiteľov, bude v rozpočte zabezpečený kariérny rast, 6 miliónov euro.
Takže áno, opatrenia sa robia určite aj kvôli tomu, aby sme znižovali deficit, aby sme si boli schopní
požičať, ale aj kvôli tomu, aby vláda mala k dispozícii peniaze na priority. Tie priority uvidíte, verím, že
behom týždňa budete mať kompletný návrh štátneho rozpočtu a verím, že keď si ho pozriete, tak ich tam
uvidíte a možno zmeníte svoj názor."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Machunka, vychádza na vás posledné slovo. O tom, aký môžu mať
opatrenia vlády vplyv na zamestnanosť, nezamestnanosť ste už hovorili, ako to vnímate s vplyvom na
celú ekonomiku? Naozaj sú tam zachované podľa vás v tom návrhu tie princípy, o ktorých hovorilo
programové vyhlásenie vlády, rast ekonomiky, zvyšovanie nezamestnanosti, zvyšovanie kvality života
a tak ďalej?"
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Ten ozdravný balíček bude mať
negatívny dopad na podnikateľské prostredie, bude mať negatívny dopad aj na občana. Ale oveľa
negatívnejší dopad by malo ak by sme nerobili nič. Rozvrátené verejné financie sú katastrofou pre
podnikateľský sektor, sú katastrofou pre bežného občana. To znamená, že jednoducho zodpovedný
prístup je akceptovať tie návrhy, ktoré sú, možno ich modifikovať, ale v každom prípade viesť ekonomiku
ku konsolidácii verejných financií. Pretože ak to teraz nespravíme, tak to budeme robiť o 2 roky, bude
nám to diktovať medzinárodný menový fond a budeme DPH-čku zvyšovať na 25 %."
Peter Bielik, moderátor: " Páni, srdečná vďaka za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3.
Naozaj málokedy máme tú príležitosť privítať zástupcov celej tripartity v štúdiu TA3. Veľmi si to vážime,
príjemný večer."
Rastislav Machunka, As. zamestnávateľských zväzov a združení: " Pekný večer."
Peter Bielik, moderátor: " Vážené dámy, vážení páni, dnešná Téma dňa sa končí. Vďaka vám za
pozornosť. Pri ďalšom vydaní sa stretneme opäť zajtra v rovnakom čase o 19.55. Dovidenia."
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64. Vodca ostáva
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 21:50; 28/09/2010; Správy a komentáre; R. Kondrlík]
MODERATOR: Marta Jančkárová
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "Severokórejskí komunisti podľa očakávania potvrdili vo funkcii
šéfa strany Kim Čong-ila, zjazd štátnej robotníckej strany bol ostro sledovaný, pretože v budúcom vývoji
situácie v KĽDR mohol mnohé naznačiť."
Natočené:
vysielanie severokórejskej štátnej televízie: "Robotnícka strana v tomto historickom čase zmien na ceste
k vytvoreniu revolučného a komunistického štátu vymenovala za generálneho tajomníka našej strany

nášho veľkého vodcu Kim Čong-ila."
**********
R. Kondrlík, redaktor STV 1: "Tomuto oznámeniu severokórejského spravodajstva predchádzala
iná nemenej dôležitá udalosť, Kim Čong-una, najmladšieho syna Kim Čong-ila, vymenovali za generála.
To znamená, že ak by sa zhoršil zdravotný stav chorľavého 68-ročného vodcu, strana by novopečeného
generála mohla vymenovať do čela celej strany a štátu."
Natočené:
Kim Chang Gong, univerzita v Pchjongjangu: "Myslím si, že členovia strany potvrdili jednotu. Armáda,
ľudia a rodiny sú za Kim Čong-ilom."
**********
R. Kondrlík, redaktor STV 1: "Proti vymenovaniu Kim Čong-una za generála už protestovali v susednej
Južnej Kórei."
Natočené:
demonštrant, Južná Kórea: "Tým, že sa stal jeho najmladší syn generálom, ide o posilnenie
diktátorského režimu. Pre ľudí v Severnej Kórei to bude znamenať hlad a vážne porušovanie ľudských
práv. Odsudzujem takúto voľbu."
Ha Taekeung, Rádio pre Severnú Kóreu: "Odteraz bude mať Kim Čong-il vplyv v armáde iba na
vysokých dôstojníkov a tajný fond na podplácanie, prakticky všetko ostatné bude mať v rukách jeho
syn."
**********
R. Kondrlík, redaktor STV 1: "Súčasný vodca v KĽDR je pri moci od roku 1994 a pred dvomi rokmi
údajne utrpel mozgovú porážku. Jeho syna mnohí považujú za neskúseného, ale ambiciózneho."
Pripravil: R. Kondrlík
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "No a na dianie v krajine, ktorá neraz dostala nálepku
problémová, sa pozrieme aj s hosťom v štúdiu, tento raz s Františkom Škvrndom z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, dobrý večer prajem."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "Pr, predstavme si, alebo pozrime sa na Kóreu najprv z toho
historického hľadiska, v historickom kontexte, vieme, že okrem iného ide o poslednú krajinu, ktorá je po
druhej svetovej vojne rozdelená, prečo je to tak, kde sú príčiny?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Tak príčiny sú v tom, že Kórea
historicky bola objektom záujmu minimálne Číny, Japonska, aj Rusko sa tam snažilo uchytiť, v roku 1910
bola Kórea anektovaná Japonskom, až do roku 1945 bola de facto jej kolóniou a rozhodlo sa pri
mierových rokovaniach po druhej svetovej vojne túto krajinu rozdeliť na dve časti. Malo to trvať päť
rokov, ale situácia sa nevyriešila tak, ako predpokladali mocnosti a došlo tu ku kórejskej vojne a vlastne
tá situácia v tejto krajine je dodnes ešte poznamenaná týmto. Možno snáď uviesť to, že Južná Kórea
doteraz nepristúpila k podpísaniu prímeria alebo mierovej dohody, ktorá bola po skončení tejto vojny
v roku 1953. Takže je tam viacero neštandardných krokov, ktoré dosť ťažko umožňujú pozerať sa na
problémy len tými očami, ktoré poznáme zo strednej Európy."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "Áno, teraz si to trošku rozmeňme na drobné a vráťme sa
k tomu dnešku, k znovupotvrdenie lídra Severnej Kórei, teda KĽDR, čo znamená táto osoba, osobnosť
na čele krajiny aj pre vzťahy oboch Kóreí, pre tie ďalšie?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Snahy o zjednotenie Kórei sa
objavujú už od 70 rokov, ešte starý vodca Kim Ir-sen podal viacero návrhov, aj z juhokórejskej strany boli
potom reflexie, na to situácia bola taká, že už niekoľko razy to vyzeralo tak, že dôjde k prelomu v tomto
procese, ale nakoniec sa obe krajiny, raz jedna viac, raz druhá viac, vrátili k tej starej rétorike
a k zachovaniu súčasného stavu. Po nástupe Kim Čong-ila do funkcie sa zdalo, že niektoré veci sa
zmenia, ale jeho rétorika bola taká, že napriek tomu, že pripustil, alebo hovoril o potrebe politických,
ekonomických zmien v krajine, nakoniec viaceré svoje výroky revidoval, alebo ich odvolal a najzložitejšie
to bolo v takých dvoch oblastiach, ktoré sa týkajú raketového programu a jadrového programu. Je
možné povedať, že súčasný juhokórejský prezident po nástupe do funkcie prijal takú tvrdú líniu voči
Severnej Kórei."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "Ešte spomeňme takú zaujímavosť, minimálne sa špekulovalo

o tom, že možnože nebude už on ten, kto povedie krajinu, ale jeho syn, ale to sa celé zmenilo, viete si
predstaviť, alebo máte určitú domnienku, prečo je to tak?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No, je tam ešte jedna širšia vec,
totižto tie úvahy o nástupníctve sa objavili najmä v juhokórejskej a japonskej tlači
Obrazovka:
KIM ČONG-IL
zdroj: ČTK
- narodil sa 16. 2. 1942
- najstarší syn bývalého prezidenta Kim Ir-sena
- počas kórejskej vojny žil v Číne
- do školy chodil v bývalom východnom Nemecku
- v 70-tych a 80-tych rokoch bol veliteľom tajnej
služby
- jediným nástupcom "veľkého vodcu"
sa stal v r. 1984
- agendu prezidenta prevzal v r. 1992
- gen. tajomníkom ÚV Kórejskej strany práce
je od r. 1997
- na sporadické zahr. návštevy cestuje obrneným
vlakom, najčastejšie do Ruska a Číny
a neboli žiadne konkrétne zmienky o tomto v severokórejskej tlači. Časť analyto, analytikov, ktorá sa
zaoberá touto problematikou, hodnotila aj nedávnu návštevu Kim Čong-ila v Číne ako cestu, ktorá bola
spojená s tým, že ide oznámiť zmenu na čele štátu, ale žiadne komuniké, žiadne takéto veci z toho
neboli, takže je možné povedať, že tie úvahy boli asi predčasné, alebo sa nezakladali na dostatočne
dôveryhodných zdrojoch."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 1: "Tak uvidíme, ako sa ďalej bude vyvíjať osud tejto krajiny, pán
Škvrnda, ďakujem pekne, že sme aspoň takto v krátkosti načrtli našim divákom to, čo sa odohráva
v krajine aj s hlbším podtextom. Ďakujem pekne ešte raz a niekedy možno ešte obšírnejšie dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Tiež ďakujem za možnosť
vystúpiť a dovidenia."
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65. Chýba vám v tíme ekonóm?
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/09/2010; s.: 8; NÁJDITE SI PRÁCU S HN; Redakcia]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého?
Ponúkame vám životopisy ďalších uchádzačov o prácu. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Veronika zo Žiliny
Veronika študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor so zameraním na operačný výskum a
ekonometriu. Hovorí po nemecky a rok strávila v rámci programu Erazmus na Univerzite v nemeckom
Hamburgu. Dohovorí sa aj po anglicky a ovláda základy francúzštiny. Popri škole sa venovala
opatrovateľstvu detí, predminulé leto strávila v Írsku, kde pracovala v oblasti služieb pre zákazníkov.
Rok predtým pracovala na podobnej pozícii dva mesiace v USA Veronika uvádza pokročilú znalosť
kancelárskeho softvéru.
Robert z Bratislavy
Absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa venoval päť rokov štúdiu
podnikania v obchode a cestovnom ruchu. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. Na pokročilej
úrovni ovláda kancelársky softvér.
Počas školy naberal aj pracovné skúsenosti - brigádoval ako inštruktor teambuildingu, má skúsenosti s
prácou v oblasti banketingu, s tvorbou cenových ponúk, objednávaním tovaru a fakturáciou, pracoval aj
v oblasti ozvučenia a osvetlenia podujatí. Uvádza odolnosť voči stresu a otvorený, flexibilný prístup.
Martin zo Zlatých Moraviec
Martin študuje druhý rok financie, bankovníctvo, investovanie na Národohospodárskej fakulte

Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na pokročilej úrovni aktívne ovláda nemecký aj anglický jazyk. Popri škole už stihol pracovať ako
brigádnik na poľnohospodárskom družstve, kde mal na starosti manuálne práce, ale aj administratívne
činnosti a evidenciu. Angažuje sa v študentskom parlamente.
Marek z Dubníka
Marek zmaturoval na Strednej odbornej škole z odboru slaboprúd so zameraním na spotrebnú
elektroniku vo Vranove nad Topľou.
Po skončení školy pracoval ako multifunkčný operátor na montážnej a baliacej linke, vedúci školiteľov a
neskôr procesný technik a technik výrobných zariadení.
Ovláda prácu s počítačom a hovorí po anglicky. Má rekvalifikačný kurz na obrábacie stroje, oprávnenie
na riadenie vysokozdvižných vozíkov a školenie o manipulácii s nebezpečnými plynmi.
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66. Gabriela z minulého týždňa chcú strojári
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 30/09/2010; Tomáš Nejedlý]
Príbehy uchádzačov o prácu, ktorí do redakcie posielajú svoje životopisy, by vydali na menšiu knihu. Pre
obmedzený priestor či z dôvodu pestrosti uverejňovaných povolaní však nemôžeme na pohovor zavolať
všetkých. Preto na tomto mieste uverejňujeme niekoľko menších skrátených životopisov. Za každým sa
skrýva človek, ktorý by mohol zaujať firmu či zapadnúť do pracovného tímu. Dôkazom sú aj reakcie
zamestnávateľov, ktorí od nás pravidelne žiadajú bližšie či priamo kontaktné informácie o týchto
uchádzačoch. "Sme strojárska firma vo Vrábľoch a mali by sme záujem o Gabriela z Nových Zámkov do
nástrojárne. Išlo by o výrobu a skladanie nástrojov. Aký je ďalej postup?" napísala nám personalistka
Mária Kuťková z firmy, ktorá dodáva súčiastky do automobilovému priemyslu, ale vyrába napríklad aj
písacie stroje pre Braillovo písmo. Stačí poslať e-mail autorovi strany. Gabriela sme okamžite oslovili a
poslali jeho kontaktné údaje firme. Držíme palce!
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám skrátené životopisy
ďalších uchádzačov o prácu:
1. Veronika zo Žiliny
Veronika študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor so zameraním na operačný výskum a
ekonometriu. Hovorí po nemecky a rok strávila v rámci programu Erazmus na Univerzite v nemeckom
Hamburgu. Dohovorí sa aj po anglicky a ovláda základy francúzštiny. Popri škole sa venovala
opatrovateľstvu detí, predminulé leto strávila v Írsku, kde pracovala v oblasti služieb pre zákazníkov. Rok
predtým pracovala na podobnej pozícii dva mesiace v USA Veronika uvádza pokročilú znalosť
kancelárskeho softvéru.
2. Robert z Bratislavy
Absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave venoval päť rokov štúdiu podnikania
v obchode a cestovnom ruchu. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. Na pokročilej úrovni ovláda
kancelársky softvér. Počas školy naberal aj pracovné skúsenosti - brigádoval ako inštruktor
teambuildingu, má skúsenosti s prácou v oblasti banketingu, s tvorbou cenových ponúk, objednávaním
tovaru a fakturáciou, pracoval aj v oblasti ozvučenia a osvetlenia podujatí. Uvádza odolnosť voči stresu a
otvorený, flexibilný prístup.
3. Martin zo Zlatých Moraviec
Martin študuje druhý rok financie, bankovníctvo, investovanie na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na pokročilej úrovni aktívne ovláda nemecký aj anglický jazyk.
Popri škole už stihol pracovať ako brigádnik na poľnohospodárskom družstve, kde mal na starosti
manuálne práce, ale aj administratívne činnosti a evidenciu. Angažuje sa v študentskom parlamente.
4. Marek z Dubníka
Marek zmaturoval na Strednej odbornej škole z odboru slaboprúd so zameraním na spotrebnú
elektroniku vo Vranove nad Topľou. Po skončení školy pracoval ako multifunkčný operátor na montážnej
a baliacej linke, vedúci školiteľov a neskôr procesný technik a technik výrobných zariadení. Ovláda prácu
s počítačom a hovorí po anglicky. Má rekvalifikačný kurz na obrábacie stroje fréza a sústruh, oprávnenie
na riadenie vysokozdvižných vozíkov a školenie o manipulácii s nebezpečnými plynmi a skúšky z
Sprinklerovho hasiaceho zariadenia.
Tomáš Nejedlý
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67. Fakulta STU vychovala viac ako 18.000 inžinierov, ide oslavovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 27/09/2010; Práve sa deje; TASR]

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) vychovala počas
70 rokov výučby viac ako 18.000 inžinierov a 3700 kandidátov vied pre celé spektrum chemického a
potravinárskeho priemyslu.
Svoje jubileum si pripomenie v stredu slávnostným zhromaždením akademickej obce s pozvanými
hosťami. V súčasnosti na fakulte študuje približne 1500 študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia.
"Podľa štatistických údajov sú absolventi na trhu práce žiadaní a sú za svoju prácu aj nadpriemerne
honorovaní. Viacerí z nich sa stali vedúcimi pracovníkmi v priemysle, manažérmi významných firiem,
ministrami vlády, ale aj veľvyslancami našej vlasti v zahraničí (USA, Austrália, Južná Kórea), alebo
rektormi iných univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave)," uviedla pre
Iva Šajbidorová z oddelenia práce s verejnosťou STU.
Ako jedna z mála technických univerzitných inštitúcií zaznamenala fakulta za posledný rok viac ako 15percentný rast záujmu o štúdium najmä v odboroch chémia a medicínska chémia, výživa kozmetika a
ochrana zdravia a biotechnológia a potravinárstvo.
"V rámci komplexnej akreditácie bola Akreditačnou komisiou SR vysoko hodnotená vedecko-výskumná
činnosť FCHPT, ktorá je aj podľa správ nezávislej ratingovej a rankingovej agentúry ARRA dlhodobo
najlepšia na Slovensku," vyzdvihla Šajbidorová.
ZDROJ - TASR
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68. Václav Mika v Markíze skončil
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/09/2010; SITA]
Po takmer piatich rokoch vedenia najsledovanejšej slovenskej televízie sa Mika a CME dohodli na
Mikovom odchode z pozície generálneho riaditeľa TV Markíza. Mika sa bude venovať vlastným
obchodným aktivitám, ktoré sú mimo priestoru súkromných televízií.
BRATISLAVA 28. septembra (WEBNOVINY) - Václav Mika dnes požiadal manažment CME o uvoľnenie
z funkcie generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA. Po takmer piatich rokoch
vedenia najsledovanejšej slovenskej televízie sa Mika a CME dohodli na Mikovom odchode z pozície
generálneho riaditeľa TV Markíza. Mika sa bude venovať vlastným obchodným aktivitám, ktoré sú mimo
priestoru súkromných televízií.
Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa TV Markíza Oľga Dúbravská, po Mikovom odchode budú
riadiť televíziu spoločne so súčasným manažmentom riaditeľ pre televízne vysielanie Petr Dvořák a
riaditeľ pre korporátne záležitosti Oliver Meister, ktorí sú členmi Rady zástupcov MARKÍZA-SLOVAKIA.
Dvořák a Meister budú v blízkej budúcnosti spolupracovať pri hľadaní nového generálneho riaditeľa.
Václav Mika bol generálnym riaditeľom TV Markíza od februára 2006, dovtedy Markíze šéfoval Vladimír
Repčík. Mika (1963) pôsobil predtým ako generálny riaditeľ Rádia Expres. V roku 2004 sa stal
predsedom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá zastupuje záujmy všetkých
prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania.
V rokoch 1998 až 1999 bol podpredsedom Rady STV a v rokoch 1994 až 1998 riadil Prvú slovenskú
mediálnu agentúru. V rokoch 1986 až 1994 zastával rôzne riadiace funkcie v STV. Externe pôsobil aj na
Fakulte produkcie VŠMU. Václav Mika je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku
1994 získal certifikát z manažmentu na Open University.
SITA
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69. TS: Lenovo University uľahčí vysokoškolákom štúdium na kvalitných
notebookoch
[Téma: Ekonomická univerzita; www.itnews.sk; 24/09/2010; TS Lenovo]
Spoločnosť Lenovo zahajuje projekt Lenovo University zameraný na študentov vysokých škôl a univerzít
na Slovensku. Cieľom projektu je sprístupnenie kvalitnej výpočtovej techniky študentom za výhodných
podmienok a zároveň podpora IT vybavenosti na vysokých školách. Pilotného projektu Lenovo
University sa zúčastnia Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita, Technická
univerzita v Košiciach a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, čím táto
iniciatíva oslovuje viac ako 63 000 študentov.

V rámci projektu majú študenti participujúcich škôl možnosť za zvýhodnené ceny získať špičkové
notebooky a AiO počítače: IdeaPad S10-3, IdeaPad U350, IdeaPad G550, IdeaPad Y560, IdeaCentre
C200 a ThinkPad Edge. Modely boli zvolené tak, aby pokryli širokú škálu potrieb študentov od tých, ktorí
hľadajú ľahký a prenosný počítač, až po tých, ktorí túžia po vysoko výkonnom multimediálnom
notebooku alebo desktope.
Študenti taktiež získajú balík Lenovo University, ktorý obsahuje
- antivírový balík ESET Smart Security 4 od spoločnosti ESET, spol. s r.o. na dva roky zadarmo
- mobilný internet od Slovak Telekom, a.s. na dva roky za špeciálnu cenu
- simuláciu trhového prostredia od spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n.o.
- špeciálny software (Visual Studio 2010 Pro a Expression Studio) zadarmo a desktopovú tému Lenovo
University od Microsoft Slovakia, s.r.o., a okrem toho pre prvých 250 zakúpených licencií Microsoft
Office 2010 získavajú študenti štýlovou Lenovo tašku zadarmo
Vysoká škola, ktorá o projekt prejaví záujem získa zdarma kompletne vybavenú učebňu, možnosť
poskytnúť študentom kvalitnejšie študijné osnovy a výučbu vďaka špičkovej výpočtovej technike,
certifikované Lenovo IT kurzy pre študentov a propagáciu školy pomocou projektu a webového portálu.
"Spoločnosť Lenovo celosvetovo zastrešuje školské projekty a preto sme sa rozhodli týmto projektom
podporiť a skvalitniť štúdium na vysokých školách na Slovensku, ktoré o takúto pomoc prejavia záujem."
hovorí Peter Oravec, Reseller Sales Manager spoločnosti Lenovo a iniciátor projektu. "Školy a študenti
majú možnosť získať špičkové štýlové notebooky za skutočne výhodné ceny vrátane kancelárskych
aplikácií, antivírového softwaru a zľavneného pripojenia na internet. Môžu tak využiť všetky možnosti,
ktoré výpočtová technika ponúka a týmpádom si môžu štúdium výrazne spríjemniť a uľahčiť."
Zahájenie projektu a podmienky účasti študentov
Projekt Lenovo University štartuje v septembri 2010. Podmienkou účasti študenta je preukázanie štúdia
na niektorej z partnerských univerzít. Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na
www.lenovouniversity.sk.
ZDROJ - TS Lenovo

Späť na obsah

70. Lenovo University: šetriaci projekt pre študentov na Slovensku!
[Téma: Ekonomická univerzita; techbox.sk; 24/09/2010; Redakcia]
Spoločnosť Lenovo v týchto dňoch zahajuje projekt Lenovo University zameraný na študentov vybraných
vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Cieľom projektu je sprístupnenie výpočtovej techniky Lenovo a
potrebného softvéru či internetu študentom za výhodných podmienok.
Projektu Lenovo University sa však momentálne zúčastnia len vybrané vysoké školy - Ekonomická
univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita, Technická univerzita v Košiciach a Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, teda celkovo okolo 63 000 študentov. Ak patríte
medzi študentov týchto škôl, na web stránke Lenovo University si môžete pozrieť súčasnú ponuku
notebookov Lenovo aj s ich cenami. Keby ste chvíľu pátrali, zistili by ste, že tieto modely nájdete v eshopoch aj lacnejšie, ale nikde nezískate toľko výhod, ako vám ponúka Lenovo University. Čo teda
dostanete? K notebookom IdeaPad S10-3, IdeaPad U350, IdeaPad G550, IdeaPad Y560, ThinkPad
Edge a All-in-One počítaču IdeaCentre C200 získate:
- antivírový balík ESET Smart Security 4 od spoločnosti ESET, spol. s r.o. na dva roky zadarmo, čím
ušetríte 37,45 €.
- mobilný internet od Slovak Telekom, a.s. na dva roky za špeciálnu cenu, resp. s 50% zľavou, čím
ušetríte niekoľko desiatok eur v závislosti od programu počas dvojročnej viazanosti, no zakúpenie
internetového programu nie je podmienkou
- simuláciu trhového prostredia od spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n.o.
- špeciálny software (Visual Studio 2010 Pro a Expression Studio) zadarmo a desktopovú tému Lenovo
University od Microsoft Slovakia, s.r.o., čím teoreticky ušetríte za Visual Studio 2010 Pro a Expression
Studio viac ako 1 250 €, no tieto balíky sú na vybraných univerzitách poskytované bezplatne
- predĺženú záruku na 3 roky, čím taktiež ušetríte okolo 100 €.
K tomu pre prvých 250 zakúpených licencií Microsoft Office 2010 získate Lenovo tašku na notebook
zadarmo.
Celkovo tak teoreticky môžete vďaka projektu Lenovo University ušetriť až 1387 € (bez internetu).
Ak nie je vaša vysoká škola v zozname vybraných škôl, stačí presvedčiť predstaviteľov školy, aby ste sa
zúčastnili projektu. Ak škola prejaví záujem o projekt získa zdarma kompletne vybavenú učebňu,

certifikované Lenovo IT kurzy pre študentov a propagáciu školy pomocou projektu a webového portálu.
Tak sa píše v tlačovej správe spoločnosti.
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71. Lenovo spustil Lenovo University
[Téma: Ekonomická univerzita; PCSpace.sk; 30/09/2010; Redakcia]
Lenovo University uľahčí vysokoškolákom štúdium na kvalitných notebookoch.
Bratislava, 22. septembra 2010 – Spoločnosť Lenovo zahajuje projekt Lenovo University zameraný na
študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Cieľom projektu je sprístupnenie kvalitnej výpočtovej
techniky študentom za výhodných podmienok a zároveň podpora IT vybavenosti na vysokých školách.
Pilotného projektu Lenovo University sa zúčastnia Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská
univerzita, Technická univerzita v Košiciach a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, čím táto iniciatíva oslovuje viac ako 63 000 študentov.
V rámci projektu majú študenti participujúcich škôl možnosť za zvýhodnené ceny získať špičkové
notebooky a AiO počítače: IdeaPad S10-3, IdeaPad U350, IdeaPad G550, IdeaPad Y560, IdeaCentre
C200 a ThinkPad Edge. Modely boli zvolené tak, aby pokryli širokú škálu potrieb študentov od tých, ktorí
hľadajú ľahký a prenosný počítač, až po tých, ktorí túžia po vysoko výkonnom multimediálnom
notebooku alebo desktope.
Študenti taktiež získajú balík Lenovo University, ktorý obsahuje
- antivírový balík ESET Smart Security 4 od spoločnosti ESET, spol. s r.o. na dva roky zadarmo
- mobilný internet od Slovak Telekom, a.s. na dva roky za špeciálnu cenu
- simuláciu trhového prostredia od spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n.o.
- špeciálny software (Visual Studio 2010 Pro a Expression Studio) zadarmo a desktopovú tému Lenovo
University od Microsoft Slovakia, s.r.o., a okrem toho pre prvých 250 zakúpených licencií Microsoft
Office 2010 získavajú študenti štýlovou Lenovo tašku zadarmo
Vysoká škola, ktorá o projekt prejaví záujem získa zdarma kompletne vybavenú učebňu, možnosť
poskytnúť študentom kvalitnejšie študijné osnovy a výučbu vďaka špičkovej výpočtovej technike,
certifikované Lenovo IT kurzy pre študentov a propagáciu školy pomocou projektu a webového portálu.
"Spoločnosť Lenovo celosvetovo zastrešuje školské projekty a preto sme sa rozhodli týmto projektom
podporiť a skvalitniť štúdium na vysokých školách na Slovensku, ktoré o takúto pomoc prejavia záujem."
hovorí Peter Oravec, Reseller Sales Manager spoločnosti Lenovo a iniciátor projektu. "Školy a študenti
majú možnosť získať špičkové štýlové notebooky za skutočne výhodné ceny vrátane kancelárskych
aplikácií, antivírového softwaru a zľavneného pripojenia na internet. Môžu tak využiť všetky možnosti,
ktoré výpočtová technika ponúka a týmpádom si môžu štúdium výrazne spríjemniť a uľahčiť."
Zahájenie projektu a podmienky účasti študentov
Projekt Lenovo University štartuje v septembri 2010. Podmienkou účasti študenta je preukázanie štúdia
na niektorej z partnerských univerzít. Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na
www.lenovouniversity.sk.
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72. Riaditeľ Václav Mika v Markíze končí
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/09/2010; Pravda.sk]
Pravda.sk | 28. septembra 2010 12:46
Riaditeľ Markízy Václac Mika odíde zo svojho postu v najúspešnejšej televízii na Slovensku. O uvoľnenie
z funkcie požiadal sám, uvádza sa v oficiálnom stanovisku televízie. V riaditeľskej stoličke ho nahradia
Petr Dvořák, riaditeľ pre televízne vysielanie a Oliver Meister, riaditeľ pre korporátne záležitosti. Mika sa
bude venovať vlastným obchodným aktivitám, ktoré sú mimo priestoru súkromných televízií.
Špekulácie o odchode Miku kolovali v zákulisí už dlhú dobu, český server E15.cz pred dvomi mesiacmi o
tom informoval, ako o hotovej veci.
V Záhorskej Bystrici prežívajú ťažké obdobie. Nové relácie, Talentmania a Adela show sa neuchytili tak,
ako sa čakalo, televízia zaznamenala v prvom polroku stranu 0,8 milióna eur.
Václav Mika bol generálnym riaditeľom TV Markíza od februára 2006, dovtedy Markíze šéfoval Vladimír
Repčík. Mika (1963) pôsobil predtým ako generálny riaditeľ Rádia Expres. V roku 2004 sa stal
predsedom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá zastupuje záujmy všetkých
prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania. V rokoch 1998 až 1999 bol podpredsedom
Rady STV a v rokoch 1994 až 1998 riadil Prvú slovenskú mediálnu agentúru. V rokoch 1986 až 1994
zastával rôzne riadiace funkcie v STV. Externe pôsobil aj na Fakulte produkcie VŠMU. Václav Mika je
absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1994 získal certifikát z manažmentu na
Open University.
Oficiálne stanovisko televízie Markíza

Václav Mika požiadal manažment CME o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa a konateľa
spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s r.o. Po takmer piatich rokoch vedenia najsledovanejšej slovenskej
televízie sa Václav Mika a CME spoločne dohodli, že odíde z pozície generálneho riaditeľa TV Markíza a
bude sa venovať vlastným obchodným aktivitám, ktoré sú mimo priestoru súkromných televízií.
Vyjadrenie Petra Dvořáka, viceprezidenta CME pre televízne vysielanie: "Ďakujem Vašovi za všetko jeho
úsilie, oddanosť a entuziazmus, ktoré preukazoval od svojho nástupu do funkcie generálneho riaditeľa
TV Markíza v roku 2006. Želám mu všetko najlepšie v ďalšej kariére."
Vyjadrenie Václava Miku, generálneho riaditeľa TV Markíza: "Piatim rokom práce pre Markízu pripisujem
profesionálne najväčší význam. Ale musím byť aj osobný a preto ďakujem najmä všetkým svojim
kolegom a blízkym spolupracovníkom za skvelú spoluprácu a partnerstvo. Čo naozaj človek nemôže
opustiť, sú ľudia."
Po odchode Václava Miku budú riadiť televíziu spoločne so súčasným manažmentom Petr Dvořák,
riaditeľ pre televízne vysielanie a Oliver Meister, riaditeľ pre korporátne záležitosti, ktorí sú členmi Rady
zástupcov MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. Zároveň budú spolupracovať pri hľadaní adekvátneho
náhradníka Václava Miku, a to v blízkej budúcnosti.
Oľga Dúbravská, hovorkyňa TV Markíza
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73. Václav Mika: Hovorilo sa o mne, že som sadista
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 29/09/2010; Aktuality.sk]
Václav Mika, dnes už bývalý generálny riaditeľ TV Markíza, priznáva, že sa o ňom hovorilo, že je
homosexuál a že je sadista.
V utorok potvrdil Václav Mika, že požiadal manažment spoločnosti CME o uvoľnenie z funkcie
generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s r. o. Dva dni po tom priznáva, že
sa o ňom v zákulisí televízie, aj mimo nej, hovorilo množstvo rečí, ktoré neboli pravdivé: "Keď sa
dokážete zladiť a obliecť, tak ste homosexuál. Počul som, že sa to o mne hovorilo. To ma najviac
pobavilo," prezrádza Mika.
Hosťom Adela Show
Dnes večer bude Mika hosťom diskusnej relácie Adela Show, kde sa rozhovorí aj na ďalšie témy
súvisiace s ním a s Markízou: "Keď od ľudí niečo vyžadujete, tak ste sadista!," dodáva o zákulisných
rečiach Mika.
Na nakrúcanie show prišiel v pásikavej košeli: "Som vo sviežich farbách, tvárim sa veselo, ale niečo
drobné zakrývam. Nie je to jednoduchý pocit najmä kvôli tomu, čo ma obklopovalo tých necelých päť
rokov," reagoval na otázku moderátorky Adely Banášovej.
Mika priznal, že rozhodnutie opustiť Markízu v ňom dozrievalo už istú dobu a že ho v ňom podporuje aj
rodina.
Dočasné vedenie
Po odchode Václava Miku budú riadiť televíziu spoločne so súčasným manažmentom Petr Dvořák,
riaditeľ pre televízne vysielanie a Oliver Meister, riaditeľ pre korporátne záležitosti, ktorí sú členmi Rady
zástupcov MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. Zároveň budú spolupracovať pri hľadaní adekvátneho
náhradníka Václava Miku, a to v blízkej budúcnosti.
Ponuku na post generálneho riaditeľa Markízy dostal aj generálny riaditeľ konkurenčnej TV JOJ
František Borovský. Ten potvrdil, že ju odmietol.
Vlani medzi topmanažérmi
Mika vlani obsadil 2. miesto medzi Top manažérmi Slovenska za rok 2009. Anketu uskutočnil Junior
Chamber International-Slovakia, občianske neziskové združenie študentov stredných a vysokých škôl,
členská organizácia Junior Chamber International so sídlom v USA.
Václav Mika
Pred tým, ako sa stal generálnym riaditeľom TV Markíza, pôsobil ako generálny riaditeľ Rádia Expres. V
roku 2004 sa stal prezidentom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá zastupuje
záujmy všetkých prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania. V rokoch 1998 až 1999 bol
podpredsedom Rady STV a v rokoch 1994 až 1998 riadil Prvú slovenskú mediálnu agentúru. V rokoch
1986 až 1994 zastával rôzne riadiace funkcie v STV. Externe pôsobil aj na Fakulte produkcie VŠMU.
Václav Mika je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1994 získal certifikát z
manažmentu (Professional Certificate in Management) na Open University. Generálnym riaditeľom TV
Markíza je od 01.02.2006.
ZDROJ - Aktuality.sk, Foto: Miro Nota, archiv
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74. Čakal som od vás viac osobitosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 27/09/2010; 39/2010; s.: 36,37; týždeň v ekonomike; LUKÁŠ
KRIVOŠÍK]
LUKÁŠ KRIVOŠÍK
Vraví, že transformáciu sme zvládli dobre, no očakával by od nás viac originality. Kritizuje štrukturálne
nedostatky americkej ekonomiky i európsky korporativizmus. Východisko vidí v inováciách. Nositeľ
Nobelovej ceny za ekonómiu, Edmund Phelps.
.vy ste boli zainteresovaný do postkomu-nistickej transformácie krajín stredovýchod-nej Európy. Ako
tento proces hodnotíte zo spätného pohľadu uplynulých 20 rokov? Dali sa veci urobiť inak, s nižšími
spoločenskými nákladmi?
Som si istý, že sa to dalo urobiť aj inakšie a s menšími nákladmi, ale viete, ako to funguje. Tieto veci sa
nikdy nedajú uskutočniť dokonale. Som celkom prekvapený, ako to niektoré krajiny, napríklad
Slovensko, zvládli. Myslím, že ste sa transformácie zhostili veľmi dobre. Pozitívnym vplyvom, ktorý som
v rokoch 1993 - 94 nedocenil, bolo, koľko nových príležitostí vznikne zo spolupráce s nemeckým
priemyslom. Trebárs v oblasti sériovej výroby automobilov.
.sú tam aj nejaké odvrátené stránky?
Na druhej strane som trochu prekvapený, že ekonomiky stredovýchodnej Európy nenadobudli o niečo
viac osobitosti, svojráznosti či originality. Pred dvadsiatimi rokmi som dúfal, že sa tento priestor stane
veľmi inovatívnym. Čo sa týka súčasnosti, zakúsili ste nárast bohatstva, máte viac peňazí, a to sa dnes
zdá uspokojivé. Avšak od určitého bodu vás to uspokojovať prestane. Upriamite pozornosť na nové
ciele, ktoré budú viac o experimentovaní a skúmaní nových možností.
.nezamestnanosť je všeobecný problém. Tá dlhodobá často v súvislosti s ľuďmi s nižším vzdelaním. Vy
obhajujete myšlienku dotovania nízkopríjmových pracovných miest, ktorá sa uplatnila v Singapure. Ako
by to fungovalo?
Vláda by dávala peniaze súkromným firmám za každého nízkopríjmového zamestnanca. Z pohľadu
spoločnosti je to dobrý obchod, pretože výmenou za skromnú sumu peňazí môže štát urobiť rozdiel
medzi pracovným miestom alebo nezamestnanosťou daného človeka. Ak je človek nezamestnaný, štát
sa o neho musí aspoň do určitej miery postarať a to môže byť celkom nákladné. Čiže vláda by tým
ušetrila.
.nezakonzervovalo by to však pracovné miesta v málo inovatívnych odvetviach s nizkou pridanou
hodnotou?
Nie, týkalo by sa to každého zamestnávateľa, či je už inovatívny, alebo nie. K takýmto zmenám netreba
pristupovať so zaujatosťou.
.v jednom rozhovore ste vyhlásili, že po tejto kríze dlho k žiadnemu citeľnému oživeniu nepríde. Hrozí
teda svetovej ekonomike niečo na spôsob japonskej stratenej dekády?
Niekedy používam rôzne slová v rôznych významoch. Čo som mal na mysli je, že miera
nezamestnanosti sa nevráti k starej prirodzenej miere, ale k tomu, čo nazývam nová prirodzená miera
nezamestnanosti. Teda pre Spojené štáty to bude 7,5 percenta a nie 5,5 percenta ako predtým. Ale je
pravda, že mieru nezamestnanosti skoro každý pozná, a preto je to celkom dobrý indikátor celkovej
ekonomickej aktivity.
.prečo je tá nová úroveň prirodzenej miery nezamestnanosti vyššia?
Myslím, že v Spojených štátoch sa udialo viacero štrukturálnych zmien, kvôli ktorým bude veľmi ťažké až
nepravdepodobné vrátiť sa k tým 5,5 percentám. A to už ani nehovorím o 3,9-percentnej
nezamestnanosti na konci 90. rokov. Naša ekonomika už nie je taká inovatívna, akou bývala kedysi.
Máme obrovské sociálne záväzky, ktoré na nás naplno doľahnú okolo roku 2020. Ďalej je tu náš
rozmerný verejný dlh. Podnikové investície sú slabé už celé desaťročie. Za týchto okolností je nemožné
byť presvedčený o normálnom oživení.
.čo je nutné spraviť na oživenie ekonomiky? Ako ju znovu zdynamizovať?

Treba urobiť opatrenia, aby bolo príťažlivejšie zakladať nové spoločnosti. Aby sa to opäť vyplatilo. Tých
vecí by sa našlo viac. Vo finančnom sektore potrebujeme pár nových bánk, ktoré by vstupovali s
peniazmi do inovatívnych projektov. Na stránkach denníka New York Times som to nazval "Prvou
národnou bankou inovácií". V živote firmy je najdôležitejšia pomoc od "anjelského investora", teda
niekoho, kto jej pomôže v začiatkoch. Týchto ľudí nie je veľa a nájdete ich len s ťažkosťami. Na
západnom pobreží Spojených štátov sa pár podobných investorov dalo dohromady a vytvorili spoločnosť
s názvom Super Angel Fund. Tento fond investuje do mnohých začínajúcich firiem, čím sa, samozrejme,
rozkladá riziko.
.často sa vyjadrujete kriticky k niektorým prvkom európskeho sociálneho štátu. Kam podľa vás smemje
Európa?
Je pravda, že som kritický k istým aspektom sociálneho štátu, no ešte viac kritizujem európsky
korporativizmus. Myslím teraz v tom význame, ako sa toto slovo používalo za Mussoliniho. Teda veľké
odbory, konfederácie priemyslu a ďalších záujmových skupín, pričom každá nová dôležitá spoločenská
iniciatíva musí prejsť ich schválením. Je to veľmi dusivé a protitrhové, navyše každá otázka sa hneď
politizuje. Nemôžete, trebárs, len tak postaviť kdekoľvek továreň iba preto, že vám patrí pozemok.
Potrebujete najskôr mnoho povolení. Samozrejme, ani Spojené štáty od tohto nie sú úplne oslobodené,
ale je to omnoho lepšie.
.máte nejaký názorný príklad z Ameriky?
Vezmite si teraz tú debatu o mešite, ktorá sa má postaviť neďaleko miesta, kde stálo Svetové obchodné
centrum. Veľa ľudí i dnes povie, že je to možno šialené, ale úradné náležitosti si splnili, pozemok majú,
tak nech si to postavia.
.v súčasnosti náš kontinent zažíva problémy s eurom a rozpočtovými deficitmi. Sledujete debatu, ktorá
sa okolo toho strhla?
Niektoré krajiny sa dostali do problémov, lebo nevedeli vyrovnať štátne príjmy a výdavky. Videl som však
štúdiu OECD, podľa ktorej sú Spojené štáty v horšom stave ako Francúzsko či Taliansko. Čiže príklady
fiškálnej nezodpovednosti sa nájdu na oboch brehoch Atlantiku. Nemyslím si, že problémy Európy sú
morálnou drámou, v ktorej hlavnú rolu hrá výlučne zlo sociálneho poistenia. Nie som síce veľkým
fanúšikom sociálneho poistenia, no sú tu aj iné faktory. Napríklad príliš silná ochrana zamestnanca pred
prepúšťaním, ktorá sťažuje aj zamestnávanie. Alebo skoré odchody do dôchodku. Ja mám 77 rokov a
stále ešte pracujem. (Smiech.)
.veľmi často používate slová - a bolo to počuť aj vo vašej prednáške na Ekonomickej univerzite - ako
inovácie, šťastie, dobrodružstvo či zvedavosť. Ako tieto tvorívé sily prebudiť v jednotlivcoch, ktorí sú
pasívni, okolitý svet ich príliš nezaujíma a majú problém s prenesením zodpovednosti za seba?
Najideálnejším prípadom je, keď človek všetky tie pozitívne vlastnosti má a nájde si zamestnanie, ktoré
ho bude napĺňať. Čo však s tými ostatnými? V podstate by ľudia mali mať niečo ako základný nárok
hľadať si prácu, ktorá si získa ich myseľ, uchváti ich predstavivosť, otvorí im možnosti, aby sa rozvíjali a
zakúsili sami seba. Aby objavili, čo sa v nich ukrýva. Je to akési základné právo človeka, o ktorom
hovorili už filozofi Aristoteles alebo Giovanni Pico delia Mirandola. O tomto bola renesancia i
osvietenstvo - avšak v jeho škótskej, nie tej francúzskej podobe. Niektorí si podľa týchto pravidiel
neželajú hrať, chodia do práce od deviatej do piatej a zaujímajú sa len o svoju výplatnú pásku? V
poriadku, je to ich právo. Ale aspoň by nemali brániť tým, ktorí chcú kráčať cestou sebarealizácie a
sebaobjavovania.
EDMUNDS PHELPS / je americký ekonóm. Narodil sa v roku 1933. Od roku 1982 pôsobí na Coiumbia
University. V roku 2006 bol ocenený Cenou Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku
Alfréda Nobela, ktorú dostal za vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou.
Významným spôsobom modifikoval model Phillipsovej krivky. Začiatkom 90. rokov pôsobil v Európskej
banke pre obnovu a rozvoj, kde sa zaoberal aj transformáciou krajín východnej Európy. Na Slovensko
prišiel prednášať na pozvanie Ekonomickej univerzity v Bratislave, Nadácie Tatra banky a Virtual
Scientific Laboratories.
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75. nebudeme zneužívať moc
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroReport plus; 29/09/2010; 08, 09/2010; s.: 5; Predseda Národnej
rady SR; František Meliš]

Narodil sa 12. januára 1968. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 1991 - 2001
viedol spoločnosť FaxCOPY.
V roku 2002 sa stal poradcom ministra financií Ivana Mikloša a v roku 2004 riaditeľom bratislavskej
mestskej firmy OLO. Po voľbách 2006 krátko pôsobil ako poradca ministra financií Jána Počiatka. Je
predsedom a zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita.
V parlamentných voľbách 12. júna 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a
na jej ustanovujúcej schôdzi 8. júla 2010 ho poslanci zvolili za jej predsedu. Inžinier Richard Sulík.
Rozhovor s ním pripravil publicista František Meliš.
Ste novou postavou v tzv. vysokej politike na Slovensku. A hneď druhý ústavný činiteľ v republike.
Rozhodne nebude pre vás jednoduché zvládnuť tento rýchly výstup tak vysoko.
Nebojíte sa, že vás môže postihnúť osud Pavla Ruska a jeho strany ANO?
Neobávam sa toho a urobíme všetko, aby na podobné úvahy ani naši kritici, ale predovšetkým ľudia,
ktorí nám vo voľbách vyjadrili svoju podporu, nemali dôvod. Stranu sme zakladali preto, aby sme
presadzovali liberálnu agendu, a to rozhodne na oveľa dlhšie ako len jedno volebné obdobie. Aj preto
som neodišiel do exekutívy, ale ostal v parlamente. Táto pozícia mi dáva možnosť dennodenne
spolupracovať s našimi poslancami a zároveň pracovať na stabilizácii straníckych štruktúr.
Váš predchodca Pavol Paška rád hovoril vtedajšej opozícii, že národná rada pod jeho vedením si zvýšila
dôveryhodnosť. V parlamente sa však diali čudné veci. Napríklad predseda parlamentu nariadil
úradníkom opraviť už schválený zákon alebo známe falšovanie podpisu na prezenčnej listine. Čo
považujete za podstatné, aby parlament pod vaším vedením mal vyššiu dôveryhodnosť?
Okrem iného aj to, že sa podobné veci rozhodne opakovať nebudú. Parlament vždy bude miestom, kde
budú prebiehať politické súboje, a tak je to správne, ale za každých okolností treba dodržiavať zákony a
nezneužívať moc.
Už pred voľbami ste bodovali u svojich budúcich voličov tvrdými vyjadreniami na adresu Roberta Fica a
ním vedenej vlády. Z tejto razancie vyjadrení ste neubrali ani po voľbách.
Ste predsedom národnej rady, v ktorej je silná opozícia, tvorená väčšinou už skúsenými politikmi.
Nepochybne ju budete musieť rešpektovať a aj potrebovať pri schvaľovaní napríklad ústavných zákonov.
Nesúhlasím s tým, ako predošlá vláda pod vedením Roberta Fica viedla tento štát a v akom stave sme
ho pre ich absolútne nezodpovednú politiku zdedili. Samozrejme, poznám aj počty a uvedomujem si, že
ústavu a ústavné zákony bez hlasov poslancov za Smer - SD nezmeníme.
Dá sa očakávať, že ďalším vaším silným oponentom bude aj prezident republiky Ivan Gašparovič. Už
máte za sebou jeden vzájomný konflikt.
Nebudem si hľadať zámienky na konflikty, ale na druhej strane sa ani nebudem štylizovať do
submisívnej polohy. Ak som presvedčený o tom, že je niečo správne, budem za to bojovať. Ak s mojím
názorom pán prezident aj niekedy v budúcnosti nebude súhlasiť, neustúpim bez toho, aby sme o tom
diskutovali len preto, že chceme vyvolať zdanie dokonalej harmónie.
Koalícia má v parlamente veľmi krehkú väčšinu 79 hlasov. Dalo by sa s tým vládnuť celé štyri roky, ak by
všetci koaliční poslanci boli maximálne disciplinovaní. Disciplína poslancov však bola a zrejme zostane
aj v tomto volebnom období Achillovou pätou parlamentu.
Všetci si musíme pamätať, čo hrozí, ak nebudeme ku svojim mandátom pristupovať zodpovedne. Sľúbili
sme voličom, že nedopustíme návrat politiky bývalej vlády. Dôležité je, aby sme ani vnútri koalície
nezabúdali komunikovať a, samozrejme, aj to, že nie sme len zoskupenie, ktoré bojuje proti niečomu, ale
predovšetkým za niečo.
Robert Fico už predostrel, že bude veľmi tvrdou opozíciou a nebude za koalíciu ťahať gaštany z ohňa.
Koalícia si v tomto volebnom období predsavzala prijať aj niektoré ústavné zákony, na čo je potrebných
najmenej 90 poslaneckých hlasov. Nie je toto koaličné predsavzatie nerealistické?
Urobíme všetko, aby nebolo. Čaká nás množstvo rokovaní s opozíciou, ale verím, že aj pre tieto strany
je dôležité, aby sa isté zmeny udiali. Prvým príkladom bude hlasovanie o obmedzení poslaneckej
imunity.
Bez podpory Smeru - SD a SNS to neprejde.
Avšak zaujímalo by ma, ako chcú tieto strany svojim voličom vysvetliť, že ich poslanci sa nechcú vzdať
výhod, na ktoré podľa mňa a podľa väčšiny ľudí, ktorých stretávam, nemajú nárok? Prečo nemusia niesť
zodpovednosť za správanie, ktoré pre každého bežného človeka znamená, že musí prijať trest?
Váš predchodca vo funkcii Pavol Paška nebol veľmi naklonený častému zasadaniu národnej rady. Až ku

koncu volebného obdobia zvolával jeho rokovanie veľmi často len preto, aby si vtedajšia koalícia v
skrátenom legislatívnom konaní schválila právne normy podľa svojich predstáv. Dá sa povedať, že veľmi
zneužívala inštitút skráteného legislatívneho konania. Je jasné, že aj táto koalícia tento inštitút bude
využívať, predpokladám však, že ho nebude zneužívať.
Tento inštitút má jasne vymedzené podmienky, za akých sa môže využívať. Kroky, aké robila
predovšetkým ku koncu volebného obdobia bývalá vládna koalícia, opakovať nemienime. Kľúčové
pravidlá treba meniť v rámci štandardných procesov a nie zneužívať ich na predvolebnú kampaň.
Vláda pripravuje na budúci rok kroky na tvrdé šetrenie. Vy patríte ku kritikom rozhadzovania peňazí. Kde
vidíte možnosti na šetrenie v inštitúcii, ktorú riadite?
Väčšina výdavkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky je mandatórnych.
V ostatných prípadoch budeme robiť všetko, aby boli opodstatnené a primerané potrebám a
možnostiam. Nevyhnutná však bude otvorená súťaž. V tejto chvíli je predčasné hovoriť o nejakých
konkrétnych návrhoch.
O nich bude najskôr diskutovať koaličná rada.
Pred voľbami ste predostierali svoje programové tézy. Boli medzi nimi aj také návrhy, ako odlúčenie
cirkví od štátu alebo zavedenie cirkevnej dane. Prečo nie sú v programovom vyhlásení aj tieto vaše
predsavzatia?
Programové vyhlásenie vlády vzniklo na základe kompromisu štyroch zúčastnených strán. Išli sme do
rokovaní s tým, že sa pokúsime presadiť maximum z nášho predvolebného programu. V rámci
vyjednávaní sme však kvôli agende ako dekriminalizácia marihuany alebo registrované partnerstvá
neboli ochotní riskovať návrat Roberta Fica.
Radšej budem našim voličom vysvetľovať toto než to, prečo sme dopustili návrat vlády Smeru - SD.
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76. Počiatek pre HN: Som taká čierna ovca Smeru
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/09/2010; Andrea Szőcsová]
Rozhovor. Podnikateľ, exminister financií a poslanec za stranu Smer-SD Ján Počiatek pre HN:
Pred týždňom oslávil 40. narodeniny a nechce byť poloaktívnym milionárskym dôchodcom. Aj preto
vstúpil do politiky. To, že je ako extravagantný biznismen v ľavicovej sociálnej strane, nevidí ako
problém. "Baví ma politika i biznis," tvrdí bývalý minister financií a dnes radový opozičný poslanec Ján
Počiatek.
Vstupovali ste do politiky ako 35-ročný s tým, že chcete vyskúšať niečo iné. Po štyroch rokoch
ministrovania sa z vás stal iba radový opozičný poslanec. Neprekáža vám to?
Ešte neviem, zatiaľ to všetko len skúšam.
Takže to kreslo ministra vám nechýba?
Úprimne povedané, tie štyri roky stresu stačili.
S odstupom času, išli by ste do politiky znovu?
Mám z toho taký zmiešaný pocit. Niektoré veci mi určite chýbať nebudú.
Napríklad?
Stres a to, že som pochopil, že často aj riešenie, ktoré pokladáte za správne, nie je možné z viacerých
dôvodov presadiť. Na to som nebol zvyknutý. Vlastne, keď tak rozmýšľam nad vašou otázkou, asi by
som sa na to s tým, čo viem dnes, znova nedal.
Nie je tajomstvom, že vás presvedčil Robert Kaliňák, ani to, že to pre vás bola výzva...
Áno. Myslel som si, že každý človek vie do politiky vniesť nový vietor. Musel som si však tieto predstavy
dosť výrazne poopraviť.
Prečo ste vstúpili do politiky? Boli ste úspešným biznismenom.
Áno, bol som zabezpečený, v podnikaní sa mi darilo, no na druhej strane to bola veľká výzva - byť pri
riadení štátu, spoluvytvárať niečo.
A spoluvytvárali ste?
To do akej miery presadíte svoje myšlienky, nie je vždy len na vás. Nie je to len tak, že prídete a
prebudujete časť systému na svoj obraz.
Dá sa to vôbec?
Nie je to také ľahké a možnosti sú obmedzené.

...hovorí bývalý minister financií?
Hovorí, pretože tak politika funguje. Ja som si myslel, že sa kopa vecí zmeniť dá, ale po čase som zistil,
že sa to predsa len tak ľahko nejde. Všetci si u nás myslia, že veci sú len čierne alebo biele. Ale to je
práve zle.
Prečo ste z politiky neodišli?
Ale ja som sa snažil tými vecami hýbať. Len konštatujem, že som nemal skúsenosti a moje očakávania
boli iné.
Sám vtedajší premiér Robert Fico mnoho ráz negoval vaše vyhlásenia a povedal, že sa poddáte
politickej vôli. Nehnevalo vás to?
Toto vám vysvetľujem. Politika má širší kontext.
Snažíte sa vyhnúť odpovedi...
Nie, vy musíte uznať, že politika je tímová hra a vy musíte rešpektovať názory tímu, za ktorý hráte.
Aj keď máte iný názor?
Robert Fico zasiahol, pretože na niektoré rozhodnutia nebol správny čas, alebo si myslel, že sa to dá
riešiť miernejšie, prípadne fázovitejšie.
Takže ste sa naučili prispôsobiť sa.
Určite áno. Nie je nič jednoduchšie, ako urobiť bez diskusie radikálne zmeny, ale to vás v konečnom
dôsledku nikam nedostane. Som presvedčený, že politika je o kompromisoch.
To je veta, ktorú hovoria všetci...
Znie to ako klišé, ale má to ten obsah, ktorý vám chcem vysvetliť. Ak vstúpite do politiky a chcete
dosiahnuť veci radikálne, máte veľkú šancu neuspieť a len búchať do stola. Načo ste to potom vlastne
robili? Čo ste získali?
Napríklad by si tak človek zachoval chrbtovú kosť?!
Áno, dá sa na to pozerať aj takto. A stále tvrdím, že nie je dôležitá cesta, ale výsledok vašej snahy. A na
tie výsledky potrebujete kompromisy.
Ale ako šéf súkromnej firmy ste na toto asi neboli zvyknutý.
Vôbec nie, bola to zmena. Štruktúra firmy je daná inak.
A prečo človek, ktorý je na čele prosperujúceho podnikania, vstupuje do strany s ľavicovým zameraním?
To je zase ten čiernobiely pohľad. U nás je ľavicová, a vlastne aj sociálna, téma zaškatuľkovaná zle.
To mi vysvetlite...
Keď sa pozriete na zvyšok Európy, nájdete témy, v ktorých je ľavica progresívnejšia ako pravica.
Dobre, ale čo to má spoločné s tým, že podnikateľ sa vydá ľavicovým smerom?
U nás je to všetko nastavené tak, že podnikateľ nemôže byť ľavicovo orientovaný.
Pretože vy konkrétne ste zarobili vďaka voľnému trhu, ktorý ľavica chce čo najviac regulovať...
Ja zase tvrdím, že podľa mňa sú na svete aj iné hodnoty, ako peniaze.
To nikto nespochybňuje, veď vy sám ich máte dosť.
Ja mám napríklad známych z Nórska, ktorí podnikajú a majú iné hodnoty, ako tu na Slovensku.
Napríklad také životné prostredie a rodina. A je to tam normálne. Nespochybňujem právo pre úspešných
byť úspešnými a užívať si peniaze, ktoré majú. Som ten posledný, ktorý by im to nedoprial. Alebo že by
som zakazoval mať zisk či podnikanie, ale sú určité hranice. Ja by som chcel, aby sa všetci mali dobre.
To myslíte úplne vážne?
No tak dobre, aby sme sa mali čo najlepšie. Vždy budú ľudia, ktorí budú na chvoste. Otázka je, aký bude
mať ten chvost štandard. Myslím si, že je zle, ak sa určitá skupina vysunie za hranicu minima. S týmto
treba zápasiť, aby sme mali všetci lepší život.
Vy však veľmi dôvod bojovať nemáte. Váš život je z tohto hľadiska bezproblémový.
Ale to nie je tak. Ja tu žijem, patrím do tejto spoločnosti. Mňa to všetko ovplyvňuje, ale ak to poviem
takto, označia ma za egoistu. Že chcem zase dobre len kvôli sebe.
A mali ste aj pred svojím ministrovaním toto sociálne cítenie?
Chcel som zmeniť fungovanie štátu. To bol môj hlavný projekt.
Takže ste boli ľavicový volič aj predtým?

Určite som vnímal tento sociálny aspekt. Možno, že je to tým, že keď má už človek určitú sumu peňazí a
cíti sa komfortnejšie, začne si toto všetko uvedomovať viac. To, že nemá zmysel hnať sa donekonečna
za peniazmi. Už vám to nič neprináša.
Takýto problém však volič strany Smer asi nemá. Nebáli ste sa, že vám to budú vytýkať?
Som taká čierna ovca (smiech). Bol som presvedčený, že ich presvedčím.
Mladý, zabezpečený politik, ktorý káže o sociálnom štáte, pôsobí zvláštne.
Každý úspešnejší vyčnieva z radu. Je nesprávne pozerať sa na nich tak, že si to nezaslúžia, a so
závisťou. Skúšal som o tom otvorene hovoriť a sám musím vyhodnotiť, ako sa mi to podarilo a čo tie
výsledky pre mňa znamenajú. Možno nie som vhodný do politiky, je to možné.
Životný štýl, ktorým sa netajíte, asi sociálne cítiacich nepresvedčil?!
Niektorých som presvedčil a mnohých nie. Ale to k tomu patrí. Chcel som o nich zabojovať tým, čo som
rozprával, a tým, o čom som rozprával... až som dorozprával (smiech).
Všetci vás hneď onálepkujú, riešia to, čo máte oblečené. Vy závidíte úspešným ľudom? Ja všetkým
doprajem. Vlastne nie, závidím ľuďom, ktorí sa dostali do vesmíru.
A nezaplatíte si jeden let?
Ja by som to neprežil. Kozmonaut musí mať fyziologické danosti, ktoré ja nemám.
Ako vás za štyri roky ovplyvnil Robert Fico?
Nemyslím si, že by ma konkrétne ovplyvnil. Myslím si, že to bolo komplexne. Aj keď si to všetci myslia,
Smer- SD nie je len o ňom. Nie je to strana jedného muža, je to tím, ktorý pracuje spoločne.
Takže, ak sa aj Fico rozhodne, môžete zvrátiť jeho postoj?
Hocikto si môže povedať, čo chce. Aj vo firme však platí, že niekto musí mať rozhodujúce slovo. A v
politike tiež musí byť niekto, kto rozhodne. A musí udrieť na stôl.
Vo firme je jasné čo je úspech, čo prináša radosť, ako je na tom politika?
Mám radosť napríklad z eura, ktoré sme zvládli do posledného detailu.
Viete si po tom všetkom predstaviť návrat do biznis sektora?
Viem.
Bez váhania...
Ak sa tak rozhodnem, nebude mi to chýbať. Ale ešte sa neviem rozhodnúť, čo budem robiť. Viem si sám
seba predstaviť aj tam, aj tam.
Do kín práve prichádza film, ktorý vonia biznisom. Videli ste legendárny film Wall Street?
Vždy som videl z neho nejaké ústrižky, nikdy nie celý.
Čo vám zíde na um, ak sa povie Wall Street?
Je to pre mňa vrchol globalizácie.
Ktorá postava je vám bližšia?
Asi ani jedna. Asi by som ani nepatril medzi tých investorov, ktorý s Douglasom spolupracovali. Ja by
som mu neuveril.
Možno aj preto ste boli v biznise úspešný. Čo robíte s časom, ktorý máte teraz ako poslanec navyše?
Užívam si ho. Za štyri roky som na mnohých známych nemal čas, tak ich teraz obieham. A celkom si to
užívam.
Asi ho máte naozaj viac, v minulosti ste vyhlásili, že nebudete chodiť na nedeľné diskusie a teraz vás
tam nie je problém nájsť...
Tak to je napríklad vec, kde som musel zmeniť názor (smiech). I keď som si myslel, že to bude ináč,
uznal som, že na ne musím chodiť a že to inak nepôjde.
Bude vás baviť aj opozičná politika?
To hlavne chcem zistiť - čo tá opozičná politika vlastne znamená, to, či sa dá niečo aj z tejto strany
ovplyvniť. Neviem si predstaviť, že by sa nám nepodarilo nič presadiť. To by bolo traumatizujúce a
mohlo by to môj názor na zotrvanie v politike ovplyvniť... Dávam tomu šancu, musím sa v tom
zorientovať. Musím vyskúšať, aký je vlastne život v parlamente.
Kto je Ján Počiatek
Ján Počiatek je slovenský politik, ekonóm a podnikateľ. Narodil sa v roku 1970, vyštudoval Slovenskú
technickú univerzitu v Bratislave, špecializáciu informatika, a Národohospodársku fakultu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. V rokoch 2006 až 2010 bol ministrom financií. Za svoj podiel na vstupe
Slovenska do eurozóny získal ocenenie britského mesačníku The Banker pre najlepšieho ministra

financií Európy v roku 2008. Je člen strany Smer - SD
Andrea Szőcsová
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77. PPS pripravujem na predaj
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/09/2010; s.: 18; FIRMY & FINANCIE PLUS; Petra Jamrichová]
Rozhovor - Šéf významného detvianskeho zamestnávateľa Pavol Šimkovič.
Kapitáni slovenského priemyslu
Rozhovory s ľuďmi, ktorí posúvajú hranice slovenského biznisu, vám ponúkame v seriáli Kapitáni
slovenského priemyslu.
Petra Jamrichová petra. jamrichova@ecopress. sk
Médiá zovšeobecnili, že majiteľom PPS je bývalý minister hospodárstva a majiteľ Sitno Holdingu Ľudovít
Černák. Aký tam má podiel?
Ľudovítovi Černákovi patrí pätina firmy. Sedemdesiat percent vlastnia švajčiarski investori a desatinu
drží v rukách skupina českých investorov.
Istá malá časť je vyčlenená i pre manažérov. Táto štruktúra je dlhodobo nezmenená a predpokladám, že
takáto zostava ju bude vlastniť i v roku 2011.
Predpokladáte? Je teda PPS Group na predaj?
Úlohou predstavenstva je držať PPS-ku v takej kondícii, aby bola zaujímavá pre investorov. Mojou
povinnosťou je zabezpečiť, aby firma bola pripravená pre budúceho strategického investora. V minulosti
sa o ňu zaujímalo viacero záujemcov, no vtedy nebola pripravená na akvizície.
Dnes je situácia odlišná. Vymanili sme sa z krízy, PPS-ku chceme dostať do tej najlepšej formy, a potom
môžeme uvažovať o ponukách.
A máte dnes vôbec takú ponuku, ktorú by ste zvažovali?
Pár rokov dozadu boli ponuky.
Niektoré sa pozastavili, niektoré pretrvávajú v inej podobe.
V akej?
Štruktúra záujemcov, ktorá tu bola, sa trochu zmenila.
Pretrvávajúci záujem majú i československé finančné skupiny?
Skupiny takéhoto charakteru sme "zavrhli", pričom sme sa začali sústreďovať na zahraničných
strategických investorov.
PPS by zrejme bola zaujímavá pre Energetický a priemyselný holding, ktorý spoluvlastní J&T. Ani ten
nie je medzi záujemcami?
Nie, naozaj nie je. Po skúsenostiach, ktoré máme, predstavenstvo ani nemá veľký záujem komunikovať
s finačnými skupinami.
Ako je na tom PPS Group v porovnaní s minulým rokom?
To, čo sme minulý rok vyrobili a predali za celý rok, tak to máme za sebou za prvých šesť mesiacov.
Vlani sme dokonca zvažovali i vyhlásenie reštrukturalizácie v zmysle zákona. Výroba a objednávky nám
oproti roku 2008 klesli o dve tretiny. V súčasnosti už dlhšie vyhlasujeme, že sme krízu prekonali.
Nachádzame sa v prudkom rozvoji a doháňame i predkrízový rok.
Prečo ste nakoniec k reštrukturalizácii pristúpiť nemuseli?
Nový manažment nespanikáril.
Upozorňujem na to, že PPS-ka bola v minulosti niekoľkokrát v konkurze a nemohli sme dopustiť, aby sa
situácia opakovala. Detviansky región je veľmi citlivý na zvraty, ktoré strojárne so sebou prinášajú.
My sme dokázali zabezpečiť likviditu, aby pri kolapse, ktorý nastane, sme ju mohli použiť v podstate celú

- napríklad i na procesy hromadného prepúšťania.
Aká to bola suma?
Prepustili sme zhruba tisíc zamestnancov, každý bol v priemere odškodnený sumou tritisíc eur.
Nebolo to zbytočne veľkorysé?
Nič nie je zbytočné. Ak by sa využili ináč, bol by to zlý signál nielen pre zamestnancov, ale i pre celý
región.
A aj vďaka tomu, že sme im vyplatili takéto odstupné, po ústupe krízy nám verili a vrátili sa naspäť.
Až 80 percent pracovníkov sme tak získali naspäť.
Zmenili ste sčasti profil výroby. Začali ste vyrábať vagóny. Zobrali ste teda i výrobu, do ktorej by ste pred
krízou nešli. . .
Pokiaľ by PPS-ka diverzifikovala portfólio skôr, nemusela sa vôbec do takého nebezpečenstva, aké jej
hrozilo, dostať. Naše portfólio bolo také, že sme boli odkázaní na zákazníkov zo stavebného a z
banského priemyslu. Keď sa nedarilo im, u nás nastal multiplikačný efekt. Neboli objednávky a neboli ani
vyhliadky na ďalšie zákazky.
Začali sme vyhľadávať iné odvetvia, do ktorých by sme mohli ísť.
Oslovila nás výroba vagónov, ktorú dnes realizujeme s koncernom Siemens, logistický sektor
(zariadenia ako žeriavy), energetika a lesospracujúci sektor. Nesúvisia spolu, sú to odvetvia, ktoré sme
predtým nepreferovali.
A do energetiky sa jednoducho chceme dostať. . .
Ako?
Energetický sektor potrebuje veľké zariadenia, ktoré sú spojené oceľovými konštrukciami či inými
riešeniami na báze ocele. A to my dokážeme vyrábať. .
Chcete konkurovať i SES Tlmače, ktoré sú dodávateľom kotlov?
Nemáme také ambície a nie sme na to ani vybavení. Naša fabrika je vybavená tak, že môžeme
produkovať zariadenia, rámy do 20 ton na jeden kus, ktoré sú síce veľkorozmerové, no predsa len
budeme vyrábať niečo iné ako SES.
Koľko vás vstup do nového biznusu bude stáť?
Realizujeme ich pri minimálnych investíciách. V rokoch 2006 a 2007 sme investovali takmer 20 miliónov
eur do nových technológií. Máme tak dostatok kapacít.
Aká je spolupráca so Siemensom?
Úprimne povedané, spoluprácu sme veľmi podcenili. Na začiatku sme sa dostali do enormných sklzov a
do nezávideniahodnej situácie, keď sme nepochopili dôležitosť technickej a technologickej prípravy.
Toto čaká každého začiatočníka a najmä pokiaľ tomu nebude venovať dostatok času.
A ten sme my neodhadli.
Siemens sa nám neotočil chrbtom a pomohol nám vlastnými silami - poskytol špecialistov. Dnes už
problémy riešime a finalizujeme výrobu vagónov.
Ako sa tieto nové biznisy podpíšu pod tržby?
Vlani sme mali objem predaja iba 20 miliónov eur oproti niekoľkonásobne vyšším výsledkom minulých
rokov. Už tento rok predpokladáme, že utŕžime 50 miliónov eur. V roku 2008 to bolo 60 miliónov eur.
Aká bude PPS v budúcnosti?
Predstavenstvo sa uznieslo, že najbližšie tri roky budeme klásť dôraz práve na schopnosť vyrábať
veľkorozmerové produkty. Je to pre nás veľká výhoda. Nie všetci výrobcovia sú stavaní na takúto
produkciu.
Aké je to šéfovať podniku, ktorý je ťažiskovým v regióne?
Bral som to profesionálne, no nie skutočne. Vysvetlím. Ľudia prácu v PPS-ke berú smrteľne vážne,
fabrika pre nich znamená viac, ako si ja, rodený Bratislavčan, viem predstaviť. Závisí od nej rozvoj
všetkého - školstva, mesta, . . .

Zrazu som si uvedomil, že toto nie je hra na manažéra, ale že to je o nájdení stabilného riešenia.
Generácie tu žijú v tom, že keď budem dospelý, pôjdem robiť do PPS, lebo tu sú príležitosti.
Celý ROZHOVOR nájdete na hnonline. sk
Kto je Pavol Šimkovič
Vyštudoval Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po tomto štúdiu získal aj
právnické vzdelanie, ktoré si doplnil titulom MBA zo strategického manažmentu. Do detvianskych
strojárni PPS Group prišiel v roku 2005. Najskôr tu pôsobil na pozícií finančného riaditeľa, od novembra
2008 je jej generálnym riaditeľom.
Má 53 rokov, hovorí anglicky i nemecky.
Generálny riaditeľ PPS Group Detva Pavol Šimkovič pochádza z Bratislavy, dnes žije na lazoch zopár
desiatok kilometrov od závodu. Život v tomto regióne si však pochvaľuje. "Je síce oveľa tvrdší, no i oveľa
krajší, " vraví. Snímka: Pavol Šimkovič
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78. Jej túžba: konečne majstrovský titul
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/09/2010; 224/2010; s.: 33; VOLEJBAL, VODNÉ PÓLO; JÁN
JEŽÍK]
Uplynulý víkend na turnaji volejbalistiek Slávia Ekonóm Cup 2010 v Bratislave sa nečakane objavila v
drese rakúskeho majstra SVS Post Schwechat Viedeň. Slovenská reprezentačná nahrávačka Ivana
Zburová síce už v lete avizovala, že svoj angažmán v chorvátskom Splite nepredĺži, ale miesto nového
pôsobenia dlho tajila. Nakoniec teda bude hrať vo Viedni v tíme, ktorý má v nadchádzajúcej sezóne
nemalé ambície. V novom drese začala 26-ročná Slovenka veľmi dobre, keď ju vyhlásili za najlepšiu
nahrávačku turnaja.
- Ivana, ako sa zrodil váš príchod do Schwechatu?
"V Splite som už nechcela pokračovať.
V lete som mala viacero ponúk a rakúsky majster bol jednou z nich. Nakoniec som sa rozhodla pre tento
tím z dvoch dôvodov. Vyzerá to tak, že by tu mohlo byť veľmi dobré družstvo a navyše Viedeň je len
kúsok od Slovenska, takže to budem mať blízko domov. "
- Prečo ste skončili v Splite?
"Nebolo tam zle, ale cítila som, že potrebujem zmenu. Ani výsledkovo to nebolo najhoršie, veď sme sa
dostali až do finále, v ktorom sme však prehrali, a tak som opäť skončila na druhom mieste. "
- Vy ešte nemáte ani jeden majstrovský titul. . .
"Žiaľ. Keď som hrala v Slávii UK, tak vtedy na Slovensku suverénne kraľovala Senica. Potom som hrala
dva roky vo Francúzsku, pričom ten druhý v La Cannet som bola tretia. Minulú sezónu som postúpila v
Splite o jednu priečku vyššie a bola by som rada, keby som to zopakovala aj vo Viedni. "
- Asi nikto nepochybuje o tom, že sa konečne budete tešiť z titulu, veď SVS Post Schwechat nemá v
Rakúsku konkurenciu.
"To je pravda, ale klub má nemalé ambície aj v ďalších súťažiach, či už v stredoeurópskej lige alebo aj v
Pohári CEV. Aká však bude naša skutočná sila, ukáže sa až po príchode Američaniek. "
- V Bratislave ste sa predstavili ešte bez nich, ale tréner Přidal nám povedal, že ich príde až šesť!
"Áno, je to pravda, aj my máme takéto informácie. Niektoré z nich vraj budú možno hrať aj na
majstrovstvách sveta, takže v kompletnom zložení budeme až v decembri. "
- Je medzi nimi aj nahrávačka?
"Áno. "
- To budete musieť bojovať o post nahrávačskej jednotky.
"To mi neprekáža. Aspoň sa budeme navzájom ťahať k lepším výkonom. "

- Odkedy trénujete vo Viedni?
"Od začiatku prípravy, čiže od ôsmeho augusta. "
- Schwechatu ešte chýba až šesť hráčok, čo je polovica tímu. Ako dlho potrvá, kým sa zohráte?
"Je predpoklad, že tieto Američanky vedia hrať volejbal na vysokej úrovni, takže verím, že to nepotrvá
dlho. Už po pár tréningoch nebudeme mať so zohratosťou problémy. "
- V stredoeurópskej lige bude účinkovať aj Prostějov, ktorý trénuje reprezentačný kormidelník Sloveniek
Miroslav Čada, takže budete aj pod jeho drobnohľadom.
Môže s vami v reprezentácii počítať?
"Ak budem zdravá, rada dievčatám opäť pomôžem. "
JÁN JEŽÍK
AKO TO VIDELI TRÉNERI
Na bratislavskom turnaji videli diváci zaujímavý volejbal a množstvo dramatických stretnutí. Aj o
konečnom prvenstve domáceho tímu Slávia Ekonomická univerzita pred Schwechatom rozhodol
nakoniec pri rovnakom počte bodov i podielu setov až lepší podiel lôpt. Ako to videli tréneri dvoch
najlepších tímov.
- ZUZANA TLSTOVIČOVÁ (Slávie EU): "Pre nás to bola veľmi dobrá generálka pred štartom v MEL. Zo
štyroch stretnutí sme až v troch hrali päť setov, takže to bolo, ako keby sme štartovali na dvoch
turnajoch. Som spokojná. Mala som možnosť vyskúšať viacero herných variantov a hoci sme nakoniec v
poslednom súboji s BSE Budapešť tesne prehrali, aj výsledkovo to nebolo zlé. Samozrejme, že stále
máme čo zlepšovať, veď sme ešte len na začiatku sezóny. "
- VLADIMÍR PŘIDAL (Schwechat): "Pre nás to bola tiež dobrá previerka, aj keď od decembra budeme v
úplne inej zostave. Z tohto kádra nám zostane len pár hráčok. Šesť Američaniek výrazne zvýši našu
výkonnosť.
Obe Slovenky – nahrávačka Zburová i smečiarka Radosová – však určite zostanú. Aj v Bratislave patrili
medzi najlepšie hráčky nielen nášho družstva, ale aj celého turnaja. Ambície tímu sú vysoké, uvidíme,
ako to bude vyzerať, keď budeme kompletní. "
- Ivana Zburová bude hrať v nadchádzajúcej sezóne za Schwechat.
FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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79. Do bojov s vekovým priemerom 20, 2 roka
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 30/09/2010; 225/2010; s.: 32; VOLEJBAL; JÁN JEŽÍK]
Volejbalistky bratislavskej Slávie vstupujú do sezóny s novým názvom a nezmenenými cieľmi
Volejbalistky bratislavskej Slávie UK ťahajú na Slovensku impozantnú sériu. Odkedy bojujú ženy pod
vysokou sieťou o slovenský titul, ešte ani raz nechýbali medzi dvoma najlepšími tímami. Dvanásťkrát sa
tešili z titulu majstra Slovenska a šesť razy skončili sa druhom mieste.
V minulej sezóne získali double, čiže okrem majstra vyhrali aj Slovenský pohár, ale zopakovať tieto
úspechy bude ťažké.
- ZMENY: Slávistky vstupujú do novej sezóny s výraznými zmenami. Podstatná sa dotkla názvu klubu,
keď tradičnú Univerzitu Komenského vystriedala Ekonomická univerzita. "Iniciatíva vyšla z univerzity,
jej rektor Rudolf Sivák nám poskytuje veľkú podporu, " povedal na včerajšej tlačovke prezident
volejbalistiek Slávie UK Vladimír Hančík.
Zmeny sa dotkli aj hráčskeho kádra, keď z družstva odišli výrazné opory Hrončeková (do Prostějova) a
Paňková (skončila s kariérou). Namiesto nich prišli mladé hráčky Herelová (z COP Nitra), Mitrengová
(Liptovský Hrádok) a Krišková (COP Nitra), ktorej prestup je už ústne dohodnutý a v najbližších dňoch sa
dotiahne aj papierovo. "V sobotu v prvom zápase MEL v Linzi ju už budeme mať k dispozícii, "
skonštatoval Hančík.
- PRÍPRAVA: Bratislavské vysokoškoláčky začali prípravu na novú sezónu 2. augusta a počas nej
absolvovali tradičné turnaje, na ktorých tri razy triumfovali (v Bratislave, Olomouci a uplynulý víkend
doma na Slávia Ekonóm Cupe), v Žiline a v Budapešti skončili tretie. "S prípravou som spokojná.
Z družstva odišli dve skúsené hráčky, namiesto ktorých prišli mladé dievčatá.
Ich čas ešte len príde, ale ja som chcela, aby sme sa doplnili mladými.
Vieme, že to chvíľku potrvá, kým dostane družstvo svoju tvár, ale budeme na tom tvrdo pracovať, aby to

bolo čo najskôr, " povedala trénerka Zuzana Tlstovičová, ktorá podpísala s klubom novú zmluvu na
ďalšie obdobie.
- NA ŠTYROCH FRONTOCH: Takisto ako Doprastav, aj Slávia EU bude bojovať až na štyroch frontoch.
Sezónu odštartuje zápasmi v MEL, následne bude bojovať v Slovenskom pohári, vo Vyzývacom pohári a
vrchol príde v boji o majstra Slovenska v extraligovom play-off. "Na rozdiel od minulej sezóny o nasadení
v play-off nerozhodnú naše vzájomné zápasy s Doprastavom v MEL, ale konečné umiestenie v nej,
takže všetky stretnutia v stredoeurópskej súťaži musíme brať s plnou vážnosťou.
Nebude to ľahké, je tam viacero silných tímov, ale chceli by sme v nej skončiť do šiesteho miesta. Vo
Vyzývacom pohári v decembri na nás čaká rumunské družstvo Univerzita Craiova, ktorého silu ešte
nepoznáme, ale podľa súpisky jeho káder tvoria najmä skúsené hráčky. Napriek tomu chceme postúpiť
ďalej. V Slovenskom pohári a extralige myslíme minimálne na finále, " pokračovala Tlstovičová.
Treba zdôrazniť, že Slávia EU má veľmi mladé družstvo. Jeho vekový priemer je iba 20, 2 roka, ale
výškový až 182 cm, čo je na slovenské pomery dosť. "Samozrejme, že bolo by lepšie, keby sme mali
aspoň jednu skúsenú hráčku, ale viaceré z našich aj napriek mladému veku už majú tiež niečo v
extralige odohraté, takže skúsenosti im nechýbajú, " dodala.
- ROZPOČET: Najväčším problémom celého klubu Slávie UK sú financie, ktoré sa z roka na rok
získavajú ťažšie.
"Rozpočet celého klubu na sezónu je do 200 000 eur, v tejto chvíli ho máme vykrytý z jednej tretiny. Žiaľ,
u nás je to o to zložitejšie, že okrem , áčka’ máme v súťažiach viacero družstiev všetkých vekových
kategórií, " dodal Hančík. JÁN JEŽÍK
AKO TO VIDÍ JEDINÁ LEGIONÁRKA?
Jediná legionárka v Slávii EU je 21-ročná česká nahrávačka Martina Jelínková, ktorá na Slovensku
začne po roku v Senici a Slávii UK už tretiu sezónu.
Ako ona vidí súčasné družstvo? "Samozrejme, že odchod Hrončekovej a Paňkovej je výraznou stratou,
ale myslím si, že znovu máme dobré družstvo.
Útočná sila sa síce rozdelí medzi viacero hráčok, ale verím, že s novými dievčatami sa rýchlo zohráme
tak, že tieto straty nebude vôbec poznať. Všetky sa už na zápasy tešíme, " skonštatovala Martina
Jelínková.
- Česká legionárka Martina Jelínková (vpravo) sa bude pri útoku slávistiek spoliehať aj na spoluprácu so
Simonou Kóšovou. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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80. NBS dnes otvorila svoje brány pre verejnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 25/09/2010; ČTK]
BRATISLAVA - Prehliadku pracovne guvernéra, ukážky falzifikátov eurobankoviek a euromincí či
nevšedný výhľad z 30. poschodia jednej z najvyšších budov v Bratislave si dnes nenechali ujsť stovky
návštevníkov Národnej banky Slovenska (NBS). Počas dňa otvorených dverí mohli "vyspovedať" aj
guvernéra centrálnej banky Jozefa Makúcha.
Nemalému záujmu sa tešil stánok Európskej centrálnej banky. "Tam sa ľudia pýtajú na to, čo vlastne tá
Európska centrálna banka robí, kde sídli," povedala vedúca tlačového oddelenia NBS Jana Kováčová.
Desiatky ľudí prilákala prednáška guvernéra národnej banky o fungovaní a cieľoch NBS.
"Táto debata bola naozaj zaujímavá," poznamenal študent bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorý
by chcel byť v budúcnosti podnikateľom. Prívrženci historických mincí a medailí si zasa prišli na svoje v
oddelení Múzea mincí a medailí z Kremnice. "Sú tu aj zlaté mince a medaily, zlaté razby od najstarších
keltských z územia Slovenska (...) až po mince Františka Jozefa," povedala o expozícii vedúca
oddelenia pre muzeálnu činnosť Magdaléna Kamhalová.
Deti si zase počas návštevy NBS mohli na pamiatku ručne vyraziť pamätné žetóny. Centrálna banka
otvorila svoje brány pre verejnosť po štvrtýkrát. Tento rok však opäť zostali neprístupné trezory či
technologické pracoviská. "Sú v osobitnom režime a prísne chránené," zdôvodnil Ivan Jurko z tlačového
oddelenia banky.
Foto: SITA, ZDROJ - ČTK
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81. NBS otvorila brány verejnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 25/09/2010; TASR]

Prehliadku pracovne guvernéra, ukážky falzifikátov eurobankoviek a euromincí či nevšedný výhľad z 30.
poschodia jednej z najvyšších budov v Bratislave si dnes nenechali ujsť stovky návštevníkov Národnej
banky Slovenska.
Počas dňa otvorených dverí mohli "vyspovedať" aj guvernéra centrálnej banky Jozefa Makúcha.
Nemalému záujmy sa tešil stánok Európskej centrálnej banky. "Tam sa ľudia pýtajú na to, čo vlastne tá
Európska centrálna banka robí, kde sídli," povedala ČTK vedúca tlačového oddelenia NBS Jana
Kováčová.
Desiatky ľudí prilákala prednáška guvernéra národnej banky o fungovaní a cieľoch NBS. "Táto debata
bola naozaj zaujímavá," poznamenal študent bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorý by chcel byť v
budúcnosti podnikateľom.
Prívrženci historických mincí a medailí si zasa prišli na svoje v oddelení Múzea mincí a medailí z
Kremnice. "Sú tu aj zlaté mince a medaily, zlaté razby od najstarších keltských z územia Slovenska (...)
až po mince Františka Jozefa," povedala o expozícii vedúca oddelenia pre muzeálnu činnosť Magdaléna
Kamhalová.
Deti si zase počas návštevy NBS mohli na pamiatku ručne vyraziť pamätné žetóny. Centrálna banka
otvorila svoje brány pre verejnosť po štvrtýkrát. Tento rok však opäť zostali neprístupné trezory či
technologické pracoviská. "Sú v osobitnom režime a prísne chránené," zdôvodnil Ivan Jurko z tlačového
oddelenia banky.

TASR
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82. Skúseného diplomata vymenil Simon za 33-ročnú úradníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 29/09/2010; Vanda Vavrová]
Vanda Vavrová | 29. septembra 2010 21:58
Slovensko zrejme príde o významný post v rade Medzinárodnej organizácie OSN pre výživu a
poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Ako už Pravda informovala, minister pôdohospodárstva Zsolt Simon v
auguste nečakane odvolal diplomata Ľubomíra Mičeka. Namiesto neho až dva týždne po medializácii
kauzy vymenoval 33-ročnú pracovníčku rezortu Denisu Medveďovú. Európska komisia však zvažuje, že
tento post obsadí odborníkom, ktorý nebude pochádzať zo Slovenska.
Medveďová vyštudovala Ekonomickú univerzitu a od roku 2006 do marca 2010 zastávala post tretej
tajomníčky Stálej misie SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Diplomatický
zdroj z prostredia Európskej komisie tvrdí, že "o tento post Slovensko na deväťdesiat deväť percent
prišlo". "Komisia nebude Slovensko za tento krok kritizovať, ale je prekvapená jeho naivitou, keď si
myslí, že má nárok na tento post," povedal diplomat, ktorý roky pôsobí v Bruseli.
Juraj Kadáš z tlačového oddelenia ministerstva pôdohospodárstva nevedel povedať, či rada FAO nášho
odborníka akceptuje.
Ministerstvo pôdohospodárstva odmietlo uviesť dôvody, pre ktoré Mičeka v polovici jeho funkčného
obdobia odvolalo. Miček pôsobil v diplomacii viac ako deväť rokov a získal po funkcii veľvyslanca druhú
najvyššiu diplomatickú hodnosť radca. Patril aj k vyjednávačom pri vstupe Slovenska do Európskej únie
práve pri vyjednávaní jednej z najťažších kapitol - poľnohospodárstve. S ministrom sa nezhodli počas
Simonovho šéfovania rezortu v rokoch 2002 až 2006 v spore o veľkosť vinohradníckeho územia medzi
Slovenskom a Maďarskom pri značke Tokaj. Vyjednávač Miček dostal do prístupovej zmluvy viac
hektárov tohto územia v prospech Slovenska.
Personálne rošády, ktoré Slovensko robí po voľbách aj na postoch národných expertov pri Európskej
komisii či Rade ministrov EÚ, je podľa nemenovaného diplomata neštandardné. "Brusel len krúti hlavou
nad plošnými čistkami. Je to hanba Slovenska a aj mu to škodí." Upozorňuje, že plošné výmeny
odborníkov vyvolávajú nevôľu a zdržujú prácu expertných komisií.
Spomenul príhodu, keď na rokovanie expertov prišiel nový odborník zo Slovenska. "Rokovanie sa
muselo preložiť, lebo úradník sa ďalším 26 expertom ospravedlnil, že problematiku ešte nemá
naštudovanú, lebo je nový."
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83. Diplomata vymenil Simon za 33-ročnú úradníčku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/09/2010; s.: 2; Správy; Vanda Vavrová]

Vanda Vavrová Bratislava
Slovensko zrejme príde o významný post v rade Medzinárodnej organizácie OSN pre výživu a
poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Ako už Pravda informovala, minister pôdohospodárstva Zsolt Simon v
auguste nečakane odvolal diplomata Ľubomíra Mičeka. Namiesto neho až dva týždne po medializácii
kauzy vymenoval 33-ročnú pracovníčku rezortu Denisu Medveďovú. Európska komisia však zvažuje, že
tento post obsadí odborníkom, ktorý nebude pochádzať zo Slovenska. Medveďová vyštudovala
Ekonomickú univerzitu a od roku 2006 do marca 2010 zastávala post tretej tajomníčky Stálej misie SR
pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Diplomatický zdroj z prostredia Európskej
komisie tvrdí, že "o tento post Slovensko na deväťdesiat deväť percent prišlo". "Komisia nebude
Slovensko za tento krok kritizovať, ale je prekvapená jeho naivitou, keď si myslí, že má nárok na tento
post," povedal diplomat, ktorý roky pôsobí v Bruseli. Juraj Kadáš z tlačového oddelenia ministerstva
pôdohospodárstva nevedel povedať, či rada FAO nášho odborníka akceptuje. Ministerstvo
pôdohospodárstva odmietlo uviesť dôvody, pre ktoré Mičeka v polovici jeho funkčného obdobia odvolalo.
Miček pôsobil v diplomacii viac ako deväť rokov a získal po funkcii veľvyslanca druhú najvyššiu
diplomatickú hodnosť radca. Patril aj k vyjednávačom pri vstupe Slovenska do Európskej únie práve pri
vyjednávaní jednej z najťažších kapitol - poľnohospodárstve. S ministrom sa nezhodli počas Simonovho
šéfovania rezortu v rokoch 2002 až 2006 v spore o veľkosť vinohradníckeho územia medzi Slovenskom
a Maďarskom pri" značke Tokaj. Vyjednávač Miček dostal do prístupovej zmluvy viac hektárov tohto
územia v prospech Slovenska. Personálne rošády, ktoré Slovensko robí po voľbách aj na postoch
národných expertov pri Európskej komisii či Rade ministrov EÚ, je podľa nemenovaného diplomata
neštandardné. "Brusel len krúti hlavou nad plošnými čistkami. Je to hanba Slovenska a aj mu to škodí."
Upozorňuje, že plošné výmeny odborníkov vyvolávajú nevôľu a zdržujú prácu expertných komisií.
Spomenul príhodu, keď na rokovanie expertov prišiel nový odborník zo Slovenska. "Rokovanie sa
muselo preložiť, lebo úradník sa ďalším 26 expertom ospravedlnil, že problematiku ešte nemá
naštudovanú, lebo je nový." PEREX, A.S., VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Brusel len krúti hlavou nad plošnými čistkami. Je to hanba Slovenska a aj mu to škodí.
Zsolt Simon nečakane v auguste odvolal skúseného diplomata Ľubomíra Mičeka, ktorého nahradil
pracovníčkou rezortu Denisou Medvedovou. FOTO PRAVDA; IVAN MAJERSKÝ

Späť na obsah

84. Bude nová valorizácia dôchodkov spravodlivejšia?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/09/2010; Dorota Hudecová]
Dorota Hudecová | 28. septembra 2010 15:19
Na dôchodcov čakajú zmeny. Najprv od januára 2011, tie sa budú predbežne týkať len predčasných
dôchodcov, ktorí sa budú musieť rozhodnúť medzi poberaním dôchodku a prácou, zmeny od januára
2012 sa však už dotknú všetkých.
Od tohto dátumu by už totiž mali dôchodky rásť pomalšie ako doteraz. Po novom by dôchodcovia mohli
prísť oproti súčasnému systému mesačne až o niekoľko eur. Dôvodom je zmena valorizačného
mechanizmu. Čo to bude v praxi znamenať? Dôchodky sa nebudú zvyšovať podľa rastu
spotrebiteľských cien a priemernej mzdy, ale o pevnú sumu.
"Zmenu výpočtu valorizácie dôchodkov, ktorú prináša novela zákona o sociálnom poistení, navrhlo
ministerstvo práce preto, aby pomohlo dôchodcom s najnižšími penziami zavedením solidárnejšieho
spôsobu valorizácie," hovorí Slavomíra Sélešová, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. "Ten zároveň spomalí roztváranie nožníc medzi starodôchodcami a novopriznanými dôchodkami.
Samozrejme to prinesie aj úsporu Sociálnej poisťovni. Už v roku 2012 by to malo byť približne 178
miliónov eur," dodala.
Pevná suma, o ktorú majú každoročne rásť penzie, má pritom závisieť od medziročnej infl ácie
vykázanej Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho roka a od výšky priemerného
starobného dôchodku k 30. júnu predošlého roka. O takto vypočítanú pevnú sumu sa majú zvyšovať
starobné, predčasné starobné, sociálne a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa majú
upravovať smerom nahor o 60 percent takto vypočítanej pevnej sumy a sirotské dôchodky o 40 percent
zo sumy, o ktorú sa zvýšia starobné dôchodky.
So spôsobom valorizácie nesúhlasí Konfederácia odborových zväzov. Tvrdí, že to bude znamenať
sústavné znižovanie dôchodkov v porovnaní s aktuálnou úrovňou miezd a tým aj ďalšie znižovanie
kúpyschopnosti občanov v postproduktívnom veku.
Názory sa rôznia
"Zvyšovanie dôchodkov iba o mieru infl ácie vypočítanú zo sumy priemerného starobného dôchodku
spôsobí plošné znižovanie dôchodkov pre všetkých. Ani najnižšie dôchodky po valorizácii nedosiahnu
takú sumu, akú by dosiahli pri zachovaní súčasného modelu valorizácie," píše sa v ich stanovisku.
Dosah nižšej valorizácie by podľa odborárov počas niekoľkých rokov mohol spôsobiť, že budeme mať
čoraz viac veľmi chudobných dôchodcov. "Spochybnili sme tento mechanizmus valorizácie dôchodkov.

Nie sme proti, aby sa valorizovalo o pevnú sumu, ale navrhnutý systém valorizácie len o infl áciu a
priemerný dôchodok podľa našich prepočtov znamená zníženie penzií," povedal pre agentúru SITA
viceprezident Konfederácie odborových zväzov Vladimír Mojš.
Inak to však vidí Radovan Ďurana, analytik INESS. "Opatrenie treba vnímať v kontexte obrovského defi
citu Sociálnej poisťovne, ktorý v tomto roku presiahne 800 miliónov eur, a zároveň vysokého
odvodového zaťaženia, ktoré na Slovensku bráni tvorbe nových pracovných miest," hovorí.
Podľa neho zmena valorizácie na inflačné zhodnocovanie je jedným z nástrojov zastavenia
roztvárajúcich sa nožníc medzi výdavkami a príjmami.
"Starodôchodcovia, ktorí majú obyčajne nižšie dôchodky, si vďaka novej úprave polepšia. Nová
valorizácia zachová kúpnu silu priemerných dôchodkov, bude zvyšovať kúpnu silu podpriemerných
dôchodkov a povedie v budúcnosti k miernemu poklesu kúpnej sily nadpriemerných dôchodkov. Na
strane príjmov poisťovne zase ministerstvo rozširuje vymeriavací základ, z ktorého sa budú platiť odvody
do Sociálnej poisťovne," dodal.
So zmenami vo valorizácii súhlasí aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. "Prvý pilier je
neudržateľný a tieto opatrenia sú nevyhnutné. Sú aj iné spôsoby, ktoré by možno boli lepšie, ale
rešpektujeme to," povedal jej viceprezident Rastislav Machunka. Aj napriek tomu by bolo podľa nich
efektívnejšie zvýšenie dôchodkového veku.
Pevná suma z inflácie aj mzdy
To, že zjednotenie sumy pri valorizácii dôchodkov je správny krok, si myslí aj Igor Fabián, podpredseda
Jednoty dôchodcov Slovenska. "Usilovali sme o to aj my v Jednote dôchodcov, pretože nožnice medzi
starodôchodcami a novými dôchodcami boli čoraz väčšie," vraví. Otázne však podľa neho je, akým
spôsobom bude valorizácia vypočítaná. "Pevná suma je v súlade s našou agendou. O ostatnom je ťažko
teraz hovoriť, pretože sa to mení každú chvíľu, s ministrom stále rokujeme. My totiž žiadame, aby bola
valorizácia napojená aj na zvyšovanie miezd. Najmä z toho dôvodu, že mzdy u nás sú možno na úrovni
približne 60 percent Európskej únie, ceny však máme na úrovni deväťdesiatich percent, čo znamená, že
infl ácia bude rásť pomalšie ako mzdy."
Trvajú na tom, aby bola valorizácia napojená aj na mzdy. "Medzinárodná organizácia práce hovorí o
tom, že dôchodky by nemali klesnúť pod 45 percent priemernej mzdy v hospodárstve. A ak by sme
valorizovali dôchodky iba o výšku infl ácie, klesli by sme pod 40 percent, a to by bolo neúnosné,"
konštatuje Fabián.
Mzdy totiž rastú rýchlejšie ako infl ácia, ktorú navyše môže štát ovplyvňovať. "Keď bude štát brzdiť infl
áciu, bude brzdiť aj valorizáciu dôchodkov. To už nie je správne, pretože zvýšenie infl ácie ešte
neznamená, že spotrebný kôš dôchodcov, ktorý tu máme, nebude rásť," dodal.
Zlý stav Sociálnej poisťovne
Minister Mihál však na obranu návrhu poukázal na zlý stav Sociálnej poisťovne. "Mohli sme napríklad
upravovať dôchodkový vek, zrušiť vianočný príspevok k dôchodku, ale to sme neurobili," konštatoval.
"Navrhovaný spôsob valorizácie je správny a sociálne spravodlivý," dodal.
Ak by napríklad platil tento návrh zákona už od januára 2011, všetci starobní dôchodcovia bez ohľadu na
výšku penzie by dostali pridané 2,82 eura, vdovy a vdovci len 60 percent tejto sumy, teda 1,7 eura, a
siroty 40 percent, čo je len 1,13 eura.
"Znamenalo by to pre dôchodcov katastrofu. Vláda totiž chystá ďalšie úsporné opatrenia, a tak by
dôchodcovia mali sotva na pokrytie životných nákladov," zdôrazňuje Ľuboš Pavelka z Ekonomickej
univerzity.
Ako by vzrástli penzie podľa novej valorizácie
Výška dôchodku dnes Po valorizácii
od januára 2011 o 1,8% * Ak by vzrástol o 2,82 eura,
ako navrhuje rezort práce **
185 188,33 187,82
305 310,49 307,82
350 356,30 352,82
465 473,37 467,82
545 554,81 547,82
565 575,17 567,82
640 651,52 642,82
730 743,14 732,82
755 768,59 757,82
850 865,30 852,82
nad 1 000 1 018,00 1 002,82
* SUMA 1,8 PERCENTA JE VYPOČÍTANÁ AKO PRIEMER Z RASTU PRIEMERNÝCH MIEZD V
HOSPODÁRSTVE (2,8 %) A Z INFLÁCIE (0,8 %), KTORÉ UVIEDOL ŠTATISTICKÝ ÚRAD.
** SUMA 2,82 EURA JE TÁ, O KTORÚ SA ZVÝŠI PRIEMERNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
VYPLÁCANÝ K 30. JÚNU 2010 (351,72 EURA), AK BY SA MAL VALORIZOVAŤ LEN O INFLÁCIU (0,8
%). O TAKTO VYPOČÍTANÚ PEVNÚ SUMU PLÁNUJE MINISTERSTVO PRÁCE OD ROKU 2012
VALORIZOVAŤ VŠETKY STAROBNÉ DÔCHODKY.
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85. Adela v krajine talkshow
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/09/2010; s.: 19; Téma; Zuzana Uličianska]
Programy, v ktorých a o ktorých sa hovorí. Nemusia vždy porážať rekordy v sledovanosti na to, aby boli
mienkotvorné a aby sa návšteva u ich hostiteľov vnímala prestížne
Adela show bola avizovanou novinkou jesennej štruktúry televízie Markíza. Vizuálna grafika programu je
veľkomestská, moderátorka si vykračuje pomedzi mrakodrapmi ako Carrie zo seriálu Sex v meste. Vo
veľkom štýle sa však zatiaľ nedostavila sledovanosť.
Vyskúšali, skončili
Na podobných formátoch sa už na Slovensku popálili viacerí skúsení moderátori. Ani Milan Markovič si
neporadil a MM Show, ktorú robil v STV s Petrom Pišťankom, nemala dlhé trvanie na rozdiel od jeho
Večerov Milana Markoviča, v ktorých profitoval zo svojho politického prehľadu a z vtedajšej polarizácie
spoločnosti za vlády premiéra Vladimíra Mečiaia. Markovič dnes nechce súčasnú situáciu v televízii ani
jednotlivých moderátorov hodnotiť. "Precízne vymasírovaná verejnosť má už na zábavu svoj názor a už
som sa stihol poučiť, že do toho vstupovať netreba," hovorí. Keď Andy Kraus začínal v roku 2006 s
programom Nech sa páči!, mal za sebou tiež niekoľkoročnú prax moderátora ranného vysielania v rádiu
Twist. Formát si dokonca najprv vyskúšal na nečisto len v divadelnom štúdiu a s dobrým ohlasom. Na
obrazovku išiel teda sebavedome, no zodpovednosť pred divákmi najsledovanejšej televízie mu zviazala
hrdlo. Skončil po troch mesiacoch. "Urobil som veľa chýb. Nebol som uvoľnený a nebol som sám sebou.
A bez toho to nejde." Tvrdí, že všetko naokolo - štáb, promo, scéna, tím autorov - fungovalo. "U Adely je
to možno naopak," mieni Kraus, ktorý dnes robí pre konkurenčnú TV JOJ.
Zmes formátov
Nová šou Adely Banášovej je často kritizovaná za žánrovú nejednoznačnosť. "Zbytočne v sebe miesi
minimálne päť ďalších podformátov," hovorí Andy Kraus. Aj na stand up komika a komentátora TV SME
Tomáša Hudáka pôsobí Adela show zatiaľ rozpačito. "Tvorcovia sa zjavne nechali inšpirovať viacerými
formátmi najmä z americkej late night zábavy, ale nemá to jednotnú formu," myslí si. Podlá neho zo šou
cítiť nedostatok kvalitných scenáristov, z dobrých nápadov zostali len nedotiahnuté osekané verzie. Ako
príklad uvádza živý vstup moderátora, ktorého predstavujú Svetozár Malachovský, Henrich Plátek a
Zuzana Šebová. Podobný prvok má totiž napríklad The Daily Show Jona Stewarta. "Samozrejme, že je
všetko vec zvyku, ale aj hľadania optimálneho formátu," bráni sa Banášová. Pripomína, že nejde o šou
typu SuperStar s kúpenou licenciou. "Nabehli sme do idúceho vlaku, tím sa utriasa. Teší ma, že sa k
spolupráci ozývajú zaujímaví ľudia," dopĺňa Adela.
Zabávať či rozprávať
Najmenej jednotný je zatiaľ štýl vedených rozhovorov, ktoré sa pohybujú akoby od PR prezentácií až po
intímne debaty. Banášová to však takto necíti. "Kto určuje, čo kam patrí?" "Nevidieť za tým prípravu na
rozhovor, vymyslené fóry a schémy ako hosťa dostať. Ak má ísť len o obyčajné rozprávanie, tak zase
chýba ťah na bránu, snaha vytiahnuť z hosťa informáciu, pre ktorú malo zmysel si sadnúť k televízoru,"
myslí si Hudák. Banášová si otázku, či by jej program mal byť viac šou, alebo talk, nekladie. "Chcem,
aby tam ľudí niečo bavilo. Je mi jedno, čo si z toho vyberú, ale osobne nie som nejaký strašný šou typ,"
hovorí. "Ak sa takýto program vysiela na komerčnej televízii, tak tam jednoznačne musí byť viac šou'.
Zatiaľ najlepšiu sledovanosť mal večer, keď bola hosťom hviezda bulváru Iveta Bartošová. Myslím si, že
toto tvorcom robí veľké vrásky na čele. Divák im jasne ukázal, čo sa mu páči, ale predpokladám, že to
nie je cesta, ktorou sa chcú vydať," uvažuje Kraus. Práve táto časť šou vzbudila emotívne reakcie.
Mnohí moderátorku obviňovali, že labilnú Ivetu Bartošovú zneužila na zvýšenie sledovanosti. "Ani vo sne
som nad tým neuvažovala," reagovala Banášová. Tvrdí, že vôbec netušila, že speváčka je takou
atraktívnou osobou a že ju bude sledovať toľko ľudí. "Mňa by zas až tak jej príbeh nezaujímal. Tak nech
sa zamyslia nad sebou tí, ktorí to s takým nadšením sledovali. Bavila som sa s ňou vecne a korektne a
dokonca si myslím, že sa tam cítila dobre," bráni sa Banášová. Pri rozhovore s Fedorom Flašíkom,
bojujúcim s rakovinou, sa po vlne kritiky hositeľka spolu s glosátormi snažila v maximálnej miere prejaviť
empatiu. V tomto prípade zas išla úplne bokom kontroverznosť niektorých podnikateľských aktivít jej
hosťa.
Improvizácia či príprava
Má byť takáto šou založená na čakaní na vtip? Stačí si hostí "preťuknúť" na webe? Stačí sa pred
nahrávaním uvoľniť? Banášová si myslí, že pripravené má byť len to, čo chcú od začiatku prezentovať
ako vtipné. "Ostatné buď vyjde vtipne, alebo vážne, alebo nudne. Ako v živote," hovorí. Odmieta aj
výhrady, že by si glosátori mohli diskutované témy viac naštudovať. Podlá Hudáka však glosátori nie sú
ani humoristi, ani komici. Nepresvedčili ho ani Banášovej vtipy na rozlúčku. Isté pochybnosti o funkcii
glosátorov má aj Richard Müller. "Adela by tú šou mohla robiť úplne sama s hosťom," dodáva.

Kontroverzná
Banášovej sa už podarilo prezentovať aj kontroverzné postoje. Urobila si vtip zo svojho partnera
šoférujúceho pod vplyvom alkoholu, rómskych divákov vyzvala, aby si "priložili stoličku do ohňa", jej
glosátori riešili pôvod Christiana Karembeua, uchyľujú sa aj k sexuálnym konotáciám. Pri jednom zo
vstupov spravodajcu Adonisa išli na lište titulky: "Prezidentom USA je černoch. Opice majú s ľuďmi
spoločných 97 % génov. V košickej zoo nezahynula žiadna opica." Podlá Banášovej je hranica zdravej
drzosti a irónie u každého iná. "Nemáte pocit, že práve istá miera politickej nekorektnosti do takého
formátu patrí? Mám skúsenosť, že ľudia na Slovensku sú veľmi ochotní uraziť sa ešte aj za iných. Ale
našťastie je veľa takých, ktorí to tak neprežívajú," reaguje Banášová. Adela show sa nahráva niekoľko
hodín až deň vopred. Moderátorka vraj nad živým vysielaním neuvažovala. Richard Müller si vysielanie
naživo, ktoré zažil pri šou Müllerád, ešte v televízii Luna pochvaľoval. "To bolo výborné. Bolo treba v
určitú hodinu začať a skončiť. Programy boh veľmi spontánne," spomína. V STV, kde pokračoval so šou
Müllerád, sa už vraj necítil tak dobre. "To sme už nerobili naživo a bolo to vidieť. Nahrávame trvalo aj
dve hodiny, potom sa nie veľmi šikovne zostrihával finálny produkt," dodáva.
Pod tlakom divákov?
Adela Banášová necíti zo strany Markízy žiadny tlak na komerčnosť. "Je to beh na dlhé trate a
generálne sa to bude hodnotiť až neskôr," tvrdí. "Vývoj sledovanosti je uspokojivý, relácia si postupne
získava divákov," reagovala hovorkyňa Markízy Oľga Dúbravská. Jan Kraus v nedávnom rozhovore pre
SME tvrdil, že pri moderovaní formátu late night show je nulová emancipácia. Vraj ju zatiaľ žiadna žena
nezvládla. "Jana Krausa si veľmi vážim, preto len predpokladám, že nemal možnosť prezrieť si všetky
televízne stanice, aby zistil, že jeho vyjadrenie nie je pravdivé," kontruje Banášová. Sama Banášová nie
je však k svojmu programu nekritická, prvé časti určite nepovažuje za reprezentatívne. "Ale s tým má
skúsenosť asi každý, keď sa pokúša o niečo nové. Ja som rada, že som išla do rizika. Tí, čo nejdú, idú
potom akurát do rizika internetových diskusií," hovorí.
Zuzana Uličianska ©sme
Kto sú glosátori
Matej Cifra - Sajfa
Je dlhoročným moderátorským partnerom Adely Banášovej na Fun Rádiu. Moderoval aj televízne šou
VyVolení, Hviezdy na ľade, Webmaster. Vyštudoval angličtinu a slovenčinu na FFUK.
Dano Dangl
Vyštudoval herectvo na VŠMU, presadil sa v humoristickej relácii S.O.S, vystupuje aj v relácii Partička,
bol scenáristom rôznych komerčných šou. Na Adela show sa podieľa aj ako scenárista a spolurežisér
programu.
Eva Urbaníková - Evita
Je autorkou série knižných bestsellerov, ktoré vydáva vo vlastnom vydavateľstve Evitapress. Je
televíznou scenáristkou, bola glosátorkou aj v relácii Sedem s. r. o.
Hana Lasicová
Vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite vo Viedni a komparatívnu literatúru na Sorbonne v
Paríži. V Paríži žila tri roky. Je autorkou kníh Sedím si v Manchestri na kameni a je mi...? a Pravdivý
príbeh lži.
Leoš Mareš
Najpopulárnejší český moderátor, na Slovensku známy cez projekt Česko Slovensko hľadá SuperStar a
Talentmania. Držiteľ viacerých diváckych ocenení.

Hlavní hostia prvých 10 dielov
Richard Müller, Adnan Hamzič Ivan Kelement, Robert Vittek, Patrícia Vittek Iveta Bartošová, Štefánia
Brodňanová Ivan Netík, Anton Heretik Martin Chodúr, Matej Drlička Rytmus, Agáta Hanychová Václav
Noid Bárta, Ján Ďurovčík Pavel Palkovič, Dominika Cibulková Mária Andrášiová, Fedor Flašík Josef

Aregger, Michal Viewegh
Sledovanosť Adela show
Deň Rtg% Sh% Rtg
Pondelok 6.9. 4,8 20,6 226
Utorok 7.9. 6,6 28 311
Streda 8.9. 8,1 30,3 382
Štvrtok 9.9. 8,7 36,3 414
Pondelok 13.9. 6,2 28.5 293
Utorok 14.9. 6,5 26,8 307.
Streda 15.9. 6,6 22,2 314
Štvrtok 16.9. 6,7 29,1 319
Pondelok 20.9. 4,4 25,8 208
Priemer 6,4 27,6 304
v tisícoch ZDROJ -TV Markíza
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86. Bude nová valorizácia spravodlivejšia?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/09/2010; s.: 17,18,19; Užitočná pravda; Dorota Hudecová]
Dorota Hudecová Bratislava
Na dôchodcov čakajú zmeny. Najprv od januára 2011, tie sa budú predbežne týkať len predčasných
dôchodcov, ktorí sa budú musieť rozhodnúť medzi poberaním dôchodku a prácou, zmeny od januára
2012 sa však už dotknú všetkých. Od tohto dátumu by už totiž mali dôchodky rásť pomalšie ako doteraz.
Po novom by dôchodcovia mohli prísť oproti súčasnému systému mesačne až o niekoľko eur. Dôvodom
je zmena valorizačného mechanizmu. Čo to bude v praxi znamenať? Dôchodky sa nebudú zvyšovať
podľa rastu spotrebiteľských cien a priemernej mzdy, ale o pevnú sumu. "Zmenu výpočtu valorizácie
dôchodkov, ktorú prináša novela zákona o sociálnom poistení, navrhlo ministerstvo práce preto, aby
pomohlo dôchodcom s najnižšími penziami zavedením solidárnejšieho spôsobu valorizácie," hovorí
Slavomíra Sélešová, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. "Ten zároveň spomalí
roztváranie nožníc medzi starodôchodcami a novopriznanými dôchodkami. Samozrejme to prinesie aj
úsporu Sociálnej poisťovni. Už v roku 2012 by to malo byť približne 178 miliónov eur," dodala. Pevná
suma, o ktorú majú každoročne rásť penzie, má pritom závisieť od medziročnej inflácie vykázanej
Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho roka a od výšky priemerného starobného
dôchodku k 30. júnu predošlého roka. 0 takto vypočítanú pevnú sumu sa majú zvyšovať starobné,
predčasné starobné, sociálne a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa majú upravovať
smerom nahor o 60 percent takto vypočítanej pevnej sumy a sirotské dôchodky o 40 percent zo sumy, o
ktorú sa zvýšia starobné dôchodky.
Pokračovanie-s. 18
Dokončenie-s. 17
So spôsobom valorizácie nesúhlasí Konfederácia Odborových zväzov. Tvrdí, že to bude znamenať
sústavné znižovanie dôchodkov v porovnaní s aktuálnou úrovňou miezd a tým aj ďalšie znižovanie
kúpyschopnosti občanov v postproduktívnom veku.
Názory sa rôznia
"Zvyšovanie dôchodkov iba o mieru inflácie vypočítanú zo sumy priemerného starobného dôchodku
spôsobí plošné znižovanie dôchodkov pre všetkých. Ani najnižšie dôchodky po valorizácii nedosiahnu
takú sumu, akú by dosiahli pri zachovaní súčasného modelu valorizácie," píše sa v ich stanovisku.
Dosah nižšej valorizácie by podľa odborárov počas niekoľkých rokov mohol spôsobiť, že budeme mať
čoraz viac veľmi chudobných dôchodcov. "Spochybnili sme tento mechanizmus valorizácie dôchodkov.
Nie sme proti, aby sa valorizovalo o pevnú sumu, ale navrhnutý systém valorizácie len o infláciu a
priemerný dôchodok podľa našich prepočtov znamená zníženie penzií," povedal pre agentúru SITA
viceprezident Konfederácie odborových zväzov Vladimír Mojš. Inak to však vidí Radovan Ďurana,
analytik INESS. "Opatrenie treba vnímať v kontexte obrovského deficitu Sociálnej poisťovne, ktorý v
tomto roku presiahne 800 miliónov eur, a zároveň vysokého odvodového zaťaženia, ktoré na Slovensku
bráni tvorbe nových pracovných miest," hovorí. Podľa neho zmena valorizácie na inflačné
zhodnocovanie je jedným z nástrojov zastavenia roztvárajúcich sa nožníc medzi výdavkami a príjmami.
"Starodôchodcovia, ktorí majú obyčajne nižšie dôchodky, si vďaka novej úprave polepšia. Nová

valorizácia zachová kúpnu silu priemerných dôchodkov, bude zvyšovať kúpnu silu podpriemerných
dôchodkov a povedie v budúcnosti k miernemu poklesu kúpnej sily nadpriemerných dôchodkov. Na
strane príjmov poisťovne zase ministerstvo rozširuje vymeriavací základ, z ktorého sa budú platiť odvody
do Sociálnej poisťovne," dodal. So zmenami vo valorizácii súhlasí aj Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení. "Prvý pilier je neudržateľný a tieto opatrenia sú nevyhnutné. Sú aj iné spôsoby, ktoré
by možno boli lepšie, ale rešpektujeme to," povedal jej viceprezident Rastislav Machunka. Aj napriek
tomu by bolo podľa nich efektívnejšie zvýšenie dôchodkového veku.
Pevná suma z inflácie aj mzdy
To, že zjednotenie sumy pri valorizácii dôchodkov je správny krok, si myslí aj Igor Fabián, podpredseda
Jednoty dôchodcov Slovenska. "Usilovali sme o to aj my v Jednote dôchodcov, pretože nožnice medzi
starodôchodcami a novými dôchodcami boli čoraz väčšie," vraví. Otázne však podľa neho je, akým
spôsobom bude valorizácia vypočítaná. "Pevná suma je v súlade s našou agendou. 0 ostatnom je ťažko
teraz hovoriť, pretože sa to mení každú chvíľu, s ministrom stále rokujeme. My totiž žiadame, aby bola
valorizácia napojená aj na zvyšovanie miezd. Najmä z toho dôvodu, že mzdy u nás sú možno na úrovni
približne 60 percent Európskej únie, ceny však máme na úrovni deväťdesiatich percent, čo znamená, že
inflácia bude rásť pomalšie ako mzdy." Trvajú na tom, aby bola valorizácia napojená aj na mzdy.
"Medzinárodná organizácia práce hovorí o tom, že dôchodky by nemali klesnúť pod 45 percent
priemernej mzdy v hospodárstve. A ak by sme valorizovali dôchodky iba o výšku inflácie, klesli by sme
pod 40 percent, a to by bolo neúnosné," konštatuje Fabián. Mzdy totiž rastú rýchlejšie ako inflácia, ktorú
navyše môže štát ovplyvňovať. "Keď bude štát brzdiť infláciu, bude brzdiť aj valorizáciu dôchodkov. To
už nie je správne, pretože zvýšenie inflácie ešte neznamená, že spotrebný kôš dôchodcov, ktorý tu
máme, nebude rásť," dodal.
Zlý stav Sociálnej poisťovne
Minister Mihal však na obranu návrhu poukázal na zlý stav Sociálnej poisťovne. "Mohli sme napríklad
upravovať dôchodkový vek, zrušiť vianočný príspevok k dôchodku, ale to sme neurobili," konštatoval.
"Navrhovaný spôsob valorizácie je správny a sociálne spravodlivý," dodal. Ak by napríklad platil tento
návrh zákona už od januára 2011, všetci starobní dôchodcovia bez ohľadu na výšku penzie by dostali
pridané 2,82 eura, vdovy a vdovci len 60 percent tejto sumy, teda 1,7 eura, a siroty 40 percent, čo je len
1,13 eura. "Znamenalo by to pre dôchodcov katastrofu. Vláda totiž chystá ďalšie úsporné opatrenia, a
tak by dôchodcovia mali sotva na pokrytie životných nákladov," zdôrazňuje Ľuboš Pavelka z
Ekonomickej univerzity.
Zmena výpočtu valorizácie dôchodkov spomalí roztváranie nožníc medzi starodôchodcami a
novopriznanými dôchodkami. Slavomíra Sélešová hovorkyňa ministerstva práce
Príklady zmeny dôchodkov
Ako by sa zvýšili dôchodky od 1. januára 2011. keby sa valorizovali podľa pôvodného systému a podľa
nového návrhu pevnou sumou Podľa dnešných pravidiel sa starobné dôchodky majú zvýšiť od januára o
1,8 percenta. Človek s priemerným starobným dôchodkom 350 eur by tak mal dostať viac o 6,30 eura.
Keby platili novo navrhované pravidlá, bolo by to o viac ako polovicu menej, teda len spomínaných 2,82
eura.
Ako by vzrástli penzie podľa novej valorizácie
Výška dôchodku dnes po valorizácii od januára 2011 o 1,8%* ak by vzrástol o 2,82 eura, ako navrhuje
rezort práce**
185 188,33 187,82
305 310,49 307,82
350 356,30 352,82
465 473,37 467,82
545 554,81 547,82
565 575,17 567,82
640 651,52 642,82
730 743,14 732,82
755 768,59 757,82
850 865,30 852,82
nad 1000 1 018,00 1002,82
* SUMA 1,8 PERCENTA JE VYPOČÍTANÁ AKO PRIEMER Z RASTU PRIEMERNÝCH MIEZD V
HOSPODÁRSTVE (2,8%) A Z INFLÁCIE (0,8%). KTORÉ UVIEDOL ŠTATISTICKÝ ÚRAD
** SUMA 2,82 EURA JE TÁ, O KTORÚ SA ZVÝŠI PRIEMERNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
VYPLÁCANÝ K 30. JÚNU 2010 (351.72 EURA). AK BY SA MAL VALORIZOVAŤ LEN 0 INFLÁCIU
(0,8%). O TAKTO VYPOČÍTANÚ PEVNÚ SUMU PLÁNUJE MINISTERSTVO PRÁCE OD ROKU 2012

VALORIZOVAŤ VŠETKY STAROBNÉ DÔCHODKY.
O akú sumu by sa zvýšili dôchodky, keby sa valorizovali už od roku 2011 pevnou sumou
Podľa plánov ministerstva práce sa penzie od roku 2012 nebudú zvyšovať podľa toho, ako rástli
priemerné mzdy a ceny, ale o pevnú sumu. Tá má závisieť od medziročnej inflácie vykázanej
Štatistickým úradom za prvý polrok predchádzajúceho roka a výšky priemerného starobného dôchodku k
30. júnu predchádzajúceho roka. O toto číslo sa majú následne zvýšiť všetky dôchodky. Keby táto
zmena platila už od 1. januára 2011: inflácia v prvom polroku roku 2010 predstavovala 0,8%, priemerný
starobný dôchodok k 30. júnu 2010 predstavoval sumu 351,72, všetky dôchodky by sa tak zvýšili o
pevnú sumu:
- 0,8% z 351,72 eura, teda o 2,813 eura
- vdovy a vdovci by z tejto sumy dostali pridané len 60% 1,70 eura
- siroty iba 40%-1,13 eura.
Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch)
druh dôchodku sólo (na dôchodcu)
k 30. 6.2010 k 31.7. 2010 k 31. 8. 2010
starobný 351,72 351,87 352,00
predčasný starobný 365,49 365,73 366,16
invalidný do 70% 182,15 181,92 181,74
invalidný nad 70% 315,32 315,34 - 315,29
invalidný (vrátane čiastočných invalidných) 256,65 256,30 255,93
vdovský-sólo 216,65 216,66 216,69
vdovecký - sólo 164,50 164,49 165,37
sirotský (na 1 dieťa) 125,22 124,58 123,98
Starodôchodcovia, ktorí majú obyčajne nižšie dôchodky, si vďaka novej úprave polepšia. Radovan
Ďurana INESS
Pevná suma. o ktorú majú každoročne rásť penzie, má závisieť od medziročnej inflácie za prvý polrok
predchádzajúceho roka. foto t.sr/svätopluk piseck*
Príklad zvyšovania dôchodkov od 1. januára 2011 - valorizácia o 1,8% a porovnanie s navrhovanou
pevnou sumou
- priemerný starobný dôchodok k 30. júnu 2010 351,72 € ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára
2011 o 1,8% na 358,05 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo pevnou sumou (2,82 €) už od 1. januára 2011 na
354.54 € mesačne by dôchodca prišiel o 3,51 €, ročne o 42,12 €
- priemerný predčasný starobný dôchodok k 30. júnu 2010 365,49 €
ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára 2011 o 1,8% na 372,07 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo pevnou sumou už od 1. januára 2011 na 368.31 €
mesačne by dôchodca prišiel o 3,76 €, ročne o 45,12 €
- priemerný invalidný dôchodok do 70 % k 30. júnu 2010 182.15 € ako sa zvýši tento dôchodok od 1.
januára 2011 o 1,8% na 185,43 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo pevnou sumou už od 1. januára 2011 na 184,97
eura mesačne by dôchodca prišiel o 0.46 €, ročne o 5.52 €
- priemerný invalidný dôchodok nad 70% k 30. júnu 2010 315,32 €
ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára 2011 o 1,8% na 321 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo pevnou sumou už od 1. januára 2011 na 318,14 €
mesačne by dôchodca prišiel o 2,86 €, ročne o 34,32 eura
- priemerný vdovský dôchodok k 30. júnu 2010 216,65 €
ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára 2011 o 1,8% na 220,55 €

ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo 60 percentami z pevnej sumy (1,70 €) už od 1.
januára 2011 na 218,35 € mesačne by dôchodca prišiel o 2,20 €, ročne o 26,40 €
- priemerný vdovecký dôchodok k 30. júnu 2010 164,50 €
ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára 2011 o 1,8% na 167,50 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo 60 percentami z pevnej sumy (1,70 eura) už od 1.
januára 2011 na 166.20 € mesačne by dôchodca prišiel o 1.30 €, ročne o 15.60 €
- priemerný sirotský dôchodok k 30. júnu 2010 125.22 € ako sa zvýši tento dôchodok od 1. januára 2011
o 1,8% na 127,52 €
ako by sa tento dôchodok zvýšil, keby sa valorizovalo 40 percentami z pevnej sumy (1,13 eura) už od 1.
januára 2011 na 126,35 € mesačne by tak sirota mala menej o 1,17 €, ročne o 14,04 €
Počet vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch)
k 30.6.2010 k 31.7.2010 k 31.8.2010
Počet dôchodcov
v Slovenskej republike 1 280 761 1281584 1 282 682
Počet vyplácaných dôchodkov
starobných 937 235 939417 941 797
predčasných starobných 53 081 52154 51 461
invalidných 207 933 209 023 210 177
vdovských 301 018 300 822 300 579
vdoveckých 35 882 35 977 35 997
sirotských (deti) 28 866 27680 26 454
invalidných z mladosti (hradené štátom) 4519 4619 4 707
iné (hradené štátom) 1 1 1
manželky (hradené štátom) 1 730 1 704 1 666
sociálnych (hradené štátom) 2 853 2 838 2 822
Spolu 1 573 118 1 574 235 1 575 661
Čo hovorí návrh zákona o sociálnom poistení, ktorým vláda navrhuje zmeniť spôsob valorizácie
dôchodkov
- Kvôli postupnému znižovaniu rozdielov v sumách dôchodkových dávok sa navrhuje s účinnosťou od 1.
januára 2012 nový mechanizmus valorizácie dôchodkov pevnou sumou.
- Dôchodky sa zvyšujú pevnou sumou v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských
cien vykázaných Štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému
kalendárnemu roku, a od priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou
poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný
kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkov vykonáva.
- Dôchodkové dávky sa zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom medziročného rastu spotrebiteľských
cien zisteným z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, ak ide o starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok, sociálny dôchodok a invalidný dôchodok,
- o 60% pevnej sumy ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
- o 40 % pevnej sumy ak ide o sirotský dôchodok,
- o jednu polovicu pevných súm ak ide o dôchodkovú dávku upravenú pre súbeh s inou dôchodkovou
dávkou. ZDROJ - NÁVRH ZÁKONA
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87. Vytrvalostná bežkyňa Natália Kasalovská: Je to boj s vlastnou lenivosťou
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/09/2010; Šport - Iné športy; Miloš Krekovič FOTO - Silvia
Slavkovská, Petr Šenk a archív N. K.]
Behom sa neživí, nie je ani závislá od adrenalínu. Napriek tomu dvadsaťpäťku oslávila netradične –
behom alpským terénom okolo masívu Mont Blanc. Dažďom, zimou a ku koncu aj tmou NATÁLIA
KASALOVSKÁ prebehla do cieľa deväťdesiatosem kilometrov. "V mysli som bežala ešte ďalšie dve noci
po súťaži," usmieva sa prvá Slovenka, čo preteky zvládla, a rozpráva o sebazaprení.

Prichádzate z terénu, kde bežci dobrovoľne trpia únavou, chladom, vlhkom a otlakmi. Ako reagovalo
okolie? Nemali vás za blázna?
Súrodenci si určite myslia, že som úplne bláznivá. Rodičia ma najprv zo žartu naťahovali, nech domov
bez víťazstva ani nechodím. Poskytli mi však podporu a boli na mňa hrdí.
Súťaž sa oficiálne volá Ultra-Trail du Mont Blanc. Kadiaľ vedie trať?
Najprestížnejšia trať považovaná za neoficiálne majstrovstvá sveta v horskom behu má
stošesťdesiatšesť kilometrov. Začína sa vo Francúzsku v olympijskom mestečku Chamonix, ktoré je
mekou ultramaratóncov, a po okruhu vedie cez Taliansko a Švajčiarsko. Rozpis trate s kontrolnými
bodmi a občerstvovacími stanicami je na internete, takže sa môžete pripraviť v predstihu. Na štartovom
čísle je čiarový kód aj čip. Na stanovištiach vás preskenujú a zverejnia hneď poradie on-line. Čo je
zaujímavé, na trati medzi dedinkami vládne rivalita, každá chystá koncerty, servis bežcom, aby im
utkvela v pamäti. Keď ste unavení, je to príjemné spestrenie.
Koľko dokopy štartuje bežcov?
Päť- až šesťtisíc. Je to masová akcia, ktorú organizuje okolo tisícsedemsto dobrovoľníkov. Pre
predstavu, na trati uvaria vyše osemtisíc litrov polievky. Zaujímavé je, že príliš nezáleží na veku – tri
ročníky za sebou napríklad vyhral skoro šesťdesiatročný pán. V rámci podujatia si môžete vybrať zo
štyroch tratí. Moja mala deväťdesiatosem kilometrov, nastúpalo sa päťtisícšesťsto metrov. Na štart tejto
trate sa postavilo takmer dvetisíc bežcov, zo Slovenska som bola jediná. Štartovala som o desiatej ráno
a dobehla asi o pol štvrtej ráno, zabralo mi to teda sedemnásť a pol hodiny.
Vráťme sa späť. Treba na ultramaratóny špeciálne predpoklady? Odkedy beháte?
Dlhé trate len od vlani. Ako malá som len tancovala, až v šestnástich som začala s orientačným behom,
potom s orientačnou cyklistikou. Najviac ma bavilo, že sa treba vyrovnať s psychikou. Behala som však
len pre radosť, vo voľnom čase. Vlani som objavila ultramaratón vo Veľkej Fatre. Už predtým som tam
bola na čundri a veľmi sa mi tam páčilo, chcela som sa tam vrátiť. A keď som beh absolvovala, bolo to
neporovnateľné s iným športom.
Začínala orientačným behom, neskôr, keď zistila, že to ide aj bez mapy, presedlala na ultramaratóny
V čom?
Niekoľkokrát som bola taká unavená, že som chcela preteky vzdať a vrátiť sa do pohodlia domov. Až
potom som si uvedomila, že aj napriek tomu dokážem bežať ďalších desať kilometrov, čo sa mi v cieli
videlo úžasné. Bol tam aj jeden z našich najlepších ultrabežcov Igor Buček, pod Mont Blancom bežal už
dvakrát. Jeho prezentácia zážitkov z minulého ročníka ma úplne nadchla.
Čím?
Fantastickými výhľadmi do krajiny, krásnymi stráňami, množstvom ľudí, ktorí povzbudzovali pri trati, či
bol deň, alebo noc. Boli tam zábery účastníkov, ktorí sa na preteky pripravujú a tešia celý rok. V
horských sedlách dokonca pózovali brušné tanečnice s kobrami. Vraveli sme, fíha, to bude super.
Napokon nebolo?
Pár ľudí nás povzbudzovalo, ale o výhľadoch to nebolo a ani brušné tanečnice sa nekonali. Dni predtým
bola nádherná azúrová obloha, ale v piatok sa počasie pokazilo. Hneď na štarte nám oznámili, že tento
ročník bude počasím výnimočný. Skutočne bol. Popŕchalo, tesne pred štartom sa zdvihol vietor a spustil
sa lejak. Boli sme do nitky mokrí. Potoky boli rozvodnené tak, že sa cez ne nedalo preskakovať a
čľapkalo nám v topánkach. Trať bola rozbahnená, pri technických zbehoch si bolo treba dávať pozor na
skaly a korene. Našťastie bola určená povinná výbava – nepremokavá bunda, aspoň liter tekutiny,
minimum jedla, alumíniová fólia, obväz, dve čelové svetlá s náhradnými batériami, lebo sa bežalo aj v
noci. Z ekologických dôvodov ste pri sebe museli mať aj pohár na občerstvenie na kontrolách a kapsičku
na odpadky. Každý musel mať pri sebe zapnutý mobilný telefón.
Čo bolo pre vás v teréne najväčším problémom?
Ten vznikol ešte pred štartom. Dorazila som s dvojhodinovým predstihom a navštívila turecký záchod.
Pri odchode som len počula čľupnutie a nasledoval šok. V toalete skončil môj mobilný telefón.
Na trati jediné spojenie so svetom, navyše, funkčný mobil predpisujú pravidlá. Čo s tým?

Bez zaváhania som ho vylovila, ale nefungoval. Viac ma však mrzelo, že som tým prišla aj o prehrávač
hudby, ktorý som na dlhých tratiach zvyknutá počúvať.
Má hudba v ušiach pri behaní špeciálny význam?
Mne osobne veľmi pomáha. Jednak nepočujem, ako dýcham, presnejšie, dychčím, a potom utlmuje
bolesť aj únavu. Ak sa striedajú rýchle a pomalé pesničky, buď sa mi podarí vypnúť, alebo sa chytím
rytmu, v ktorom ľahko vyjdem kopec.
Máte obľúbený žáner, pri ktorom beh ubieha?
Skôr mi pomáha, ak je hudba rôznorodá a ozvláštňuje scenériu a počúvam mix všetkého možného.
Keďže som teda mobil utopila, mala som o zábavu až do štartu postarané, ani hodinové mávanie s
mobilom a baterkou v štartovom koridore neviedlo k úspechu. Neskôr som ho rozchodila, ale vo vlhku sa
zakrátko definitívne pokazil. Posledné kilometre som ani nemohla dať vedieť priateľovi, kedy dobehnem.
Ako bral priateľ vašu účasť?
On bol podporný tím. Deň predtým pripravil výdatnú večeru a ešte výdatnejšie raňajky, spolu sme
pripravovali výbavu, aby sa zmestila do ruksaku, držala a bola poruke. Na prsiach som mala dve
trištvrtelitrové fľašky, na nich taštičku so slanými orieškami, v druhej sušené ovocie, hrozienka. Pri
dlhých tratiach býva jedlo veľký problém.
Šport či masochizmus? Tohtoročné behy okolo alpského končiara Mont Blanc poznačilo počasie. Na
kontrolných bodoch pretekárov zahriali nápoje, jedlo a alumíniové fólie. Niektorí mali toho naozaj dosť
V čom?
Je dôležité skoordinovať si žalúdok. Odporúčali nám, aby bežec do seba každú polhodinu dostal niečo
malé. Hrsť orieškov, kus tyčinky, aby žalúdok stále pracoval a telo malo prísun energie – z jedla, nielen z
iontových nápojov, tabliet a gélov. Problém je, že polhodinka ubehne rýchlo a človek, ak sa hýbe, nie je
príliš hladný. Ak tri hodiny nič nezje a príde únava, kŕče, deficit energie, preteky sú stratené, telo už
potravu neprijíma. Pri trati som videla veľa ľudí, ktorí vracali. Možno práve o tom – viac ako o tom, koľko
máte natrénované – sú tieto preteky. Čudovali by ste sa, ale niektoré jedlá na občerstvovacích
staniciach sú naozaj tučné. Je to tým, že na dlhých tratiach nespaľujete len cukry, ale hlavne tuky.
Je problém vpraviť sa po pauze do rytmu a chytiť opäť dych?
Ideálne je zvoliť na začiatku tempo, akým pobežíte celú trať. Minimálne sa zdržovať na stanovištiach a
príliš si nesadať, aby ste nevypadli z rytmu. Sama som ešte neskúsená a robím stále tú istú chybu.
Akú?
Prepálim začiatok. V eufórii po štarte bežím prirýchlo, unavím sa a potom príde kríza. Na dvadsiatom
kilometri som mala sto chutí všetko zabaliť. O čo viac som sa vysilila predbiehaním v kopci, o to viac
som sa potrebovala zregenerovať na občerstvovacej stanici. Na pretekoch je dôležitá aj stratégia – treba
si vedieť rozvrhnúť sily a ušetriť tým čas.
Je teda prirodzené, ak z účastníkov polovica nedobehne do cieľa?
Tento ročník bol ešte dramatickejší. Z 1999 bežcov na našej trati dobehlo len 444. Niektorí to vzdali,
iných v noci pre zlé počasie nepustili na posledný hrebeň, ktorý bol kritický. Bola tma, lejak neustupoval,
šlo sa po skalách a silno fúkalo. Psychicky aj na mňa posledný kopec doľahol. Potme nebolo ani vidieť,
kadiaľ ísť.
Prišli myšlienky rezignovať a preteky vzdať?
Posledných desať kilometrov už nie. Skôr som si nadávala – bola mi treba takáto dovolenka? Ale vravela
som si, nejako dôjdem, aj keby som sa do cieľa mala doplaziť. Cítila som záväzok voči okoliu. Kamaráti
sledovali priebeh na internete a to by som im predsa nemohla urobiť.
Ako sa vyrovnať s bolesťou, ktorej sa nedá vyhnúť?
Kamarát hovorí, že prvých tridsať kilometrov je o nohách. Zvyšok je už iba o psychike. Unaví sa každý,
potom už ide o to, ako sa s tým vyrovná. To, že absolvujete kopec alebo ste na trati niekoho predbehli,
to vás motivuje a posúva ďalej.

Čo bolo v koncovke najhoršie? Únava?
Skôr zima. Od začiatku som mala na sebe len trenírky. Občerstvenie na konci malo ponúkať len vodu,
ale keď videli situáciu, varili aj čaj a vývar s cestovinami. Aby zahriali, masírovali nám svaly, balili nás do
alumíniových fólií. Bežci, ktorí dobiehali, sa triasli, ale myslím, že tých sedem kilometrov pred cieľom to z
nich už nikto nevzdal. Na poslednom stanovišti som sama strávila dvadsať minút, aby som bola schopná
dôjsť do cieľa.
Čo to bol za pocit?
Neviem to ani opísať. Super. Zmes emócií. (smiech)
Dá sa predpokladať, že aj na spánok sa telo muselo najprv upokojiť, čo chvíľu trvalo.
Keď som si o šiestej ráno ľahla, cítila som len bolesť a tuhnutie svalov. Každou minútou to bolo horšie.
Neskôr mi priateľ referoval, že som pri zaspávaní mykala nohami ako pes. Aj v spánku sa mi zdalo, že
ešte bežím. Hoci inak sa liekom vyhýbam, teraz som sa nevedela dočkať vykúpenia v podobe dvoch
ibuprofenov. Zotavenie prišlo možno o dva dni, keď som bola bez problémov schopná zísť aj dolu
schodmi. Tiež som mala rozhasený žalúdok – návaly hladu, kŕče, zvrátené chute, druhý deň som kyslú
kapustu zajedala müsli s mliekom. Ešte štyri – päť dní som sa cítila ako po črevnej chrípke.
S rodičmi po promócii. Úspešne vyštudovala Ekonomickú univerzitu vo Viedni
Kto to všetko počúva, musí sa pýtať - čo je za týmto martýriom?
Dokázať, že to zvládnem. Je to boj so sebou samou, s vlastnou lenivosťou.
Skutočný cieľ teda je dobehnúť do cieľa, prekonať vlastné limity?
Presne tak. Víťaz ide pod dvanásť hodín a celkový časový limit na túto trať je dvadsaťšesť hodín. Mnoho
bežcov má so sebou vytlačený časový rozpis, ktorý chcú splniť, iní zase plán kontrolných bodov, aby to
stihli práve za dvadsaťšesť hodín. Ciele sú teda rôzne.
Na čo pri behu myslíte?
(Pauza). Je to rôzne. Sústredím sa na samotný beh. Pozerám sa po bežcoch okolo, či som ich predtým
na trati videla, sem-tam sa dáme do reči.
Dlhé trate behá slávny Japonec, spisovateľ Haruki Murakami, ktorý priznáva, že pri behu nemyslí na nič,
jeho myseľ je prázdna. Opak opisujú bežci, čo im mozog beží na plné obrátky, až pritom zabudnú, že
bežia. Vám sa to nestáva?
Žeby som zabudla, že bežím? To rozhodne nie. Občas však skutočne príde pocit, že telo funguje zo
zotrvačnosti, bežíte donekonečna a nestojí vás to nijakú energiu. Lenže to odznie a potom zase všetko
bolí.
Vedci tiež potvrdili, že vytrvalostným bežcom mozog produkuje endorfíny, prírodné opiáty zodpovedné
za stav eufórie. Cítiť to?
Endorfíny sa asi vylučujú pri každej športovej aktivite. Predpokladám, že sa aj vylučovali na každom
kontrolnom stanovišti, lebo inak by som asi nedobehla. (smiech)
Je pritom čas premýšľať nad sebou samým?
Určite. Pravidelne potrebujem v bežnom živote ticho, pokoj a beh je v tomto úžasný. Ak mám v osobnom
živote či v práci problém, dilemu, idem sa prebehnúť. Myseľ sa mi vyčistí, na vec sa odrazu pozriem z
inej strany. Obzvlášť v lese, myslím, že to sa ani nedá docieliť na betóne.
Beh na dlhú trať, to je aj obrat užívaný v prenesenom zmysle. Ako to máte s cieľavedomosťou mimo
trate?
Myslím, že som bola vždy húževnatá, ak ma niečo lámalo, len tak som sa nevzdávala. Podobne, ako si
poviem, že zvládnem kopec, snažím sa zvládnuť problém. Či v štúdiu, alebo teraz v zamestnaní,
nevzdávam sa.
Vaším zamestnaním sú - pre väčšinu ľudí - suchopárne dane. Nie je pre vás ultramaratón dobrodružným

únikom z kancelárie?
To ani náhodou, naopak. Dane sa mi zdajú veľmi zaujímavé a napínavé, stále sa menia, preto treba byť
v strehu. Baví ma práca aj behy, mám to pekne vyrovnané.
Bežci maratónov celý rok denne trénujú a vedú si o tom podrobný denník. Vy tiež?
Niektorí pretekári hovorili, že odkedy sa na preteky prihlásili, krútil sa okolo prípravy každý deň. U mňa to
rozhodne tak nebolo. Zmenou zamestnania a pracovným vyťažením nezostalo tento rok na tréning toľko
času, ako by si tieto preteky zaslúžili. Skôr som to dohnala psychikou. Tréningový denník som si teda
neviedla a ani nevediem. Určite som nebehala každý deň, ale, zase, zvyknem sa hýbať pravidelne,
takže je z čoho ťažiť.
Zranenia sa vám vyhýbajú?
Zatiaľ mám šťastie. Mávala som problémy s kolenami, ale aj to sa už napravilo.
Ostatní pod Mont Blancom na tom boli ako? Nestali sa nešťastia?
V mojom okolí som zranenia nevidela.
Napriek počasiu vládla spokojnosť?
Na webstránke pretekov sú stovky odkazov ľudí, ktorí sú sklamaní a sťažujú sa na organizáciu,
napríklad nedostali esemesku s časom štartu posunutého pre nepriaznivé počasie. Ja by som naopak
organizáciu vyzdvihla. Predstavte si, že vyjdete na sedlo, kde fučí, hoci vám je ešte teplo, lebo ste v
pohybe. Lenže organizátori tam stoja niekoľko hodín, určite na kosť zmrznutí, a predsa vás privítajú s
úsmevom.
Je to z ich strany asi veľká zodpovednosť, nie?
Je a zároveň sa jej snažia trochu aj zriecť. Idete na vlastné nebezpečie, musíte mať povinnú výbavu a
vedieť sa o seba postarať. Pri registrácii posielate osvedčenie o zdravotnom stave, že ste spôsobilí trať
absolvovať. Tiež musíte zabehnúť kvalifikačné preteky – na Slovensku sa konajú jedny, v Česku dvoje.
Tým, že mám bod zo súťaže v Linzi a teraz som získala ďalšie tri v Chamonix, môžem už na budúci rok
bežať najdlhšiu trať pod Mont Blancom. Tá má stošesťdesiatšesť kilometrov a prevýšenie je takmer
desať kilometrov.
Máte to v pláne?
To je práve otázka. Lákavé to je, tak si hovorím, že...
Že horšie ako tento rok už nebude?
… práve že si myslím, že môže byť a asi by aj bolo. Trať tejto dĺžky bežci spravidla bežia dve noci a ja si
rada pospím. Určite však nad tým budem uvažovať.
Natália Kasalovská (1985)
Pochádza z Bratislavy, absolvovala Gymnázium Vazovova, je členkou Športového klubu Vazka,
zameraného na orientačné športy. Na Ekonomickej univerzite vo Viedni vyštudovala odbor
medzinárodné zdaňovanie. V Brne a posledný rok v Bratislave pracuje ako asistentka daňového
poradcu. Behá vo voľnom čase, organizuje bežecké a cyklistické orientačné akcie. Má staršiu sestru a
brata, žije v Bratislave a čiastočne aj v Brne.
Miloš Krekovič FOTO - Silvia Slavkovská, Petr Šenk a archív N. K.

Späť na obsah

88. Predčasní penzisti sa musia rozhodnúť: práca či dôchodok
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/09/2010; s.: 17, 18, 19, 20; Užitočná pravda; Dorota
Hudecová]
Dorota Hudecová (c) Bratislava
Byť v predčasnom dôchodku alebo pracovať. Túto otázku bude musieť od januára budúceho roku riešiť
viac ako 21-tisíc dôchodcov, ktorí popri poberaní predčasného dôchodku pracujú. Minister práce,

sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál pôvodne uvažoval aj o tom, že medzi mzdou a dôchodkom by si
mali vyberať aj ľudia pracujúci v štátnej a verejnej správe poberajúci starobné a výsluhové penzie,
koalícia však napokon od tohto riešenia ustúpila. Zákaz súbehu všetkých dôchodkov, ktorým chcela
koalícia znížiť očakávaný vysoký schodok verejných financií, kritizovali zástupcovia škôl aj nemocníc. Ak
by bol prijatý tento variant, v mnohých školách by nemal kto učiť a v nemocniciach liečiť. "Rozhodli sme,
že súbeh starobného a výsluhového dôchodku a zamestnania v štátnej a verejnej správe nebudeme
momentálne riešiť," povedala napokon premiérka Radičová. Reforma penzijného systému je síce podľa
nej nutná, ale jej príprava je zložitá. Poberateľ predčasného dôchodku tak podľa novely dočasne stratí
nárok na penziu v prípade, že sa zamestná. Keď prácu stratí, opäť by sa mu mal začať vyplácať
dôchodok. Ľudia, ktorým Sociálna poisťovňa už priznala predčasný starobný dôchodok a rozhodnú sa
budúci rok naďalej pracovať ako zamestnanci alebo povinne poistené samostatne zárobkovo činné
osoby, o predčasnú penziu prídu dovtedy, kým budú pracovať. "Súbeh predčasného dôchodku a práce
treba zrušiť. Účel, na ktorý bola legislatíva pripravená, sa dnes míňa účinku. Tu nie je o čom
polemizovať," hovorí Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity. Predčasný dôchodok mal slúžiť tým,
ktorí krátko pred odchodom do riadneho starobného dôchodku prídu o prácu a nemôžu si nájsť novú.
Mnohí si však len vybavia predčasný dôchodok a pracujú ďalej. Dnes ho poberá viac ako 50-tisíc ľudí a
takmer polovica z nich pracuje alebo má živnosť. Aj keď sa predčasný dôchodok kráti každý mesiac o
pol percenta, ľuďom, ktorí zároveň pracovali, tento stav vyhovoval.
Pokračovanie - s. 18
Dokončenie-s. 17
Pri predčasnom dôchodku totiž poisťovňa strháva 0,5 percenta za každých 30 dní, ktoré žiadateľovi o
dôchodok chýbajú do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Ak dôchodca zostane v pracovnom
pomere a bude robiť napríklad šesť mesiacov, počas tohto obdobia sa mu pozastaví dôchodok. Keby
pracovný pomer po tomto čase skončil a vrátil sa do predčasného dôchodku, zvýši sa mu predčasná
penzia približne o 3 percentá, keďže predčasný dôchodok pol roka nepoberal, takže nebude za toto
obdobie sankcionovaný znížením dôchodku.
Čo je výhodnejšie
Ľudia sa však budú musieť sami rozhodnúť, čo je pre nich výhodnejšie. Bratislavčanka Mária je
rozhodnutá zostať v pozícii zamestnanca. "Môj čistý mesačný príjem je 650 eur, predčasný dôchodok
dostávam vo výške 452 eur. Len náklady na bývanie predstavujú v mojom prípade niečo vyše dvesto
eur. Nemám teda nad čím uvažovať, budem sa musieť zrieknuť predčasného dôchodku," hovorí. Ďalšia
predčasná dôchodkyňa Katarína zarobí niečo vyše 500 eur, jej predčasný dôchodok je niečo vyše
štyristo eur. "Ja som sa už rozhodla, že odídem z práce, pretože do Bratislavy každý deň dochádzam zo
Senca. Pre mňa je tak výhodnejšie zostať v predčasnom dôchodku, pretože rozdiel medzi mojím
dôchodkom a zárobkom pokrýva viac-menej len moje cestovné náklady," hovorí.
Práca na dohodu
Pre tých, ktorí pracujú v stabilnej firme a majú dobrý plat, bude výhodnejšie zostať v pracovnom pomere.
Navyše minister práce potvrdil, že poberatelia predčasných starobných dôchodkov budú môcť pracovať
na dohodu, čo môže byť dôvodom špekulácie niektorých ľudí. Predčasný dôchodca sa so svojím
zamestnávateľom môže dohodnúť, že prácu preňho bude vykonávať na dohodu a zároveň poberať
predčasný starobný dôchodok. Predčasní penzisti budú môcť pracovať aj ako samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO), ale len za podmienky, že nie sú povinnými platiteľmi poistného do Sociálnej
poisťovne. Povinné odvody na sociálne poistenie neplatia tí, ktorých hrubý príjem v predchádzajúcom
roku neprekročil 12-násobok minimálnej mzdy, čo je za minulý rok 3 834,96 eura. "V týchto prípadoch sa
bude môcť poberať predčasný starobný dôchodok," povedal šéf sociálneho rezortu pre agentúru SITA.
Výplatu predčasnej starobnej penzie totiž vláda neumožní len tým osobám, ktoré budú povinne
dôchodkovo poistené ako zamestnanci alebo SZČO. "Človek pracujúci na dohodu, ak to štát nezakáže,
nebude platiť žiadne odvody. Doteraz keď pracoval, platil aspoň odvody do zdravotnej poisťovne," hovorí
Pavelka.
Od januára či marca?
Pracujúci predčasný dôchodca stratí penziu od marca. To je momentálne aktuálna verzia z dielne
ministerstva. Zákaz súbehu poberania predčasného starobného dôchodku a príjmu zo zamestnania
nezačne reálne platiť od januára budúceho roka, ale až od marca. Dôvodom je Zákonník práce, ktorý
hovorí o dvojmesačnej výpovednej lehote zo strany zamestnanca. Zamestnanec, pokiaľ poberá
predčasný dôchodok, sa musí v decembri po schválení zákona rozhodnúť, či zostane naďalej pracovať,
alebo dá výpoveď zo zamestnania. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ nemusí uvoľniť zamestnanca z
práce okamžite k januáru, ministerstvo práce posunulo termín faktickej vykonateľnosti návrhu zákona až
na marec. Zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek do marca 2011 a pracuje v súkromnej sfére,

sa tak fakticky tieto opatrenia nedotknú. Predčasný dôchodok sa mu automaticky zmení na starobný a
môže tak naďalej pracovať a poberať dôchodok. "Zamestnanec, ktorý poberá predčasný starobný
dôchodok, môže dať u zamestnávateľa výpoveď s tým, že výpovedná lehota mu plynie dva mesiace.
Počas nich bude mať stále nárok aj na dôchodok," vysvetlil Mihál. O definitívnej podobe zákona však
musí ešte rozhodnúť Národná rada. Novela zákona o sociálnom poistení by mala mať v budúcom roku
pozitívny prínos pre rozpočet verejnej správy v sume takmer 200 miliónov eur, čo by malo predstavovať
0,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2012 by mala táto suma vzrásť na 421,8 mil.
eur, teda na 0,6 % HDP. Príjmy rozpočtu verejnej správy by mali na budúci rok vďaka navrhovanej
novele vzrásť o 124,4 mil. eur a výdavky by mali klesnúť o 75,2 mil. eur. Samotná Sociálna poisťovňa si
má svoj budúcoročný príjmový rozpočet zlepšiť ô 132,8 mil. eur a výdavky majú klesnúť o 73,1 mil. eur.
"Výraznejšiu úsporu vo výdavkoch by mala novela zákona priniesť Sociálnej poisťovni v roku 2012, a to
v sume 273,8 mil. eur. Príjmy poisťovne by mali byť v roku 2012 vyššie o 153,4 mil. eur. Vyplýva to z
doložky vplyvov návrhu novely zákona o sociálnom poistení na rozpočet verejnej správy," píše sa v
správe agentúry SITA.
"Poberateľ predčasného dôchodku dočasne stratí nárok na penziu v prípade, že sa zamestná. Keď
prácu stratí, opäť by sa mu mal začať vyplácať dôchodok.
Jozef Mihál minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poberáteľ predčasného dôchodku podľa novely dočasne stratí nárok na penziu v prípade, že sa
zamestná. foto shutterstock
Komu sa oplatí pracovať a pre koho je výhodnejší dôchodok
Príklad č.1
- Predčasná dôchodkyňa pracuje v súkromnej firme. Jej pozícia je stabilná, firme nehrozí prepúšťanie.
Okrem takmer 500-eurového predčasného dôchodku má plat v čistom približne 750 eur. Je pre ňu
výhodnejšie zostať pracovať, pretože jej dôchodok sa tým nebude krátiť každý mesiac o 0,5 percenta a
jej príjem je vyšší ako suma predčasného dôchodku. Ak by však firma súhlasila stým, že by pre ňu
pracovala na dohodu, mohla by pokračovať v práci a poberať aj predčasný dôchodok.
Príklad č. 2
- Predčasná dôchodkyňa je zároveň živnostníčkou. Venuje sa ekonomike a účtovníctvu, vo svojom
portfóliu má viacero veľkých súkromných firiem. Jej príjem živnostníčky momentálne vysoko prevyšuje
sumu predčasného dôchodku, preto bude pre ňu výhodnejšie ponechať si v budúcom roku živnosť a
vzdať sa predčasného dôchodku.
Príklad č. 3
- Predčasný dôchodca pracuje vo verejnej správe. Poberá raz taký vysoký plat, ako je jeho predčasný
dôchodok. Bude pre neho teda výhodnejšie, ak zostane v práci a nebude sa mu tak z dôchodku krátiť
každý mesiac 0,5 percenta. Keby náhodou prišiel o prácu, môže sa vrátiť do predčasného dôchodku.
Príklad č. 4
- Pracujúci predčasný dôchodca poberá dôchodok a plat v približne rovnakej sume. Navyše situácia v
podniku je nestabilná a do riadneho starobného dôchodku mu chýba osem mesiacov. V tomto prípade je
pre neho výhodnejšie zostať v predčasnom dôchodku a hľadať si prácu na dohodu.
Príklad č. 5
- Predčasná dôchodkyňa poberá penziu 450 eur,jej plat je 650 eur. Je rozhodnutá zostať v pracovnom
pomere a vzdať sa predčasného dôchodku.
Príklad č. 6
- Predčasná dôchodkyňa dochádza každý deň do Bratislavy. Zarobí 550 eur, jej predčasný dôchodok je
450 eur. Je rozhodnutá zostať v predčasnom dôchodku, pretože keď si zráta všetky výdavky súvisiace s
cestovaním, ak by chodila do práce, bola by na tom možno horšie, ako keď bude poberať predčasný
dôchodok.
Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý nie je sporiteľ, ak
- získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
- chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
- suma predčasného starobného dôchodku k dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako
1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu.
Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je suma životného minima 185.38 eura mesačne, suma predčasného

dôchodku teda musí dosiahnuť minimálne 222.50 eura mesačne
Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý je sporiteľ, ak
- získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
- chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
- suma predčasného starobného dôchodku k dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako
0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
Od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti o
predčasný starobný dôchodok.
- Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec po 31. júli 2006 podať najviac dvakrát v
kalendárnom roku.
Poistencovi, ktorému priznali predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok
a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný
dôchodok.
Uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok
- Konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.
- Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na predčasný starobný dôchodok a
jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.
- Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku v príslušnej Sociálnej poisťovni sa považuje žiadosť za
podanú.
- Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, o priznanie predčasného starobného dôchodku je
vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia
tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.
- Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný
dôchodok, pričom k dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú
chýbať viac ako dva roky.
- Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.
- Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a
určenie jeho sumy. Okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo
ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku.
- Ide predovšetkým o tieto doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie predčasného starobného
dôchodku:
- K žiadosti je potrebné predložiť:
- platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
- doklad o skončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie
školy odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom skončené,
- vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
- rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do
starostlivostí nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku
veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je
potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti
o deti alebo výchovy dieťaťa),
- rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu
jediného zdroja príjmu.
- K žiadosti o predčasný starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:
- potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných
občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase
od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
- hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa,
prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie,
- potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská
republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. ZDROJ - SOCIÁLNA
POISŤOVŇA
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89. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Rektor EU; TA3, 12:00; 21/09/2010; Poludňajší žurnál; Marek Mašura]

MODERATOR: Alfonz Šuran
Alfonz Šuran, moderátor: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy. Veda a výskum
na vysokých školách zaostávajú aj vďaka slabým dotáciám od štátu na nízkej úrovni. Nová vláda sľúbila,
že bude viac podporovať tieto oblasti. Otázne je, či sa jej na to pri ohlásenom šetrení podarí nájsť
peniaze."
Kabinet Ivety Radičovej chce ostať jednu slovenskú univerzitu medzi 500 najlepších na svete. Nebude to
však jednoduché."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave. "Tie vstupy, myslím tým finančné,
materiálne, personálne na tých univerzitách ktoré sú na prvých top 10, americké, britské, Oxford,
Cambridge, tie sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."
****
Na to, aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým potrebujú aj finančnú podporu vlády. Viac peňazí
znamená viac výskumných projektov aj kvalitnejších vedeckých odborníkov. Slovensko dnes dáva na
vedu a výskum 4 krát menej, ako je priemer krajín Únie. Nová vláda to plánuje zmeniť."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave. "Očakávame teda kombináciu zdrojov
z ministerstva, zo štrukturálnych fondov, z medzinárodných grantov."
****
Marek Mašura, TA3.
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90. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:40; 21/09/2010; Hlavné správy; Z domova; Marek Mašura]
MODERÁTOR: Ľubomír Straka, Zuzana Wenzlová
Ľubomír Straka, moderátor TA3: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy. Veda
a výskum na vysokých školách zaostávajú aj pre slabé dotácie od štátu. Iba bratislavská Ekonomická
univerzita by potrebovala trojnásobne viac ako tento rok dostala. Nová vláda sľúbila väčšiu podporu.
Samozrejme v prípade, ak budú peniaze."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým, potrebujú aj finančnú
podporu štátu. Viac peňazí znamená viac výskumných projektov, aj kvalitnejších vedcov. Slovensko
dnes dáva na vedu a výskum 4 krát menej ako je priemer krajín únie. Kabinet Ivety Radičovej to plánuje
zmeniť."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tá ambícia je každoročne zvyšovať podiel."
(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Marek Mašura, redaktor TA3: "Otázkou zostáva, kde na to vláda zoberie peniaze. Diera v štátnej kase je
tento rok obrovská, musíme si preto uťahovať opasky."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Sme toho názoru, že toto šetrenie by
malo byť diferencované, a že by sa nemalo dotýkať vysokých škôl. Je to budúcnosť spoločnosti, je to
budúcnosť mladých ľudí a na tom sa šetriť nemá."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského: "Povedali, že podporia tie inštitúcie, kde sa robí
kvalitná veda a kvalitné vzdelávanie. Takže ja si myslím, že by mali, ale neočakávam, že dajú."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Vláda chce zároveň o niekoľko rokov dostať jednu slovenskú univerzitu
medzi 500 najlepších na svete. Nebude to však jednoduché."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vstupy, myslím tým finančné, materiálne,
personálne na tých univerzitách, ktoré sú na v prvých top 10, americké, britské, Oxford, Cambridge, tie
sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."

Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Čo bude o štyri roky a čomu verím, že ten náš systém
bude taký, že strednodobo dostaneme do prvej 500-vky niekoľko slovenských univerzít."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Či sa podarilo ministrovi posunúť školstvo dopredu, uvidíme na konci
volebného obdobia. Podpora vedy a výskumu bola prioritou aj minulej vlády. Napriek tomu sa Slovensko
dnes nachádza z pohľadu investícií na chvoste únie. Marek Mašura, TA3."
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91. Peniaze pre vysoké školy
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:00; 21/09/2010; Správy TA3; Z domova; Marek Mašura]
MODERÁTOR: Zuzana Wenzlová
Zuzana Wenzlová, moderátorka TA3: "Začiatok nového akademického roka priniesol staré problémy.
Veda a výskum na vysokých školách zaostávajú aj pre slabé dotácie od štátu. Iba bratislavská
Ekonomická univerzita by potrebovala trojnásobne viac ako tento rok dostala. Nová vláda sľúbila
väčšiu podporu. Samozrejme v prípade, ak budú peniaze."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Aby mohli slovenské školy konkurovať svetovým, potrebujú aj finančnú
podporu štátu. Viac peňazí znamená viac výskumných projektov, aj kvalitnejších vedcov. Slovensko
dnes dáva na vedu a výskum 4 krát menej ako je priemer krajín únie. Kabinet Ivety Radičovej to plánuje
zmeniť."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Tá ambícia je každoročne zvyšovať podiel."
(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Marek Mašura, redaktor TA3: "Otázkou zostáva, kde na to vláda zoberie peniaze. Diera v štátnej kase je
tento rok obrovská, musíme si preto uťahovať opasky."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Sme toho názoru, že toto šetrenie by
malo byť diferencované, a že by sa nemalo dotýkať vysokých škôl. Je to budúcnosť spoločnosti, je to
budúcnosť mladých ľudí a na tom sa šetriť nemá."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského: "Povedali, že podporia tie inštitúcie, kde sa robí
kvalitná veda a kvalitné vzdelávanie. Takže ja si myslím, že by mali, ale neočakávam, že dajú."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Vláda chce zároveň o niekoľko rokov dostať jednu slovenskú univerzitu
medzi 500 najlepších na svete. Nebude to však jednoduché."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vstupy, myslím tým finančné, materiálne,
personálne na tých univerzitách, ktoré sú na v prvých top 10, americké, britské, Oxford, Cambridge, tie
sú neporovnateľné so vstupmi, ktoré majú slovenské univerzity."
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Čo bude o štyri roky a čomu verím, že ten náš systém
bude taký, že strednodobo dostaneme do prvej 500-vky niekoľko slovenských univerzít."
Marek Mašura, redaktor TA3: "Či sa podarilo ministrovi posunúť školstvo dopredu, uvidíme na konci
volebného obdobia. Podpora vedy a výskumu bola prioritou aj minulej vlády. Napriek tomu sa Slovensko
dnes nachádza z pohľadu investícií na chvoste únie. Marek Mašura, TA3."
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92. Život prváka je plný zmien
[Téma: Rektor EU; Markíza, 19:00; 21/09/2010; Televízne noviny; z domova; Andrea Šprochová]
MODERÁTOR: Marianna Ďurianová
Marianna Ďurianová, moderátorka TV Markíza: "Tisíce prvákov žijú od dnes nový život. Malých školákov
z bratislavského Starého mesta slávnostne pasovali do žiackeho cechu. Nuž a starší, vysokoškoláci
zložili študentský sľub. Mnohí si teraz musia zvyknúť na život v cudzom meste ďaleko od rodiny."

Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Malí prváčikovia z bratislavského Starého Mesta sa dnes
oficiálne stali žiakmi. Pod ťarchou veľkej farebnej ceruzky sľúbili, že cechu žiakov budú robiť dobré
meno."
AA: "Pasujem ťa za školáka."
prváci: "Prvák musí byť, dobré sa má učiť."
prváci: "Musí byť múdry a šikovný."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Dnešné deti sú oveľa spontánnejšie a živšie, hovoria
pedagógovia. Školu zatiaľ nevnímajú ako záťaž. Páčia sa im všetky nové veci."
prváci: "My už sme sa aj troška naučili čítať."
Denisa Suchovská, učiteľka prvákov, ZŠ Grösslingová: "Títo prváci to zvládajú oveľa lepšie ako možno
my alebo ich rodičia dokonca. Myslím si, že to prijímajú absolútne prirodzene."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "O niekoľko minút neskôr skladali rovnako dôležitý sľub
ďalší prváci, vysokoškoláci. Aj títo študenti zažili slávnostnú imatrikuláciu."
študent- prvák, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita: "Sľubujem pred vami Vaša
spektabilita, že v tejto slávnostnej chvíli preberám na seba čestné záväzky a povinnosti študenta."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Od dnes začínajú nový život, mnohí ďaleko od domova
v úplne cudzom prostredí."
prváčka z Bojníc, Ekonomická univerzita: "Doma mám také zázemie, taký pokoj, takú istotu."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Si pripravená na takú zmenu, že sa vlastne odsťahovať od
rodičov?"
prváčka z Bojníc, Ekonomická univerzita: "Tak už trošku sa na to pripravujem, ale je to veľmi ťažké."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Aj vysokoškolskí prváci sa z roka na rok menia. Už zo
strednej školy odchádzajú so skúsenosťami, o ktorých sa ich rodičom ani nesnívalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Študenti sú zároveň sebavedomejší. Mnohí z nich
absolvovali študijné pobyty v zahraničí, sú náročnejší voči učiteľom tiež."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Malí alebo starší prváci, všetci majú jedno spoločné, čakajú
ich roky učenia a povinností."
Andrea Šprochová, TV Markíza.
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93. Prof. Edmund Phelps - Neriaďte sa radami akýchkoľvek akademikov,
[Téma: Rektor EU; Rádio Slovensko, 12:00; 20/09/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova;
Linda Nagyová]
Anna Šípošová, moderátorka SRo: "Neriaďte sa radami akýchkoľvek akademikov, podnikatelia a obchod
si nájdu sami najlepšiu cestu. Také je odporúčania štvrtého nositeľa Nobelovej ceny, ktorý prišiel na
Slovensko - Edmunda S. Phelpsa. Ocenenie získal pred štyrmi rokmi za vyjasnenie kauzality medzi
mierou inflácie a nezamestnanosťou. Informuje Linda Nagyová."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Napriek tomu, že Edmund Phelps je sám profesorom na Kolumbijskej
univerzite, pred akademikmi varuje. Príklad by sme si podľa neho mohli zobrať z odkazu, ktorý
sformuloval rakúsky ekonóm Friedrich Hayek. Hovorí:"
Prof. Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny: "Ekonomika a biznis si nájde sám najlepšiu cestu, akou
sa uberať. Každý podnikateľ má svoje špecifické znalosti, ktoré nemá ten druhý. A práve tie
špecializované detaily, sú často neformálne. Je to to, čo nazýva Hayek - know how."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Iba poznatky z podnikateľskej praxe slúžia podľa Prof. Phelpsa aj ako
základ pre myšlienky vedúce k zmenám, výskumu a experimentu. Opäť:"
Prof. Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny: "Neodporúčal by som vám preto, aby ste sa inšpirovali
radami akademikov, ani slovenských. Aj keby boli akokoľvek talentovaní, pretože podnikateľské subjekty
a biznis si nájdu najlepšiu cestu, ktorou sa uberať, na základe poznatku. Ten vlastnia iba oni."

Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Profesor takisto tvrdí, že štáty Európy pri oživovaní a štartovaní
svojich ekonomík by mali začať sami od seba - zlepšovať podnikateľské prostredie, robiť ho
slobodnejším a pomáhať k rozvoju inovácií. Neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia
ekonomík Západu je ekonomický boom v Číne. Hovorí:"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Najmä v období finančnej a hospodárskej krízy
prichádza s originálnymi návrhmi ako zabezpečiť prosperitu ekonomiky z hľadiska budúcnosti.
Ekonomika z hľadiska budúcnosti bude už iná a treba hľadať nové cesty prosperity svetovej ekonomiky,
prosperity ekonomiky jednotlivých krajín."
Linda Nagyová, redaktorka SRo: "Prednášku Prof. Phelpsa si o 14 hod. vypočujú študenti Ekonomickej
univerzity."
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94. Odporúčania nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Edmunda Phelpsa
[Téma: Rektor EU; Rádio Slovensko, 18:00; 20/09/2010; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova;
Linda Nagyová]
Oto Gőrner, moderátor: "Nedajte na rady akýchkoľvek akademikov. Podnikatelia a obchod si nájdu
najlepšie cestu sami. Také je odporúčania nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Edmunda Phelpsa,
ktorý prišiel na Slovensko. Ocenenie získal pred štyrmi rokmi za vyjasnenie kauzality medzi mierou
inflácie a nezamestnanosťou. Popoludní si ho vypočuli aj študenti Ekonomickej univerzity.
Zaznamenala Linda Nagyová."
Linda Nagyová, redaktorka: "Napriek tomu, že Edmund Phelps je sám profesorom na Kolumbijskej
univerzite, pred akademikmi varuje. Príklad by sme si podľa neho mohli zobrať z odkazu, ktorý
sformuloval rakúsky ekonóm Friedrich Hayek."
Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu: "Ekonomika a biznis si nájde sám najlepšiu cestu,
akou sa uberať. Každý podnikateľ má svoje špecifické znalosti, ktoré nemá ten druhý. A práve tie
špecializované detaily sú často neformálne. Je to, čo nazýva Hayek know how."
Linda Nagyová, redaktorka: "Iba poznatky z podnikateľskej praxe slúžia podľa profesora Phelpsa aj ako
základ pre myšlienky vedúce k zmenám, výskumu a experimentu."
Edmund Phelps, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu: "Neodporúčal by som vám preto, aby ste sa
inšpirovali radami akademikov, ani slovenských. Aj keby boli akokoľvek talentovaní, pretože
podnikateľské subjekty a biznis si nájdu najlepšiu cestu ktorou sa uberať, na základe poznatku. Ten
vlastnia iba oni."
Linda Nagyová, redaktorka: "Profesor takisto tvrdí, že štáty Európy pri oživovaní a štartovaní svojich
ekonomík by mali začať sami od seba. Zlepšovať podnikateľské prostredie, robiť ho slobodnejším a
pomáhať k rozvoju inovácií. Neobstoja ani výhovorky, že problémom spomalenia ekonomík západu je
ekonomický boom v Číne."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Najmä v období finančnej a hospodárskej krízy
prichádza s originálnymi návrhmi ako zabezpečiť prosperitu ekonomiky z hľadiska budúcnosti.
Ekonomika z hľadiska budúcnosti bude už iná. Bude iná a treba hľadať nové cesty prosperity svetovej
ekonomiky, prosperity ekonomiky jednotlivých krajín."
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95. TREND Barometer
[Téma: Rektor EU; Trend; 23/09/2010; 38; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Myslíte si, že súčasné ekonomické oživenie je udržateľné?
22.09.2010

Ján Badžgoň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Castor & Pollux (skôr áno): Ak budú mať
štáty, vlády, podnikateľský sektor a spotrebitelia aspoň ekonomickú rozvážnosť, tak áno. Len či som
práve nenapísal niečo, čo sa píše len v knihách a realita je od tohto postupu vzdialená ako výskumná

úloha s istým začiatkom, ale neistým koncom.
Igor Barát, člen predstavenstva, Poštová banka (skôr áno): Otázka skôr znie, na ako dlho je udržateľné.
Teraz sa zdá, že krízu sme prekonali a pomyselná krivka vývoja už by nemala byť v tvare "W" – isteže,
ak vláda čo najskôr naštartuje dlhoočakávané a sľubované rozumné opatrenia na fiškálnu konsolidáciu.
Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ, PARTNERS GROUP SK (skôr nie): Zdá sa, že kríza zatiaľ prežila
a doteraz nie sú vytvorené dostatočné predpoklady zabezpečujúce stabilitu celej ekonomiky v
dlhodobejšom horizonte.
Anna Huščavová, riaditeľka, Hanalex (skôr nie): Nepoučili sme sa príliš z "krízového" vývoja, posunuli
sme len ťažisko riešení jej príčin do budúcnosti...
Ján Mindek, Country Sales Manager, Itella Information (skôr áno): Domnievam sa, že oživenie
udržateľné byť môže. V prípade Slovenska, ako ostatne ukázali predchádzajúce dva roky, je však vývoj
veľmi závislý od kondície kľúčových importérov a globálnej ekonomickej situácie vôbec, preto ako
manažér napriek miernemu optimizmu plánujem triezvo.
Anton Scheber, konateľ, Softec (skôr áno): Krátkodobo je, myslím si, oživenie udržateľné, ale som toho
názoru, že by sme sa postupne mali pripravovať na obdobie nerastúcej alebo len málo rastúcej
ekonomiky. Veď proti nepretržitému rastu hovorí bázická fyzikálna logika: prírodné zdroje sú
obmedzené. Rast môže byť podložený rastom produktivity cez inovácie a nové "smart" technológie. Proti
tomu však pôsobí zväčšovanie sa a starnutie ľudstva a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Privítal by som
preto realistické ekonomické vízie, ktoré by nefetišizovali neustály rast.
Pavol Trnovec, predseda predstavenstva, Slovenská asociácia farmaceutických spoločností (rozhodne
nie): Tak ako v bežnom živote sú obdobia rastu, prosperity a obdobia, keď sa nedarí tak, ako by sme si
priali. Je to zákonitosť, ktorá sa oklamať nedá. Dobrý hospodár sa na tieto obdobia pripravuje a snaží sa
ich skrátiť na najkratšiu možnú mieru.
Miron Zelina, riaditeľ odboru treasury, Privatbanka (skôr áno): No nečakajme zázraky. Konsolidácia
verejných financií v západných krajinách si vyžiada obete a ďalší rast nemožno postaviť na raste
spotreby v takej miere ako v minulosti.
Dušan Doliak, výkonný riaditeľ pre ČR a SR, Axa (skôr áno): Posledných 100 rokov sa svetová
ekonomika vždy nachádzala v stave, ktorý bol neudržateľný. Napriek tomu pozitívny ekonomický
sentiment udržal ekonomiku na rastovej tendencii. Nie je žiadny dôvod, aby to tak nepokračovalo do
budúcnosti.
Gábor Zászlós, predseda predstavenstva, TriGranit Centrum (skôr áno): Je to však otázka súbehu
niekoľkých faktorov vnútropolitických a zahraničnopolitických. K prvým patrí stabilita vlády a spôsob
výkonu moci, konsolidovanie verejných financií pri súčasnej podpore spotreby, fungujúce súdnictvo atď.
A nepôjde to bez ekonomického rastu motorov EÚ.
Rudolfa Sivák, rektor, Ekonomická univerzita (skôr áno): Zdá sa, že finančný trh aj reálna ekonomika
už sú z najhoršieho vonku. Pravdepodobne budú nasledovať roky postupnej a pomalej obnovy
ekonomického a finančného systému, poznačené redukciou dlhu vo verejnej aj v súkromnej sfére.
7% rozhodne áno
51% skôr áno
27% skôr nie
1% rozhodne nie
13% neviem, nevyjadrujem sa
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96. Do bojov s vekovým priemerom 20, 2 roka
[Téma: Rektor EU; Šport; 30/09/2010; 225/2010; s.: 32; VOLEJBAL; JÁN JEŽÍK]
Volejbalistky bratislavskej Slávie vstupujú do sezóny s novým názvom a nezmenenými cieľmi
Volejbalistky bratislavskej Slávie UK ťahajú na Slovensku impozantnú sériu. Odkedy bojujú ženy pod
vysokou sieťou o slovenský titul, ešte ani raz nechýbali medzi dvoma najlepšími tímami. Dvanásťkrát sa
tešili z titulu majstra Slovenska a šesť razy skončili sa druhom mieste.
V minulej sezóne získali double, čiže okrem majstra vyhrali aj Slovenský pohár, ale zopakovať tieto
úspechy bude ťažké.
- ZMENY: Slávistky vstupujú do novej sezóny s výraznými zmenami. Podstatná sa dotkla názvu klubu,
keď tradičnú Univerzitu Komenského vystriedala Ekonomická univerzita. "Iniciatíva vyšla z univerzity,
jej rektor Rudolf Sivák nám poskytuje veľkú podporu, " povedal na včerajšej tlačovke prezident
volejbalistiek Slávie UK Vladimír Hančík.
Zmeny sa dotkli aj hráčskeho kádra, keď z družstva odišli výrazné opory Hrončeková (do Prostějova) a
Paňková (skončila s kariérou). Namiesto nich prišli mladé hráčky Herelová (z COP Nitra), Mitrengová
(Liptovský Hrádok) a Krišková (COP Nitra), ktorej prestup je už ústne dohodnutý a v najbližších dňoch sa
dotiahne aj papierovo. "V sobotu v prvom zápase MEL v Linzi ju už budeme mať k dispozícii, "
skonštatoval Hančík.
- PRÍPRAVA: Bratislavské vysokoškoláčky začali prípravu na novú sezónu 2. augusta a počas nej

absolvovali tradičné turnaje, na ktorých tri razy triumfovali (v Bratislave, Olomouci a uplynulý víkend
doma na Slávia Ekonóm Cupe), v Žiline a v Budapešti skončili tretie. "S prípravou som spokojná.
Z družstva odišli dve skúsené hráčky, namiesto ktorých prišli mladé dievčatá.
Ich čas ešte len príde, ale ja som chcela, aby sme sa doplnili mladými.
Vieme, že to chvíľku potrvá, kým dostane družstvo svoju tvár, ale budeme na tom tvrdo pracovať, aby to
bolo čo najskôr, " povedala trénerka Zuzana Tlstovičová, ktorá podpísala s klubom novú zmluvu na
ďalšie obdobie.
- NA ŠTYROCH FRONTOCH: Takisto ako Doprastav, aj Slávia EU bude bojovať až na štyroch frontoch.
Sezónu odštartuje zápasmi v MEL, následne bude bojovať v Slovenskom pohári, vo Vyzývacom pohári a
vrchol príde v boji o majstra Slovenska v extraligovom play-off. "Na rozdiel od minulej sezóny o nasadení
v play-off nerozhodnú naše vzájomné zápasy s Doprastavom v MEL, ale konečné umiestenie v nej,
takže všetky stretnutia v stredoeurópskej súťaži musíme brať s plnou vážnosťou.
Nebude to ľahké, je tam viacero silných tímov, ale chceli by sme v nej skončiť do šiesteho miesta. Vo
Vyzývacom pohári v decembri na nás čaká rumunské družstvo Univerzita Craiova, ktorého silu ešte
nepoznáme, ale podľa súpisky jeho káder tvoria najmä skúsené hráčky. Napriek tomu chceme postúpiť
ďalej. V Slovenskom pohári a extralige myslíme minimálne na finále, " pokračovala Tlstovičová.
Treba zdôrazniť, že Slávia EU má veľmi mladé družstvo. Jeho vekový priemer je iba 20, 2 roka, ale
výškový až 182 cm, čo je na slovenské pomery dosť. "Samozrejme, že bolo by lepšie, keby sme mali
aspoň jednu skúsenú hráčku, ale viaceré z našich aj napriek mladému veku už majú tiež niečo v
extralige odohraté, takže skúsenosti im nechýbajú, " dodala.
- ROZPOČET: Najväčším problémom celého klubu Slávie UK sú financie, ktoré sa z roka na rok
získavajú ťažšie.
"Rozpočet celého klubu na sezónu je do 200 000 eur, v tejto chvíli ho máme vykrytý z jednej tretiny. Žiaľ,
u nás je to o to zložitejšie, že okrem , áčka’ máme v súťažiach viacero družstiev všetkých vekových
kategórií, " dodal Hančík. JÁN JEŽÍK
AKO TO VIDÍ JEDINÁ LEGIONÁRKA?
Jediná legionárka v Slávii EU je 21-ročná česká nahrávačka Martina Jelínková, ktorá na Slovensku
začne po roku v Senici a Slávii UK už tretiu sezónu.
Ako ona vidí súčasné družstvo? "Samozrejme, že odchod Hrončekovej a Paňkovej je výraznou stratou,
ale myslím si, že znovu máme dobré družstvo.
Útočná sila sa síce rozdelí medzi viacero hráčok, ale verím, že s novými dievčatami sa rýchlo zohráme
tak, že tieto straty nebude vôbec poznať. Všetky sa už na zápasy tešíme, " skonštatovala Martina
Jelínková.
- Česká legionárka Martina Jelínková (vpravo) sa bude pri útoku slávistiek spoliehať aj na spoluprácu so
Simonou Kóšovou. FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Späť na obsah

