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1. Drahú poistku manažérov preveria
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/10/2013; s.: 7; Bratislava; Matej Dugovič]
Primátor sa k vysokej sume za poistenie nechce vyjadrovať. Šéf dozornej rady hovorí, že majú čas.
BRATISLAVA. Drahú poistku, ktorá chráni manažérov bratislavského dopravného podniku, preveruje
dozorná rada podniku. Nik iný z vedenia mesta sa ňou zatiaľ nebude zaoberať. Poistka takmer za 300tisíc eur ročne chráni bývalých a súčasných manažérov pred škodou až do výšky 16 miliónov eur.
Dopravný podnik v Prahe platí za podobnú poistku päťkrát menej pri dvojnásobnom krytí. V Košiciach sú
zase poistení za 6300 eur ročne.
Rizikoví
Poisťovne vysvetľujú, že pri poistnom vychádzajú z hospodárskych výsledkov. Všetky tri podniky boli
minulý rok v strate. Bratislava aj Košice sú poistené v Allianzi. Poisťovňa jasne nehovorí, podľa čoho
stanovuje cenu. "Nie je možné paušálne povedať, ktorý faktor má najväčšiu váhu," tvrdí hovorkyňa
poisťovne Lucia Muthová. Záleží podľa nej na individuálnom hodnotení rizika. Vedúci Katedry
matematiky na Ekonomickej univerzite Jozef Fecenko, ktorý sa venuje aj poistnej matematike, hovorí,
že záleží aj na škodových udalostiach. Bratislavský dopravný podnik však neodpovedá na otázku, či už z
poistky čerpali nejaké peniaze. Odpovedá len, že poistku využívajú "permanentne a kontinuálne".
Nepovedal ani, ako prebiehala súťaž o poisťovateľa. To nevie ani dozorná rada. "Vždy nám len
predkladajú výsledok," vraví šéf dozornej rady Jozef Uhler (SDKÚ).
Pýtajú vysvetlenie
Dozorná rada zložená zväčša z poslancov už o poistke hovorila. Neprekáža jej, že ju podnik má, ale
výška poistného. Šéfovi dozornej rady Uhlerovi sa zdá košická poistka nízka, zrejme podľa neho majú
zdravý dopravný podnik. Vedenie dopravného podniku nominoval Smer. Šéf mestského poslaneckého
klubu strany Slavomír Drozd hovorí, že výška poistného je na vedení podniku. "Keď vyvoláva takéto
otázky, musí vedenie spolu s riaditeľom Ľubomírom Belfim na ne odpovedať pred predstavenstvom
alebo primátorom," hovorí Drozd. "Buď to pred ním obhája, alebo sa to dostane do zastupiteľstva."
Vysvetlenie od primátora žiada aj šéf najsilnejšieho klubu SDKÚ a Mosta-Hídu Ivo Nesrovnal. Riaditeľ
kancelárie primátora Ľubomír Andrassy stále tvrdí, že vedenie mesta zasiahne, až keď ho o to požiada
dozorná rada. "Uvidíme, aký bude výsledok. Nová zmluva bude až od februára, máme chvíľu čas, aby
sme to vyriešili," hovorí Uhler. Či bola poistka opodstatnená, povedať nevie. "Do poistných výpočtov
nevidíme." Matej Dugovič
DPB
Poistka proti šikane
- od roku 2007, tento rok stála 280-tisíc eur;
- chráni pri diskriminácii zamestnancov, zanedbaní povinností, obťažovaní, neoprávnenom pridelení
práce či prekročení právomocí;
- poistený je aj dedič;
- poistených je asi 92 ľudí;
- DpB ju chce uzavrieť opäť.

Späť na obsah

2. Univerzita tretieho veku
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 01/10/2013; Metro dnes; z domova]

Rastislav Iliev, moderátor: "Ekonomická univerzita v Bratislave chce naučiť seniorov ako sa brániť
nekalému marketingu. Odpovede na otázky ako sa nenechať nalákať na zdanlivo výhodné ponuky
obchodníkov dostanú počas štúdia na univerzite tretieho veku. Jej prvý ročník sa začína v októbri. O
tejto téme sa dozviete viac v stredu v relácii Metro dnes v rozhovore s Oľgou Škorecovou z Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety."

Späť na obsah

3. Mojím snom je banka. Baví ma investovanie
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 03/10/2013; s.: 20; MOJA KARIÉRA; Lucia Čížová]
NÁJDITE SI PRÁCU S HN Ste absolvent či nezamestnaný a hľadáte si nové miesto? Projekt HN vám
pomôže urobiť dôležitý krok na trhu práce.
Lucia Čížová lucia.cizova@ecopress.sk
Životopis
Vyznačte viac svoje zručnosti. Daniela Imrichová vyštudovala bankovníctvo, práve dnes ju ešte čakajú
štátnice, ale o svojom ďalšom pôsobení má jasno. ,,Ak by to bola práca v banke, na začiatok by som
chcela byť na pobočke, aby som získala potrebnú prax, neskôr by som však rada pracovala skôr na
centrále s bankovými produktmi, prípadne v nejakej finančnej inštitúcii, kde by som sa chcela zaoberať
investovaním alebo cennými papiermi," vysvetľuje Daniela. Porote sa však zdalo, že nemá presne jasno,
na akej pozícii by chcela pracovať, preto jej odporučila, nech je na pohovoroch konkrétnejšia.
Odporúčania dostala aj čo sa týka životopisu. ,,Skúsenosti si zoraďte podľa aktuálnosti a tiež uveďte to,
či išlo o part time alebo full time. K zručnostiam by som doplnila aj to, že ste absolvovali rôzne
komunikačné školenia či tie zamerané na vyjednávacie zručnosti," radí Júlia Bodóová zo spoločnosti
Aujob. Veľmi ocenili aj jej znalosť kontingenčných tabuliek či manažérskeho programu CRM Leonardo,
ktoré jej odporučili v životopise ešte viac vyznačiť.
Prax a skúsenosti
Viac motivácie. Daniela vie definovať svoj úspech a vie, čo robiť, ak sa nedarí. ,,Ak sa mi s klientmi
nedarilo, zmenila som taktiku a krátko nato jeden klient investoval 50-tisíc eur. Nemala som problém
komunikovať s nimi i po práci či v škole," vysvetľuje Daniela. Podľa svojich slov vždy mala pri sebe
niekoho, kto ju viedol, Zuzana Nemčíková zo spoločnosti Manpower jej odporučila, aby to veľmi
neprízvukovala, môže to vyznieť, ako by niekoho potrebovala vždy.
Jazykové znalosti
Cvičte si to. Daniela vie, že na prácu v banke jej stačia aj základy angličtiny, je však pripravená si
znalosti oprášiť. ,,Skúste si pripraviť sebaprezentáciu v angličtine, aby ste boli istejšia," odporučila jej
Bodóová.
Vystupovanie
Bez stresu. Porota okrem iného chválila aj jej vystupovanie. ,,Mne ste sa páčili, nepôsobili ste
vystresovane, rozprávali ste k veci a možno trocha aj diplomaticky," dodala Nemčíková. Petra Niňajová
zo spoločnosti Grafton jej odporučila vynechávať ukončovanie viet typu ,,a takto" alebo slovné spojenia
,,taký nejaký".
Zaujal vás náš projekt? Môže pomôcť práve vám, neváhajte a dajte nám o sebe vedieť. Stačí navštíviť
stránku http://pracashn.hnonline.sk, vyplniť základné údaje alebo napísať editorke prílohy Moja kariéra
Lucii Čížovej na lucia.cizova@ecopress.sk
Ste personalista alebo zástupca firmy a zaujal vás profil Daniely Imrichovej? Napíšte na
lucia.cizova@ecopress.sk a sprostredkujeme vám na ňu kontakt.
Meno: Daniela Imrichová Vek: 24 Bydlisko: Prakovce Požadovaný plat: 700 eur netto
PROFIL UCHÁDZAČA Daniela Imrichová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Prvú
brigádu absolvovala v 17 rokoch, ako predavačka a ekonómka v mäsiarstve. Ďalšie letné brigády boli v
call centre, v marketingovej spoločnosti, kde uzatvárala zmluvy s klientmi v oblasti elektriny a plynu.
Počas štúdia pracovala v maklérskej spoločnosti Equity Finance, v ktorej telefonovala s klientmi v
súvislosti s investovaním do akcií, komodít a zaúčala ich, ako obchodovať na internetovej platforme
markets.com. Naposledy počas školy pôsobila v spoločnosti Plastcom, s. r. o., ako asistentka

marketingu a predaja, jej prácou bola väčšinou administratíva.
Daniela by chcela pracovať v banke, jej výhodou sú vedomosti a príjemné vystupovanie. SNÍMKA:
HN/PETER MAYER
RADY POROTY
Júlia Bodóová HR konzultant, Aujob, s. r. o.
Petra Niňajová Recruitment Consultant, Grafton Recruitment Slovakia
Zuzana Nemčíková Team Leader - IBM hiring team, Manpower 1. Pozície v životopise zoraďte podľa
aktuálnosti. 2. Viac sa predajte a aj v životopise vyznačte svoje zručnosti. 3. Pracujte na angličtine. 4. Z
prejavu vynechajte niektoré slovné barličky. 5. Vyjasnite si presne, na akú pozíciu by ste chceli ísť.
Celková známka z pohovoru 2
Hodnotenie pohovoru uchádzačom: ,,Dozvedela som sa, čo mám zlepšiť na sebe i v životopise a ako
lepšie odpovedať."
VIDEO k tomuto textu nájdete na hnonline.sk
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4. Kríza priniesla problémy, ale aj poučenia
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 03/10/2013; s.: 17; NÁZORY A ANALÝZY; Rudolf Sivák]
DISKUSIA V HN
Krach spoločnosti Lehman Brothers pred piatimi rokmi spôsobil, že globálny finančný trh sa dostal do
krátkeho obdobia ,,paniky" a vyspelé ekonomiky do dlhého obdobia krízy a stagnácie. Ukazuje sa, že
pravdu mali skeptici, ktorí tvrdili, že následky spľasnutia finančnej a dlhovej bubliny budú doznievať
minimálne dekádu. Hoci epicentrom krízy boli pôvodne USA, jej najväčšie dôsledky sa stále prejavujú v
Európe. Ekonomika USA už prekonala objem predkrízovej produkcie takmer o 5 % a nezamestnanosť
klesá (aktuálne je 7,3 percenta), aj keď rozpočtová situácia v krajine stále nie je dobrá. Naopak,
eurozóna sa z recesie dostáva veľmi pomaly a nezamestnanosť dosiahla rekordné maximum 12,1
percenta. Objavujú sa názory, že USA ,,predali" svoje problémy iným regiónom sveta. Tento názor je
však vhodné relativizovať. Krach Lehman Brothers bol ekonomický šok, ktorý znásobil viaceré nezdravé
tendencie na regionálnej aj globálnej úrovni tak, že už v nich nebolo možné pokračovať. Azda
najškodlivejšie bolo spoliehanie sa na dlh ako nástroj ekonomického rastu a rastu životnej úrovne
domácností. Krytie súčasnej spotreby a investícií budúcimi príjmami dosiahlo už pred krízou vo
viacerých krajinách extrémne vysokú úroveň. V roku 2008 bol celkový dlh domácností, firiem a štátu vo
Veľkej Británii a v Japonsku na úrovni takmer 500 percent HDP. V Španielsku, vo Francúzsku, v
Taliansku, Južnej Kórei a v USA to bolo viac ako 300 percent HDP. Krízové udalosti tiež ukázali, že z
hľadiska konkurencieschopnosti nie je spoločná menová politika pre 17 krajín eurozóny ideálnym
riešením. Pre ekonomicky úspešné krajiny je euro príliš slabé a úrokové sadzby veľmi nízke. Krajiny s
nižšou konkurencieschopnosťou riešili svoje ekonomické problémy do roku 2008 lacnými pôžičkami z
externých zdrojov v eure. Príchod recesie na prelome rokov 2008/2009 potreby financovania deficitných
krajín eurozóny zvýšil, ale, naopak, ochota a schopnosť financujúcich krajín poskytnúť ďalšie pôžičky sa
výrazne znížili. Finančnú krízu v Európe nahradila dlhová kríza. Päť rokov krízy poznačilo aj slovenskú
ekonomiku a spoločnosť. Evidentným dôsledkom je strata 140-tisíc pracovných miest, a to aj napriek
tomu, že reálny HDP na obyvateľa je dnes o niekoľko percent vyšší, ako bol pred krízou. V rámci
jednotlivých odvetví sa kríza asi najvýraznejšie prejavila v oblasti stavebníctva a realitného trhu. Oproti
roku 2008 je stavebná produkcia nižšia o 28 percent a ceny nehnuteľností na bývanie sa znížili v
priemere o 20 percent. Na druhej strane sa ponúka myšlienka, že kríza a ochladenie trhu nehnuteľností
prišli pre Slovensko v poslednej chvíli. Dokumentuje to realitný boom do roku 2008. V rokoch 2002 až
2008 vzrástla celková stavebná produkcia o 81,6 percenta a dynamika rastu cien nehnuteľností bola
dokonca dvojnásobná. Podľa štatistík NBS dosiahla v polovici roku 2008 priemerná cena za štvorcový
meter nehnuteľnosti na bývanie 2,6-násobok úrovne v roku 2002. Možno si predstaviť, že ak by realitný
boom pokračoval ešte niekoľko rokov, dnes by sme na Slovensku riešili asi podobné problémy ako v
Írsku alebo v Španielsku. Všetko zlé je vraj na niečo dobré. Jedným z pozitívnych výsledkov krízy by
malo byť poznanie, či skôr pripomenutie si, že vyšší výnos je sprevádzaný vyšším rizikom. V čase
prosperity je potrebné robiť reformy a vytvárať rezervu na horšie časy, čo platí osobitne pre oblasť
verejných financií. Kríza ukázala, že sľubom o nikdy sa nekončiacom raste cien aktív netreba veriť.
Vzhľadom na dlhú históriu vzniku finančných bublín je takmer isté, že súčasná kríza nie je tou
poslednou. Uskutočnené zmeny v regulačnom rámci finančného trhu boli len čiastočné a svet naďalej

nemá dôveryhodný mechanizmus na prevenciu opakovania podobných kríz. Priebeh a príčiny
jednotlivých finančných kríz sa do značnej miery podobajú. Mení sa len ich čas, miesto a impulz. Rudolf
Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Oproti roku 2008 je stavebná produkcia nižšia o 28 percent a ceny nehnuteľností na bývanie sa znížili o
20 percent.
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5. Automobilový priemysel v SR si aj v kríze dokázal udržať svoj rast
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/10/2013; Ekonomika; TASR]
Uviedol to pre TASR prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Jaroslav Holeček.
Bratislava 4. októbra (TASR) - Automobilový priemysel v SR si v posledných rokoch získal v Európe
veľké uznanie, lebo aj v rokoch hospodárskej krízy si dokázal udržať svoj rast. Uviedol to pre TASR
prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Jaroslav Holeček.
"V Európe na nás pozerajú s úctou a rešpektom. Naše minuloročné výsledky posunuli Slovensko na
špičku rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Prvú priečku sme obsadili počtom 171 áut na 1000
obyvateľov, čo znamená v celkových číslach viac ako 925.000 vyrobených automobilov. V tomto roku
máme ambíciu priblížiť sa opäť bližšie k vysnívanému miliónu," vyčíslil.
Podľa jeho slov je to však nielen šikovnosť ľudí na Slovensku vyrábať, ale aj nájsť vhodný trh pre odbyt,
vyrobiť žiadaný model automobilu a dokázať optimalizovať a inovovať výrobu. Vzniká tu veľký priestor
pre rozvoj dodávateľov pre automobilky. Subdodávatelia tvoria viac ako jednu štvrtinu tržieb
automobilového priemyslu. "Takmer 80 % subdodávateľov sú u nás lokalizované medzinárodné a
nadnárodné spoločnosti," priblížil.
"Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane
zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane aj stabilitu subdodávateľskej siete na
Slovensku. Rozvoj dodávateľských firiem je jedným zo strategických cieľov vedúcej organizácie tohto
odvetvia – Zväzu automobilového priemyslu," podčiarkol Holeček.
Odborníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave vypracovaná štúdia jasne ukazuje vplyv
automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo. "V odvetví automobilového priemyslu je
zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú naň naviazané
pracovné miesta pre viac ako 200.000 ľudí," priblížil Holeček.
Odvetvie automotive tvorí spolu 41 % tržieb z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku. Pridaná
hodnota tvorená jedným pracovníkom pri výrobe automobilov je pritom 2,5-násobne väčšia ako priemer
slovenského priemyslu. "Takisto 26-% podiel na exporte a 12 % tvorby HDP je na jednej strane dôkazom
významu automobilového priemyslu v hospodárstve SR, ale na druhej strane tiež nesmiernej
zodpovednosti za jeho ďalší rozvoj a zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti," zdôraznil.
Predpokladom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu je podľa prezidenta ZAP však aj
zabezpečenie potrebných odborníkov. "Odborné vzdelanie musí byť v súlade so súčasnou praxou a
potrebami trhu práce. Je nutné vykonať reformu stredného odborného školstva a zodpovedne
pripravovať mladých ľudí na ich povolanie," dodal Holeček.

Späť na obsah

6. Automobilový priemysel v SR si udržal svoj rast
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 04/10/2013; Auto aktuality; TASR]
Automobilový priemysel v SR si v posledných rokoch získal v Európe veľké uznanie, lebo aj v rokoch
hospodárskej krízy si dokázal udržať svoj rast. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu automobilového
priemyslu (ZAP) SR Jaroslav Holeček. "V Európe na nás pozerajú s úctou a rešpektom. Naše
minuloročné výsledky posunuli Slovensko na špičku rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Prvú
priečku sme obsadili počtom 171 áut na 1000 obyvateľov, čo znamená v celkových číslach viac ako
925.000 vyrobených automobilov. V tomto roku máme ambíciu priblížiť sa opäť bližšie k vysnívanému
miliónu," vyčíslil.
Podľa jeho slov je to však nielen šikovnosť ľudí na Slovensku vyrábať, ale aj nájsť vhodný trh pre odbyt,

vyrobiť žiadaný model automobilu a dokázať optimalizovať a inovovať výrobu. Vzniká tu veľký priestor
pre rozvoj dodávateľov pre automobilky. Subdodávatelia tvoria viac ako jednu štvrtinu tržieb
automobilového priemyslu. "Takmer 80 % subdodávateľov sú u nás lokalizované medzinárodné a
nadnárodné spoločnosti," priblížil.
"Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane
zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane aj stabilitu subdodávateľskej siete na
Slovensku. Rozvoj dodávateľských firiem je jedným zo strategických cieľov vedúcej organizácie tohto
odvetvia – Zväzu automobilového priemyslu," podčiarkol Holeček.
Odborníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave vypracovaná štúdia jasne ukazuje vplyv
automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo. "V odvetví automobilového priemyslu je
zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú naň naviazané
pracovné miesta pre viac ako 200.000 ľudí," priblížil Holeček. Odvetvie automotive tvorí spolu 41 %
tržieb z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku. Pridaná hodnota tvorená jedným pracovníkom pri
výrobe automobilov je pritom 2,5-násobne väčšia ako priemer slovenského priemyslu. "Takisto 26-%
podiel na exporte a 12 % tvorby HDP je na jednej strane dôkazom významu automobilového priemyslu v
hospodárstve SR, ale na druhej strane tiež nesmiernej zodpovednosti za jeho ďalší rozvoj a
zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti," zdôraznil.
Predpokladom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu je podľa prezidenta ZAP však aj
zabezpečenie potrebných odborníkov. "Odborné vzdelanie musí byť v súlade so súčasnou praxou a
potrebami trhu práce. Je nutné vykonať reformu stredného odborného školstva a zodpovedne
pripravovať mladých ľudí na ich povolanie," dodal Holeček.
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7. Sýria: Vojna sa odkladá
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 07/10/2013; Téma dňa; zo zahraničia; Alfonz Šuran]
Alfonz Šuran, moderátor: "Nielen o chemických zbraniach budeme v súvislosti so Sýriou hovoriť s
Františkom Škvrdom z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobrý
večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "Dobrý večer."
Alfonz Šuran, moderátor: "Pán Švrnda, čo sa stalo, že Američania tak pomerne rýchlo vycúvali z plánu
na vojenskú intervenciu v Sýrii? Kým pred niekoľkými týždňami bola vojna doslova na spadnutie, boli
tam vojenské lode v oblasti, na burzách už zdražela ropa, tak dnes americká diplomacia chváli Damask."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "Vyžaduje to trochu širší
pohľad. Ja by som videl také štyri momenty s tou informačnou vojnou okolo Sýrie spojené. USA už
viackrát v poslednom desaťročí urobilo takú operáciu vojenskú, ktorej zmysel a cieľ nebol jasný.
Môžeme hovoriť v tomto zmysle o Iraku, o Afganistane, o Líbyi. Verejná mienka v USA takéto akcie už
dneska veľmi nepodporuje. Druhým momentom je to, čo momentálne prebieha v USA, to je tá kríza
finančná, alebo teda provizórny štátny rozpočet, keď to nazveme nejako inakšie. Opäť tie peniaze by
tam boli chýbali. Tretím takým momentom je možno aj to, že americká vojenská elita pred niekoľkými
rokmi, to bol prípad generála McCrystalla, ktorý bol veliteľom toho amerického kontingentu v
Afganistane, ktorý sa vyjadril niečo v tom duchu, že politici nás posielajú do vojny, o ktorej nevedia, čo v
nej chcú dosiahnuť a nakoniec nám nedajú ani tie prostriedky, ktoré by sme ako vojaci potrebovali. No a
štvrtým faktor je taký ten faktor medzinárodnej politiky, že skutočne USA sa nepodarilo získať dostatok
spojencov. Takým prekvapujúcim krokom bolo odstúpenie Veľkej Británie od týchto plánov. Takže tam
bolo veľké množstvo faktorov a skutočne podľa niektorých zdrojov sa dá povedať, že tá operácie
vojensky pripravená nebola. Mohli by sme ešte dodať aj to, že sýrske ozbrojené sily, situácia je tam síce
veľmi komplikovaná, len tí dôstojníci, vojaci bojujú už dva a polroka a majú určité bojové skúsenosti,
takže nebolo by to také jednoduché urobiť ako sa to podarilo v Iraku, Afganistane alebo v Líbyi, že ten
režim padol pomerne rýchlo a bez nejakých veľkých strát na americkej strane."
Alfonz Šuran, moderátor: "Spomínali ste štyri faktory. Ale aká bola povedzme váha Ruska v tomto
prípade, ktoré pomerne jednoznačne sa postavilo na stranu Asadovho režimu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "Rusko v posledných
rokoch zosilnelo. Možno nie tak ekonomicky, ako určitým spôsobom tam došlo k nejakej stabilite
vnútropolitickej, čo sa premietlo aj do zahraničnej politiky Ruska. A zrejme takým tým pohárom, ktorý
pretiekol, trpezlivosť ruskej diplomacie bolo to porušenie pravidiel bezletovej zóny v Líbyi. To vysvetliť,
že čo je bezletová zóna je zložité, ale v žiadnom prípade to neznamená voľnú ruku na bombardovanie

vládnuceho režimu, nech je ten režim akokoľvek autoritársky alebo označíme nejakým iným nepekným
názvom. Takže tu zrazu Rusi prišli na to, že nie vždycky je možné spoliehať sa na nejaké džentlmenské
dohody. Takže v tej Líbyi to bolo trochu odlišné tým, že tá osoba Muammara Kaddáfího bola veľmi
kontroverzná. Asad je jednou z osobností alebo aj generačne, ktorá má relatívne dobré vzťahy k
Moskve. Tak by som to povedal, historicky v širšom kontexte. A skutočne tam nebol žiaden dôvod na to,
aby sa voči Sýrii zaútočilo. Ak zoberieme tie zbrane hromadného ničenia, no tie neboli nikdy nejakým
spôsobom dokázané, to ich použitie patričným spôsobom, ale teda Američania príliš skoro podľa mňa
vyskočili s bubnom na zajace. Ruská diplomacia v spolupráci s čínskou už značne dlhý čas odmietala
násilné riešenie tejto sýrskej krízy. Je možné dodať také čosi, že v niektorých amerických médiách
ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova označujú za pána Nie, ktorý hatí plány Američanov
v posledných rokoch. Takže je možné povedať, že v tom Rusku, v Moskve zostal nejaký potenciál
veľmocenského správania a Rusi to dokázali patričným spôsobom využiť v situácii, ktorá sa vytvorila, v
ktorej USA a ich spojenci nemali skutočne jasnú pozíciu. Snáď by sa ešte dala doplniť jedna taká vec,
skutočne aj Čína v tomto prípade stála pri Moskve a teda presvedčujú svetovú verejnosť, naše médiá to
veľmi nechcú pustiť, že skutočne treba skončiť s tým spôsobom riešenia ozbrojených konfliktov,
ozbrojených akcií, ktorý tu nastolila, alebo ktorý používajú USA zhruba od konca bipolarity, od začiatku
90-tych rokov minulého storočia."
Alfonz Šuran, moderátor: "Ešte tu je postoj Francúzska, ktoré sa rozhodlo napriek všetkému stále
podporovať protiasadovských rebelov. Mimochodom je už známe, kto vlastne tí rebeli sú? Či ide o
politickú opozíciu z vnútra Sýrie, alebo ide o platených žoldnierov, ktorí sú dosadzovaní a vyzbrojovaní
zvonka?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "Tá sýrska opozícia,
rebeli, povstalci sú na ich rôzne mená, je veľmi heterogénnou skupinou, ktorá vlastne nikto nevie presne
dneska povedať, kto sa v nej nachádza. Ja by som tam vyčlenil..."
Alfonz Šuran, moderátor: "Nie je teda nebezpečné podporovať takúto nie celkom jasnú skupinu? Dá sa
síce povedať, že budeme im dodávať zbrane, ale dáme pozor, aby sa nedostali do rúk teroristov, ale ako
odlíšiť, kto ešte je terorista a kto už nie?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "No smutný príbeh pre
americkú diplomaciu bola Líbya. To zabitie veľvyslanca pred rokom aj niečo, k čomu došlo. Málokedy sa
stáva, že tí, ktorí v úvodzovkách prinesú slobodu, sa potom stali terčom takéhoto útoku. Svedčí to o tom,
že americká diplomacia a jej spojenci nemajú úplný prehľad o tom, čo sa v jednotlivých krajinách, najmä
v arabskom svete deje. Tá sýrska opozícia sa dá rozdeliť na dve veľké skupiny, ktoré sú potom ešte aj
vo svojom vnútri diferencované. Prví sú skutočne nejaké také svetské, liberálne, konzervatívne politické
sily, ktoré majú nejaké výhrady voči režimu Bašara Asada. To je možné pripustiť. A druhá skupina je tam
podľa niektorých odhadov sú žoldnieri, bojovníci z viac ako 80 krajín sveta. Nájdu sa tam aj obyvatelia
alebo občania Ruska, Ukrajiny, ktorí majú moslimské vierovyznanie a rôznym spôsobom sa nechali do
týchto operácií nahovoriť. Nehovorím už o Američanom, Angličanoch, Francúzoch a iných. Takže to sú
dve veľké skupiny, medzi ktorými sú veľké rozdiely v tom, ako veci riešiť. S tým, že v tej informačnej
vojne stratili tieto sily značným spôsobom na popularita a by som povedal aj na prestíži krutosťou, ako
sa vyznačovali niektoré ich akcie tým, že nezmyselne sa ničia nielen, teda zabíjajú sa nielen ľudia, ale
ničia sa historické hodnoty. Tie sýrske mestá patria k najstaršie osídleným mestám na svete. Tam sú
nenahraditeľné aj historické straty okrem toho najväčšieho, že sú straty na životoch ľudských. Takže je
to taká nesúrodá skupina, ktorá keby aj získala moc, hovorím čisto hypoteticky, tak by nastala ďalšia
vlna bojov a situácia by sa podobala tomu, čo je dneska v Líbyi a možno by to bolo ešte horšie, lebo tuto
sú zainteresovaní do toho ešte aj ďalšie krajiny priamo, ak by som spomenul také dvoch veľkých
významných hráčov zahraničnej politiky, alebo svetovej politiky a to je Izrael a Turecko. Izraelu ide o
Golanské výšiny, ktoré okupuje už niekoľko desaťročí. Keby sa dostala do pohybu táto časť krajiny,
ktorá, ako zdôrazňujem, je okupovaná protiprávne, mala by byť opustená, tak by sa Izraelu značne
zhoršila situácia. Problémom je napríklad aj postoj Turecka, ktoré do určitej miery malo nejaké problémy
s vojakmi, ktorí uskutočnili prevraty pred niekoľkými rokmi a bolo odsúdení na pomerne vysoké tresty. A
teraz v tej Sýrii je otázka skutočne, čo by sa nakoniec mohlo podporovať. Takže stal sa z toho
neprehľadný uzol problémov a teda treba povedať, že je jednoznačne pozitívna tá ruská iniciatíva, ktorá
žiada zastaviť boje, ktorá žiada, aby všetci zúčastnení zasadli za rokovací stôl, lebo zatiaľ opozícia v
zásade odmieta rokovať s prezidentom Bašarom Asadom."
Alfonz Šuran, moderátor: "Poďme k sýrskym chemickým zbraniam. Prečo vyvolávajú práve chemické
zbrane zo Sýrie taký odpor vo svete? Veď, ak si to zoberieme do dôsledkov, tak chemické zbrane majú
len veľmi lokálne využitie, ochrana proti nim je pomerne jednoduchá – plynová maska. Nezanechávajú
ani trvalejšie stopy na životnom prostredí ako je to napríklad v prípade jadrových zbraní. A v porovnaní s
konvenčnými zbraňami je ten počet obetí pri použití stále pomerne malý."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "No to je ďalšia záhada.
Opäť ja patrím k tým ľuďom, ktorí tvrdia, že po tom fiasku, ktoré americká propaganda, americká

oficiálna politika utrpela v súvislosti s Irakom, tak toto je len nejaké opakovanie tej istej témy. Lebo
skutočne tie chemické zbrane nedokážu zásadným spôsobom zmeniť situáciu na bojisku. Záleží na tom,
aký je smer vetra a ďalšie veci, aké je počasie. Keď sa použijú, to nie je tak ako by sa použila
delostrelecká munícia na nejaký pevný cieľ, ktorý si zameriame. Takže používa sa to spravidla, keď to
zjednoduším v dotyku bojujúcich strán, ale nie voči civilnému obyvateľstvu. Takže prečo sa na tento
problém tak upäli Američania, nie je opäť jasné. A to bolo spojené s tým, čo som na začiatok hovoril, že
potrebovali nájsť nejaký dôvod. A nevedeli presne na základe čoho by sa tá vojna alebo tá operácia
ozbrojená uskutočnila."
Alfonz Šuran, moderátor: "O čo vlastne ide v Sýrii? Najskôr to vyzeralo na nejaké pokračovanie arabskej
jari. Momentálne sú také náznaky, že ide možno o nejakú formu snahy o zmenu režimu vplyvmi zvonka.
Je ten pohľad veľmi mylný alebo môže za tým niečo taký byť?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita: "No opäť poviem to
veľmi stručne. Je to zase len zjednodušene, ja by som tam videl také tri roviny problémov. Prvá je
vnútrosýrska rovina. Je to štát, v ktorom je viacero konfesijných skupín, je tam aj viac národností, Kurdi
sú tam, je tam zložitá situácia s palestínskymi utečencami, boli niektoré problémy spojené s Hamasom
hneď na začiatku tej operácie. Teda to je prvý taký problém. Potom druhá vec je regionálna. Už som
spomínal Turecko a Izrael, ktoré sú do tejto krízy určitým spôsobom zatiahnuté, vydávajú rôzne
vyjadrenia. Ďalej sú to, neviem to nazvať inakšie, ako reakčné arabské islamistické režimy, najmä
Saudská Arábia a Katar, ktorým možno leží v srdci ten svetský charakter Asadovho režimu, ktorý v
podstate zostal druhým takýmto režimom, ešte Alžírsko, ktoré je značne vzdialené od toho. Takže je tu
tento značne zložitý regionálny problém. Ak do toho ešte zarátame Irán, ktorý vyjadril otvorenú podporu
aj teda vystúpenia na podporu Sýrie a dokonca aj nejaké teroristické akcie, keby došlo k útoku na Sýriu,
boli ochotní uskutočniť vo svete, v Izraeli a inde. Takže to je druhá rovina problému. A tretia rovina je
globálna. Už som to spomínal, že skutočne je tu určité stretnutie ruskej a americkej diplomacie. Ja
patrím k tým ľuďom, ktorí tvrdia, že sýrska kríza znamená začiatok utvárania multipolarity moci vo
svetovej politike. A Rusi veľmi dobrým, šikovným spôsobom využili všetky možnosti, ktoré mali k
dispozícii. Keď zoberieme, že americká politika je do určitej miery frustrovaná aj tou aférou s
odpočúvaním so Snowdenom, ktorý sa ocitol za určitých dramatických okolností v Rusku, existujú o tom
rôzne výklady, ako sa to stalo, ako sa tam dostal. Aj v Rusku sa na to rôznia názory. Ale skutočne tu je
určitý zlomový bod. Ja ho vidím ako pozitívny tým, že bude trochu menej násilia vo svete. A treba v
každom prípade podporiť takéto kroky, takýto spôsob riešenia problémov."
Alfonz Šuran, moderátor: "Hovorí František Škvrnda. To boli jeho názory na situáciu v Sýrii. My ešte
situáciu v tejto krajine budeme dnes na TA3 rozoberať. A síce v relácii 24 hodín vo svete, kde sa
zameriame na to, ako sa budú v Sýrii likvidovať chemické zbrane. Barbara Túrošová bude s odborníkom
na organickú chémiu hovoriť práve o tejto téme o 21. hodine. Téma dňa sa končí. Vďaka za pozornosť.
Pekný večer."
-END
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8. Zamestnať sa pomáhajú aj veľtrhy práce
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 08/10/2013; Správy RTVS; z domova; Kristína
Dobrovodová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Armáde mladých nezamestnaných na Slovensku môžu pomôcť aj veľtrhy
práce. Jeden z nich organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Na konci leta bolo na úradoch
práce vyše stošestnásťtisíc ľudí vo veku od dvadsať do dvadsaťdeväť rokov."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje veľtrh práce pre
študentov už piatykrát. Stáže, brigády, i stálu prácu tu ponúka viac ako tridsať firiem."
Anketa, študenti
Opýtaná 1: "Som druháčka, ale som tu prvýkrát na tomto veľtrhu. A je to fakt zaujímavé. Je tu veľa
zaujímavých vecí, napríklad brigády na Slovensku, alebo v zahraničí, ponuky práce."
Opýtaný 2: "Poznám ako ľudí, ktorí tu prácu získali a pracujú tam aj dnes."
Opýtaná 3: "Podľa mňa je to dobrá možnosť niečo získať, akože tie informácie nielen z internetu."
Andrea Poláková, personálny konzultant: "Máme rôzne pozície v rámci administratívy, obchodu,
marketingu, inžinieringu, IT, a dokonca máme ponuku aj v rámci brigád a krátkodobých vlastne
pracovných miest."

Ján Mezei, personálny konzultant: "Máme viacero pozícií, kde môžeme využiť absolventov, či už sú to
pozície finančného rázu, ľudí na účtovníctvo, na kontroling, na reporting, prípadne na analýzy."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Doterajšie skúsenosti ukazujú, že každý
ročník tohto veľtrhu prispel určitým spôsobom k tomu, že absolventi univerzity sa aj dobre uplatňujú."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Za podporou zamestnania mladých ľudí do dvadsaťdeväť rokov stáli
aj viaceré projekty ústredia práce."
Jana Lukáčová, kancelária generálneho riaditeľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: "V rámci
týchto projektov bolo doteraz vytvorených viac ako deväťtisíc šesťsto pracovných miest, z toho najviac
pracovných miest, nových pracovných miest, bolo vytvorených na východe Slovenska."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Študenti stredných škôl si hľadajú iba krátkodobé brigády a
sústreďujú sa predovšetkým na výber vysokej školy, na ktorej by chceli študovať. Im môže pomôcť
každoročný medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry, kde si môžu vybrať z ponuky univerzít, okrem
Slovenska aj z Čiech, Švajčiarska, Španielska, Rakúska, či Maďarska."
Daniela Kráľovičová, riaditeľka medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry: "To stretnutie s týmito
zástupcami škôl, inštitúcií je vlastne výbornou platformou, kde vlastne ten študent môže získať také
hlbšie informácie."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Veľtrh štúdia a kariéry môžu záujemcovia navštíviť do štvrtka."
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9. Čína tlačí na Spojené štáty
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 08/10/2013; Správy RTVS; zo zahraničia; Tamara
Lištiaková]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Vláda Baracka Obamu je už týždeň bez peňazí. Svetové trhy, a najmä
veritelia v Spojených štátoch však nervózne hľadia na iný deň v kalendári, sedemnásty október. Termín,
dokedy má rozhádaný Kongres hlasovať o navýšení dlhového stropu. Ak to neurobí, Spojeným štátom
hrozí bankrot."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Spojené štáty dnes dali do obehu novú stodolárovku. Má byť lepšie
chránená. Vláda tieto peniaze ale zatiaľ neuvidí na účte, a s ňou ani jej zamestnanci."
Zamestnankyňa vlády: "Môžem skončiť na ulici. Nemám z čoho platiť účty."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "V okolí Kongresu je naďalej pusto, federálni úradníci ostávajú na
neplatenom voľne. V samotnom Kongrese sa medzitým demokrati s republikánmi hádajú, kto za to
môže."
Harry Reid, šéf demokratickej väčšiny v Senáte: "Nebudeme vyjednávať so zbraňou pri hlave.
Odkazujeme našim republikánskym kolegom, aby skončili s touto nebezpečnou odstávkou. Zastavte
tieto nezodpovedné hrozby bankrotu."
John Boehner, republikánsky šéf Snemovne reprezentantov: "Prezident odmieta rokovať, a to škodí
našej ekonomike a ohrozuje našu krajinu."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Že čas beží, odkazuje Washingtonu aj Peking a vyzýva, aby si dal
finančné záležitosti do poriadku. Číne nejde o americký rozpočet, ale o dlhový strop. Ak ho totiž Kongres
nenavýši, USA nebudú schopné splácať dlhy a Čína je najväčší veriteľ americkej vlády."
Ču Kuang-kiao, námestník čínskeho ministra financií: "Žiadame Spojené štáty, aby včas, teda pred
sedemnástym októbrom, vyriešili svoje politické problémy týkajúce sa dlhového stropu. Žiadame, aby sa
vyhli krachu a ochránili čínske investície v USA."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Tri a pol bilióna dolárov - zhruba toľko peňazí má Čína v americkej
ekonomike. Dôvody na obavy sú preto pochopiteľné."
Peter Baláž, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V krajnom prípade by to riziko spočívalo
hlavne vtedy, keby Číňania sa rozhodli vlastne tie svoje aktíva, ktoré majú v amerických dolároch,
nejakým spôsobom uplatniť a povedať - V poriadku, chceme vyplatiť dneska naše dlhopisy v reálnej

mene, chceme dneska aktivovať ... amerických dolárov, povedzme vytočiť za zlato."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Hrozba, že by sa tento scenár naplnil, je však podľa analytikov
minimálna. Rovnako, ako scenár, že by sa americký Kongres nedohodol."
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10. Plus
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 10/10/2013; s.: 1; TITULNÁ STRANA; Redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave dnes udelí titul doctor honoris causa diplomatovi a exministrovi
zahraničných vecí Jánovi Kubišovi. Kubiš momentálne pôsobí ako osobitný predstaviteľ generálneho
tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľ Asistenčnej komisie OSN v Afganistane. Náš názor: Zaslúžené
ocenenie pre človeka, ktorý reprezentuje Slovensko v štruktúrach OSN.
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11. Automobilový priemysel v SR si udržal svoj rast - Transport-logistika.sk online denník o doprave a logistike
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 10/10/2013; Redakcia]
Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku
04. 10. 2013 »
Automobilový priemysel v SR si udržal svoj rast
Automobilový priemysel v SR si v posledných rokoch získal v Európe veľké uznanie, lebo aj v rokoch
hospodárskej krízy si dokázal udržať svoj rast.
Uviedol to pre TASR prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Jaroslav Holeček. "V Európe
na nás pozerajú s úctou a rešpektom. Naše minuloročné výsledky posunuli Slovensko na špičku
rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Prvú priečku sme obsadili počtom 171 áut na 1000
obyvateľov, čo znamená v celkových číslach viac ako 925.000 vyrobených automobilov. V tomto roku
máme ambíciu priblížiť sa opäť bližšie k vysnívanému miliónu," vyčíslil.
Podľa jeho slov je to však nielen šikovnosť ľudí na Slovensku vyrábať, ale aj nájsť vhodný trh pre odbyt,
vyrobiť žiadaný model automobilu a dokázať optimalizovať a inovovať výrobu. Vzniká tu veľký priestor
pre rozvoj dodávateľov pre automobilky. Subdodávatelia tvoria viac ako jednu štvrtinu tržieb
automobilového priemyslu. "Takmer 80 % subdodávateľov sú u nás lokalizované medzinárodné a
nadnárodné spoločnosti," priblížil.
"Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane
zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane aj stabilitu subdodávateľskej siete na
Slovensku. Rozvoj dodávateľských firiem je jedným zo strategických cieľov vedúcej organizácie tohto
odvetvia – Zväzu automobilového priemyslu," podčiarkol Holeček.
Odborníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave vypracovaná štúdia jasne ukazuje vplyv
automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo. "V odvetví automobilového priemyslu je
zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú naň naviazané
pracovné miesta pre viac ako 200.000 ľudí," priblížil Holeček. Odvetvie automotive tvorí spolu 41 %
tržieb z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku. Pridaná hodnota tvorená jedným pracovníkom pri
výrobe automobilov je pritom 2,5-násobne väčšia ako priemer slovenského priemyslu. "Takisto 26-%
podiel na exporte a 12 % tvorby HDP je na jednej strane dôkazom významu automobilového priemyslu v
hospodárstve SR, ale na druhej strane tiež nesmiernej zodpovednosti za jeho ďalší rozvoj a
zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti," zdôraznil.
Predpokladom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu je podľa prezidenta ZAP však aj
zabezpečenie potrebných odborníkov. "Odborné vzdelanie musí byť v súlade so súčasnou praxou a
potrebami trhu práce. Je nutné vykonať reformu stredného odborného školstva a zodpovedne
pripravovať mladých ľudí na ich povolanie," dodal Holeček.
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12. Ocenenie práce Jána Kubiša
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 10/10/2013; Hlavné správy; z domova; Noro Dolinský]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Slovenský diplomat Ján Kubiš si z rúk rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave prevzal čestný titul doctor honoris causa. Univerzita sa tak rozhodla oceniť
najmä jeho prínos v oblasti zahraničnej politiky v Afganistane. Pri rozhodovaní však zavážila aj jeho
publikačná činnosť a zároveň práca so študentmi Fakulty medzinárodnej politiky."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Čestný titul doctor honoris causa udeľujú vysoké školy za zvláštne zásluhy
a šírenie dobrého mena vo svete. Náš diplomat Ján Kubiš si ho prevzal v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave."
Ján Kubiš, veľvyslanec gen. tajomníka OSN pre Afganistan: "Pre mňa je to možno dôležité aj z toho
hľadiska, že Ekonomická univerzita, tu som si nostrifikoval svoj diplom a dostať takýto akademický
titul, to je fantastické. Takže musím povedať, že som reagoval aj trochu s pohnutím."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že pán Ing. Ján Kubiš je
osobnosťou diplomata, osobnosťou medzinárodného politika, ktorá svojím dielom dokumentuje vysokú
úroveň slovenskej diplomacie."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Ján Kubiš začínal v diplomatických službách v 80. rokoch. Slováci si ho
však spájajú najmä s funkciou ministra zahraničných vecí v rokoch 2006 – 2009."
Katarína Cséfalvayová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU BA: "V nemalej miere rozhodlo aj to, že
pán Ing. Kubiš pravidelne uskutočňoval prednáškovú činnosť na našej fakulte, aj na univerzite a taktiež
jeho publikácie a články slúžia aj ako významný študijný materiál pre našich študentov."
Noro Dolinský, reportér TA3: "V súčasnosti pôsobí Ján Kubiš ako osobitný vyslanec generálneho
tajomníka OSN pre Afganistan a zároveň šéf asistenčnej misie Spojených národov v Afganistane."
Ján Kubiš, veľvyslanec gen. tajomníka OSN pre Afganistan: "Ja už možno 20 rokov pracujem s týmto
regiónom, keď sa zaoberáte otázkami strednej Ázie, Kaukazu a podobne, okamžite musíte komunikovať,
brať do úvahy aký je vývoj v Iráne, aký v Afganistane."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "My očakávame, že táto spolupráca v rámci
možností bude pokračovať, bude ešte intenzívnejšia a Ekonomická univerzita, študenti, učitelia i ja

osobne sa na túto spoluprácu s takou osobnosťou ako je Ing. Kubiš veľmi tešíme."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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13. Prehľad správ - Čestný titul pre Kubiša
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 10/10/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]
Redaktor: "Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul doctor honoris causa bývalému ministrovi
zahraničných vecí Jánovi Kubišovi, dnes osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN pre
Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej komisie OSN v Afganistane."
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14. Automobilový priemysel v SR si udržal svoj rast - Transport.sk - online denník
o doprave a logistike
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 11/10/2013; Redakcia]
Portál magazínu Transport a Logistika zameraný na motorizmus, dopravu a logistiku
04. 10. 2013 »
Automobilový priemysel v SR si udržal svoj rast
Automobilový priemysel v SR si v posledných rokoch získal v Európe veľké uznanie, lebo aj v rokoch
hospodárskej krízy si dokázal udržať svoj rast.
Uviedol to pre TASR prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Jaroslav Holeček. "V Európe
na nás pozerajú s úctou a rešpektom. Naše minuloročné výsledky posunuli Slovensko na špičku
rebríčka vo výrobe automobilov na obyvateľa. Prvú priečku sme obsadili počtom 171 áut na 1000
obyvateľov, čo znamená v celkových číslach viac ako 925.000 vyrobených automobilov. V tomto roku
máme ambíciu priblížiť sa opäť bližšie k vysnívanému miliónu," vyčíslil.
Podľa jeho slov je to však nielen šikovnosť ľudí na Slovensku vyrábať, ale aj nájsť vhodný trh pre odbyt,
vyrobiť žiadaný model automobilu a dokázať optimalizovať a inovovať výrobu. Vzniká tu veľký priestor
pre rozvoj dodávateľov pre automobilky. Subdodávatelia tvoria viac ako jednu štvrtinu tržieb
automobilového priemyslu. "Takmer 80 % subdodávateľov sú u nás lokalizované medzinárodné a
nadnárodné spoločnosti," priblížil.
"Našou úlohou je podporiť zabezpečenie slovenských lokálnych subdodávateľov, ktorí na jednej strane
zaistia zníženie logistických nákladov, ale na druhej strane aj stabilitu subdodávateľskej siete na
Slovensku. Rozvoj dodávateľských firiem je jedným zo strategických cieľov vedúcej organizácie tohto
odvetvia – Zväzu automobilového priemyslu," podčiarkol Holeček.
Odborníkmi Ekonomickej univerzity v Bratislave vypracovaná štúdia jasne ukazuje vplyv
automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo. "V odvetví automobilového priemyslu je
zamestnaných priamo viac ako 60.000 zamestnancov, no priamo aj nepriamo sú naň naviazané
pracovné miesta pre viac ako 200.000 ľudí," priblížil Holeček. Odvetvie automotive tvorí spolu 41 %
tržieb z celkovej priemyselnej výroby na Slovensku. Pridaná hodnota tvorená jedným pracovníkom pri
výrobe automobilov je pritom 2,5-násobne väčšia ako priemer slovenského priemyslu. "Takisto 26-%
podiel na exporte a 12 % tvorby HDP je na jednej strane dôkazom významu automobilového priemyslu v
hospodárstve SR, ale na druhej strane tiež nesmiernej zodpovednosti za jeho ďalší rozvoj a
zabezpečenie jeho trvalej konkurencieschopnosti," zdôraznil.
Predpokladom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu je podľa prezidenta ZAP však aj
zabezpečenie potrebných odborníkov. "Odborné vzdelanie musí byť v súlade so súčasnou praxou a
potrebami trhu práce. Je nutné vykonať reformu stredného odborného školstva a zodpovedne
pripravovať mladých ľudí na ich povolanie," dodal Holeček.
Váš email:
Známeho email:
Ahoj, odporúčam Ti tento článok: http://www.transport.sk/spravy/auto-aktuality/6300-automobilovypriemysel-v-sr-si-udrzal-svoj-rast.html
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15. Ocenenie práce Jána Kubiša
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 11/10/2013; Dobré správy; z domova; Noro Dolinský]
Pavol Kirinovič, moderátor TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave si uctila významného hosťa.
Rektor univerzity totiž slovenskému diplomatovi Jánovi Kubišovi odovzdal čestný titul doktor honoris
causa. Pán Kubiš vraj robí veľké veci v zahraničnej politike a navyše sa venuje študentom, ktorí tak
môžu čerpať od neho cenné poznatky."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Čestný titul doktor honoris causa udeľujú vysoké školy za zvláštne zásluhy
a šírenie dobrého mena vo svete. Náš diplomat Ján Kubiš si ho prevzal v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave."
Ján Kubiš, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan: "Pre mňa je to možno dôležité aj z toho
hľadiska, že ekonomická univerzita tu som si nostrifikoval svoj diplom a dostať takýto akademický titul,
to je fantastické. Takže musím povedať, že som reagoval aj trochu s pohnutím."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že pán inžinier Ján Kubiš je
osobnosťou diplomata, osobnosťou medzinárodného politika, ktorá svojim dielom dokumentuje vysokú
úroveň slovenskej diplomacie."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Ján Kubiš začínal v diplomatických službách v 80-tych rokoch. Slováci si
ho však spájajú najmä s funkciou ministra zahraničných vecí v rokoch 2006 až 2009."
Katarína Cséfalvayová, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ Bratislava: "V nemalej miere rozhodlo aj to,
že pán inžinier Kubiš pravidelne uskutočňoval prednáškovú činnosť na našej fakulte a na univerzite. A
taktiež jeho publikácie a články slúžia ako významný študijný materiál pre našich študentov."
Noro Dolinský, reportér TA3: "V súčasnosti pôsobí Ján Kubiš ako osobitný vyslanec generálneho
tajomníka OSN pre Afganistan a zároveň šéf asistenčnej misie Spojených národ v Afganistane."
Ján Kubiš, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan: "Ja už možno 20 rokov pracujem s
týmto regiónom. Keď sa zaoberáte otázkami strednej Ázie, Kaukazu a podobne, okamžite musíte
komunikovať a brať do úvahy, aký je vývoj v Iráne, aký je vývoj v Afganistane."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "My očakávame, že táto spolupráca v rámci
možností bude pokračovať, bude ešte intenzívnejšia a ekonomická univerzita, študenti, učitelia i ja
osobne sa na túto spoluprácu s takou osobnosťou ako je inžinier Kubiš veľmi teším."

Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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16. Uplatnenie absolventov VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 13/10/2013; Hlavné správy; z domova; Noro Dolinský]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Nájsť si prácu po skončení vysokoškolského štúdia je pre väčšinu
mladých ľudí veľký problém, najmä vzhľadom na súčasnú mieru nezamestnanosti a malý dopyt po
niektorých profesiách. Pomôcť sa im preto snažia aj samotné vysoké školy."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Z údajov najväčšieho slovenského pracovného portálu vyplýva, že
životopis každého absolventa vysokej školy si vlani pozreli v priemere 4 zamestnávatelia."
Študenti vysokých škôl
Neuvedený: "Podľa mňa kto je šikovný, ten sa uplatní."
Neuvedená: "Nie je to ľahké, pretože musíme byť často v škole, aj na povinných prednáškach
a nemáme prax."
Neuvedená: "Keď pre to robí niečo človek už počas toho vysokoškolského štúdia, tak to podľa mňa nie
je vôbec problém."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Efektívnejšiemu uplatneniu vysokoškoláka po skončení štúdia by mali
pomôcť aj veľtrhy práce. Tie sa v súčasnosti organizujú na pôde väčšiny vysokých škôl."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľtrh prispieva k uplatneniu absolventov
po ukončení štúdia a zároveň na tomto veľtrhu študenti už majú možnosť počas štúdia si dohodnúť
pracovné stáže."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Výhodou vysokoškolákov pri uchádzaní sa o zamestnanie je znalosť
minimálne jedného cudzieho jazyka."
Zuzana Telepovská, zahraničné jazykové pobyty: "Každoročne v podstate vnímame nárast týchto
študentov o tieto a záujem týchto študentov o tieto pobyty, hlavne nám ide o to, aby naši študenti
spoznali tú zahraničnú kultúru."
Milan Kindernay, pracovná agentúra: "Najviac ponúk pracovných od zamestnávateľov je hlavne pre
študentov, ktorí sú jazykovo nadaní. Študenti sú veľmi spokojní s tým, akú im dávame spätnú väzbu
v zmysle prípravy na pracovný pohovor, alebo teda ako sa majú správať na tých pracovných
pohovoroch."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Zamestnávatelia majú podľa pracovného portálu najväčší záujem
o absolventov vysokých škôl s technickým zameraním, najmä v odbore informatika. Najväčší pokles
záujmu zamestnávateľov je za posledné roky o absolventov stavebných fakúlt. Vysoké školy sa snažia
situáciu riešiť."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Oslovujeme zástupcov praxe, dávame im
posudzovať učebné plány, obsah jednotlivých predmetov. Pre nás je totiž podstatné, aby prax nám
povedala akého absolventa potrebuje a my máme za povinnosť takého absolventa pripraviť."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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17. Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? videozáznam (2)
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 11/10/2013; redakcia]
1. Oskar Krejčí 2. Svetozár Krno 3. Marta Goňcová 4. František Škvrnda 5. Diskusia 6. Marcela Gbúrová
7. Milan Šikula 8. Jozef Lysý 9. Juraj Marušiak 10. Jiří Navrátil 11. Diskusia 12. Ivan Laluha 13. Monika
Čambalíková 14. Martin Muránsky 15. Jiří Silný 16. Diskusia 17. Marián Sekerák 18. Petronela
Šebestová 19. Antonín Kozoň 20. Diskusia a záver konferencie

Prinášame vystúpenia z druhého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Európsky sociálny
model: čo ďalej?, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 8. – 9. októbra 2013. Druhé číslo pri poradí
záznamu nadväzuje na počet záznamov z prvého dňa konferencie, ktorý sa skončil číslom 17 –
diskusiou k IV. panelu.
V. PANEL - Geopolitické súvislosti európskeho sociálneho modelu: solidaritou k bezpečnejšiemu svetu?
1/18. Oskar Krejčí, Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe: Geopolitika a sociálny
štát
2/19. Svetozár Krno, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Čínske, indické a
európske tradície a alternatívy vývoja
3/20. Marta Goňcová, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne: Staré idey, nové problémy
4/21. František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave:
Niektoré bezpečnostné aspekty a súvislosti európskeho sociálneho modelu
5/2. Diskusia
VI. panel - Kríza európskeho sociálneho modelu a jej politické súvislosti
6/23. Marcela Gbúrová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Marshallova
teória moderného občianstva a tendencie rozvoja sociálneho občianstva v Slovenskej republike po roku
1989
7/24. Milan Šikula, Ekonomický ústav SAV: Sociálny štát a globálne vládnutie bez globálnej vlády
8/25. Jozef Lysý, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského: Politické myslenie medzi ochranou a
prevenciou
9/26. Juraj Marušiak, Ústav politických vied SAV: Kríza dôvery a kríza demokracie
10/27. Jíři Navrátil, Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity v Brne: Éra trpezlivosti?
Sociálno-ekonomický protest v krajinách Višegrádu v období transformácie a krízy
11/28. Diskusia
VII. panel - Korene európskeho sociálneho modelu: odkiaľ a kam?
12/29. Ivan Laluha, Ekonomická univerzita v Bratislave: Odkaz Alexandra Dubčeka v Európe
13/30. Monika Čambalíková, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy v Sládkovičove:
Európsky sociálny model v podmienkach a výzvach súčasnosti
14/31. Martin Muránsky, Filozofický ústav SAV: Európska únia: kupovanie strateného času alebo
politický koncept budúcnosti?
15/32. Jiří Silný, Ekumenická akadémia v Prahe: Biblické a kresťanské inšpirácie spravodlivého
usporiadania spoločnosti
16/33. Diskusia
VIII. panel - Vybrané otázky sociálnej práce a sociálnej politiky v Európe
17/34. Marián Sekerák, Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe: Zamestnanecká
participácia: medzi štátnym paternalizmom a korporatívnym kapitalizmom
17/35. Petronela Šebestová, Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove: Kritický pohľad na
zákonodarstvo týkajúce sa sociálnej práce a poskytovania sociálnych služieb na Slovensku
19/36. Antonín Kozoň, Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove: Sociálna práca a jej cesta
k človeku: kam kráča...?
20/37. Diskusia a záver konferencie
Na príprave konferencie sa podieľali:
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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18. Predsedníčkou Ústrednej knižničnej rady sa stala Katarína Krištofová
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/10/2013; Turiec - Spravodajstvo; tasr]
Predsedníčkou Ústrednej knižničnej rady (ÚKR) sa počas jej zasadnutia v Bratislave stala generálna
riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová.
BRATISLAVA. MARTIN. Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová sa stala predsedníčkou ÚKR.
Agentúru TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Miriam Michaela Štefková.
"Som veľmi rada, že som získala dôveru mojich kolegov v Rade. Knihovníctvo je oblasť, ktorú v
najbližších rokoch čaká množstvo výziev spojených s novým digitálnym vekom a informatizáciou
spoločnosti. Na tieto výzvy budeme musieť flexibilne reagovať a v mnohom nám môžu napomôcť

skúsenosti a inšpirácie od našich zahraničných kolegov a partnerov," povedala Krištofová.
Členovia ÚKR "zvolili za podpredsedníčku Silviu Stasselovú, predsedníčku Spolku slovenských
knihovníkov a vedúcu Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá
Slovenskú republiku súčasne zastupuje v Sekcii IFLA (International Federation of Library Associations)
pre manažment knihovníckych asociácií.
ÚKR je podľa Štefkovej stálym poradným, iniciatívnym a expertným orgánom ministra kultúry v oblasti
knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc. Posudzuje a navrhuje koncepčné,
strategické, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc,
predkladá iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít a potrieb knižničného systému,
knihovníctva, knižníc a knihovníckej profesie. Rovnako posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa
zapájania slovenského knihovníctva do medzinárodných knihovníckych projektov, ako aj návrhy a
odporúčania týkajúce sa postavenia, fungovania a kooperácie knižníc v rámci knižničného systému.
Posudzuje aj návrhy a odporúčania týkajúce sa výberu a prípravy štandardov pre knižničný systém so
zreteľom na európske a svetové štandardy a odporúčania týkajúce sa knihovníctva, dokumentácie,
tvorby a výmeny informácií, najmä v elektronickej forme, ako aj návrhy a odporúčania týkajúce sa
informatizácie, internetizácie a digitalizácie, uviedla hovorkyňa SNK.
Doplnila, že členstvo a funkcia v rade sú čestné a nezastupiteľné. Členov rady vymenúva a odvoláva
minister kultúry z radov popredných odborníkov knižničného a informačného sektora, ako aj zo
zástupcov občianskych a profesijných združení. Nových členov ÚKR menoval minister kultúry SR Marek
Maďarič a činnosť ÚKR opätovne obnovili v roku 2013, dodala Štefková.
Členmi ÚKR sú riaditeľ Úseku elektronizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave Alojz
Androvič, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV v Bratislave Andrea Doktorová, riaditeľka Univerzitnej
knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc Daniela
Džuganová, riaditeľka Akademickej knižnice Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Akademickej
knižnice FF UK v Bratislave Daniela Gondová, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči František Hasaj, riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v
Bratislave Jitka Kmeťová, riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave Judita Kopáčiková, riaditeľka
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Lívia Koleková, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice
Katarína Krištofová, vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave a
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov Silvia Stasselová a Jela Steinerová z Katedry knižničnej
a informačnej vedy FF UK v Bratislave.
tasr
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19. Igor Timko študuje, investuje do domčeka
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 12/10/2013; 238/2013; s.: 5; BULVÁR; nit]
PO 20 ROKOCH SA VRACIA DO DIVADLA
Len máloktorý muzikant sa môže pochváliť vedomosťami, akými dosponuje tento košický umelec. Ako
vraví, nepríde mu divné večne niečo študovať, pretože človek by si mal dávať čo najvyššie ciele. A on
veru rúbe vysoko. Veď posúďte sami.
V lete "štátnicoval" na Ekonomickej univerzite, ukončené má vzdelanie na Akadémii umení v Banskej
Bystrici. Tam ho momentálne prijali na doktorandské štúdium a okrem toho končí druhý ročník
doplnkového pedagogického štúdia. Aby toho nebolo málo, ešte stíha aj učiť na konzervatóriu. Keď si k
tomu prirátate množstvo koncertov, ktoré má s No Name a nezabudnete na fakt, že sa po dvadsiatich
rokoch vracia na dosky Štátneho divadla v Košiciach, nemáte mu čo závidieť. Teda aspoň čo sa týka
voľného času.
Rodinná dovolenka? 36 hodín
V lete si Igor teda užil sotva 36 hodín rodinnej dovolenky. "Naši boli dva týždne v Taliansku, ale ja som
práve štátnicoval na Ekonomickej univerzite, takže len v jednu stredu večer som priletel za nimi a v
piatok ráno sme už odchádzali. V sobotu som opäť hral tri koncerty. Dovolenka skrátka niekedy je,
niekedy nie je, ale muzikanti majú vo všeobecnosti taký život. Hrajú piatky a soboty a od nedele do
štvrtka môžu byť rodičmi, manželmi a bratmi... Občas večer, napríklad, idem spať s deťmi o ôsmej a
spím do siedmej rána. Niekedy je lepší takýto plnhodnotný bábätkovský spánok ako letná dovolenka,"
skonštatoval muzikant s priznaním, že v lete zvládol s kapelou 55 koncertov. "Nie je dôvod ani priestor
zaháľať a lenivieť. Buď človek maká a ide to, alebo sedí doma na zadku a..."

Zvláda oceniť akcie
Spokojne si však môže mädliť ruky aspoň kvôli tomu, že zvládol Ekonomickú univerzitu. Najviac mu
vraj dal zabrať predmet Podnikové financie. "Pani docentka je klasika, poctivá ženská, stará škola...
Lenže vďaka nej si napríklad dovolím tvrdiť, že to ovládam adekvátne tomu, koľko sme dostali zabrať.
Zvládam oceniť akcie, vyrátať hodnotu podniku..." Protekciu vraj u profesorov často nemáva. "Keď ste
niekomu sympatický, tak sa samozrejme na vás pozerá inak, ale vždy sa nájdu pedagógovia, ktorí vás
dajú do laty. V Banskej Bystrici na akadémii som mal napríklad pani pedagogičku, ktorá mi dala v treťom
ročníku opakovať všetky tri ročníky a mal som skúšky z reči pred komisiou. Neexistuje, aby niekto prešiel
nejakou školou, zvlášť ako je umelecká, bez toho, aby niečo vedel. To sa nedá."
Niektoré ponuky sa neodmietajú
Výzvy má však vo všeobecnosti veľmi rád a aj preto sa vracia do Štátneho divadla, kde sa predvedie v
muzikáli Móric Beňovský. "Človek by si mal dávať vysoké ciele, len pri tých najvyšších sa totiž niekam
pohne. Mám rád výzvy, preto som tu. Preto som sa vrátil po dvadsiatich rokoch na košickú scénu." S
vedením divadla má však dohodu, že kapela No Name nesmie kvôli nemu prísť ani o jediný koncert.
"Najslávnejší predstaviteľ Mórica Beňovského Jožo Adamovič ma päť rokov učil na vysokej škole.
Dokonca sme sa aj pohrávali s myšlienkou, že to bude hrať, bohužiaľ, nečakane zomrel. Stáli by sme na
jednom javisku... Možno mu to teda nejakým spôsobom dlžím a hľadal som preto spôsoby, ako sa tohto
projektu môžem zúčastniť. Navyše, na muzikáli sa podieľajú ľudia, od ktorých keď dostanete akoby
pozvánku k prestretému stolu plnému inšpirácií a kreativity, to sa skrátka neodmieta. Košické divadlo je
môj libling, tu som začínal už v roku 1992 v predstavení Pani úsvitu, mal som 10 rokov... Mám teda
tomuto divadlu čo vracať." Okrem noviniek v pracovnom živote sa niečo nájde aj v súkromnej oblasti.
Ako správny ekonóm sa rozhodol s manželkou investovať do nehnuteľnosti a kúpiť si domček na
Severe. "Nebývame tam, ani tam dlho bývať nebudeme, ale chceme, aby časom deti mali vlastnú detskú
izbu a aby sme boli blízko v meste. Asi tam teda skôr či neskôr zakotvíme," zakončil líder No Name. (nit)
Od bohémskeho života má ďaleko Igor Timko je pracovitý až-až. FOTO: VEJA
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20. Študenti môžu získať Windows 8.1 zadarmo
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 14/10/2013; zive.sk; Lukáš Kosno]
Microsoft ponúka študentom i pedagógom operačný systém a vývojárske prostredia. Podmienka? Pri
Windows sa musí zapojiť škola.
Microsoft už o pár dní oficiálne sprístupní Windows 8.1. O cenách jednotlivých edícií sme písali
nedávno, no najnovšia verzia operačného systému od redmondskej spoločnosti sa dá v prípade
študentov či učiteľov vysokých škôl získať aj bezplatne. A v ponuke na okamžité stiahnutie je už aj teraz,
vrátane slovenskej jazykovej verzie.
Získať Windows bezplatne umožňuje program DreamSpark Premium (predtým MSDN Academic
Alliance), do ktorého je zapojených hneď niekoľko slovenských univerzít. Jedinou podmienkou pre
využitie programu je zameranie fakulty. Konkrétne ide o vedecké, matematické, inžinierske, technické a
dizajnérske odbory, spresnil pre Živé.sk Roman Russev zo slovenskej pobočky Microsoftu.
Podmienkou iniciatíva školy
Prístup k softvéru zadarmo študenti nezískavajú automaticky. Každá škola musí o využívanie služby
požiadať, uzatvoriť obchodnú zmluvu a zaplatiť paušálny poplatok, pričom jedna licencia sa vzťahuje len
na fakultu. Výška poplatku nezávisí od počtu reálne stiahnutých programov.
Ročná účasť pre novo zapojenú fakultu s elektronickou distribúciou softvéru stojí 499 dolárov, trojročná
1 025 dolárov. Pri obnovení licencií sú ceny nižšie – 320 a 799 dolárov. Obdobné ceny sa dajú očakávať
aj v eurách. Aké ceny platia na Slovensku, pobočka Microsoftu nespresnila.
V rámci Slovenska sú do programu zapojené fakulty šiestich univerzít. Živé.sk vypracovalo ich zoznam
podľa odpovedí Microsoftu, webu a odpovedí škôl:
Škola Fakulta
Ekonomická univerzita Fakulta hospodárskej informatiky
Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta

Technická univerzita Košice všetky fakulty
Univerzita Komenského Fakulta manažmentu
Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied
Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky
Časom by mohla pribudnúť ešte Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. "Prebehlo viacero rokovaní,
ale zatiaľ sa nerozhodlo, či budeme tento program využívať alebo nie. Do budúcnosti sa však budeme
snažiť, aby sa aj naša fakulta zapojila do tohto programu," informoval Miroslav Markovič z Katedry
telekomunikácií a multimédií.
Neobmedzene a aj pre externistov
Softvér môžu cez DreamsPark získať denní i externí študenti, pedagógovia a tiež samotná škola pre
svoje laboratóriá. Avšak napríklad na Univerzite Komenského musia o danú službu externí študenti
požiadať samostatne, konkretizovala vedúca oddelenia pre styk s verejnosťou Andrea Földváryová.
Výhodou je časová neobmedzenosť nadobudnutých licencií. Používateľov teda nelimituje ukončenie
štúdia. "Pokiaľ už na danom zariadení prebieha komerčná činnosť, používateľ je povinný nahradiť
licencie ich komerčnými verziami," pripomenul Russev.
Pokračovanie článku nižšie
Ani výsledky práce cez softvér z DreamsParku by študenti nemali využívať komerčne. Výnimkou sú
podľa licenčnej zmluvy aplikácie vyvinuté pre Windows Phone alebo Windows s pridaním do oficiálneho
obchodu Windows Store.
Zaujímavosťou pre používateľov pôsobiacich na akademickej pôde môže taktiež byť, že nie vždy musia
čakať na všeobecnú dostupnosť softvéru. V takmer mesačnom predstihu začal byť distribuovaný i
spomínaný Windows 8.1.
Okrem Windows sú k dispozícii aj vývojárske nástroje, serverové riešenia či doplnkové aplikácie.
Spomeňme Visual Studio, Lync, SQL Server, respektíve vybrané aplikácie kancelárskeho balíka Office
(napríklad OneNote, Access).
Prístup a ponuka sa môžu líšiť
Prístup do obchodu so softvérom vyzerá na rôznych univerzitách rozlične. Môže ísť o špeciálnu webovú
stránku, kde sa používateľ prihlási svojimi prihlasovacími údajmi používanými v školských službách,
prípadne aj samostatnú registráciu.
Hoci Microsoft ponúka pre všetky zapojené školy rovnaké produktové portfólio, dostupnosť v rámci
jednotlivých škôl je takisto individuálna. "V prípade DreamSpark Premium je proces ako aj ponuka
softvéru kontrolovaná školským administrátorom," vysvetlil Russev. Všetky potrebné informácie
poskytujú školy na svojich internetových stránkach.
Sťahovanie sa dá zopakovať
Pre stiahnutie je vyžadovaná špeciálna utilita Secure Download Manager, ktorá otvorí súbor SDX s
príslušnou špecifikáciou sťahovania. Prijímanie súboru je možné kedykoľvek pozastaviť a pokračovať v
procese neskôr. Produktový kľúč dostane študent či pedagóg automaticky priamo na portáli.
Zoznam stiahnutých programov spolu s kľúčmi zostane v používateľskom profile zachovaný. Bez
problémov softvér stiahnete znova bez toho, aby bolo potrebné opakovať celý proces (teda bezplatný
nákup). Zdôrazňujeme, že jeden produkt sa dá zakúpiť len raz v zvolenej jazykovej mutácii. Ak si
napríklad stiahnete Windows v angličtine, do košíka už slovenskú verziu nevložíte.
"Za minulý rok bolo u nás rozdistribuovaných 45 000 inštalačných súborov," uviedol Russev. Počas
predchádzajúceho akademického roka napríklad študenti Technickej Univerzity v Košiciach nadobudli 6
000 a rok predtým 4 700 licencií, informoval Martin Chovanec z Ústavu výpočtovej techniky spomínanej
univerzity.
Z hľadiska poštu stiahnutí patria k najaktívnejším okrem košických tiež študenti Fakulty informatiky a
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, k čomu prispieva aj počet študentov.
Najčastejšie sťahovanými softvérmi boli Windows, Visual Studio, Project a Visio.
Základ len za číslo ISIC
Doplňme, že okrem DreamSpark Premium existuje ešte oklieštená verzia bez slova "Premium".
"DreamSpark je služba pre študentov bez ohľadu na školu. Sťahovanie je centrálne verifikované na
základe platnej ISIC karty," pripomenul Russev.

Okruh dostupného softvéru je už oveľa užší, chýba aj klasický Windows. Prítomné sú dve jeho serverové
edície, MS SQL server, Virtual PC 2007 a celý rad najrôznejších vývojárskych a dizajnérskych nástrojov.
Prístup do obchodu funguje cez ľubovoľné platné číslo karty ISIC, napríklad aj pre študentov stredných
škôl.
Na článku spolupracoval Filip Hanker
Tweet
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21. Profily kľúčových ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/10/2013; s.: 12; HN plus; redakcia]
Juraj Ebringer, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Financie, organizáciu a ľudské zdroje Do ČSOB
prišiel zo spoločnosti ČSOB Leasing, v ktorej pôsobil od roku 1999 na rôznych pozíciách, posledné dva
roky ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Skúsenosti má i z pôsobenia v Komerční banke,
v ktorej pracoval v rokoch 1997 - 1999. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Branislav Straka, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Retailovú distribúciu Riadi oblasť Retailovej
distribúcie. Do roku 2005 pôsobil vo funkciách riaditeľa marketingu, manažéra retailového bankovníctva
a stredných a malých podnikov, generálneho riaditeľa HVB Bank Slovakia, ako aj generálneho riaditeľa
poisťovne Cardiff. Študoval na Slovenskej technickej univerzite a Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ľuboš Ondrejko, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Firemné bankovníctvo V ČSOB pôsobí od
roku 2005. Riadi oblasť Firemného bankovníctva. Prišiel z VÚB, v ktorej od roku 1999 pracoval ako
riaditeľ odboru riadenia pohľadávok. Neskôr pôsobil v odbore financovania firemnej klientely a od roku
2002 na pozícii riaditeľa odboru malých a stredných podnikov. V bankovom sektore pôsobí od roku
1997.
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22. Hygiena zatvorila internát v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 15/10/2013; Správy RTVS; z domova; Kristián
Čekovský]
Jana Košíková, moderátorka: "Študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte v bratislavskom Horskom parku,
sa musia vysťahovať. Hygienici tam zistili zdraviu škodlivé podmienky. Kontrolóri si posvietili na internáty
po celom Slovensku."
Kristián Čekovský, redaktor: "Do konca týždňa sa musíte vysťahovať - aj to včera večer oznámila
riaditeľka internátu Prokopa Veľkého študentom, ktorí v ňom bývajú. Zavrieť internát, ktorý postavili v
roku 1946, nariadili hygienici. Iné východisko po svojej návšteve ani nevideli."
Eva Karpatová, vedúca odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ: "Pristúpili sme k uzatvoreniu časti
priestorov práve z dôvodu masívneho výskytu plesní a zlého technického stavu tohto objektu, z dôvodu,
že najmä ten masívny výskyt plesní môže predstavovať vážne riziko ohrozenia zdravia ubytovaných."
Lucia Gunišová, vedúca centra komunikácie Ekonomickej univerzity: "Na základe kontroly
regionálneho úradu verejného zdravotníctva boli uzavreté dva bloky Študentského domova Prokopa
Veľkého. Jedná sa o stosedemdesiatšesť študentov, ktorí sú v priebehu týchto dní preubytovaní na
ostatné internáty Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Kristián Čekovský, redaktor: "Študenti dostanú ubytovanie aj vo vedľajšom internáte. Ani ten však nie je
v najlepšom stave. Minulý rok v ňom spadla časť omietky zo stropu, našťastie nikoho nezranila.
Uzavreté priestory internátu plánuje univerzita opraviť."
Lucia Gunišová, vedúca centra komunikácie Ekonomickej univerzity: "Od roku 2014 by mala začať
postupná rekonštrukcia týchto blokov."
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: "Rezort školstva vyčlenil pre
tento internát na rekonštrukcie šesťstotisíc eur."

Kristián Čekovský, redaktor: "Rekonštrukcie budú omnoho drahšie, zvyšok však musí doplatiť samotná
univerzita. Financie na opravy chýbajú takmer všetkým bratislavským internátom. Ich nevýhodou je, že
Bratislavský kraj ako najbohatší spomedzi všetkých krajov na Slovensku nemôže čerpať prostriedky z
eurofondov. Na internátoch pritom nebývajú Bratislavčania, ale študenti z celého Slovenska."
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: "Snahou rezortu školstva je
otvoriť túto možnosť tak, aby v budúcom programovacom období bolo možné čerpať eurofondy aj pre
celý Bratislavský kraj, aby eurofondy patrili aj študentom a tým internátom, ktoré sú na území tohto
kraja."
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23. Chceme rásť, no brzdí nás bankový odvod
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/10/2013; s.: 11,12; HN plus; Jakub Mendel, Ján Kuciak]
ROZHOVOR l Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ČSOB, pre Hospodárske
noviny.
ESÁ SLOVENSKÉHO BIZNISU V novom seriáli HN Esá biznisu vám prinesieme každý druhý týždeň
profil kľúčovej slovenskej firmy spolu s jej receptom na prekonanie krízy. Dnes o skupine
Československá obchodná banka (ČSOB).
Jakub Mendel, Ján Kuciak
Vaša materská banka KBC predáva viacero svojich aktivít vo východnej a v strednej Európe. Dotklo sa
toto konsolidačné úsilie a záchranný proces aj ČSOB?
Minulý rok v októbri vyhlásila KBC novú stratégiu, takzvanú Pearl, kde zadefinovala päť kľúčových krajín.
Zahrnuté tam boli Belgicko, ktoré je materskou krajinou, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a
Bulharsko. Okrem toho je tam Írsko, kde však KBC nebude rozvíjať plnohodnotný univerzálny model. V
týchto krajinách bolo zadefinované, že sa bude ďalej plnohodnotne investovať do univerzálneho modelu
bankovníctva a poisťovníctva. Toto je platné. Nič sa na tom nemení a ani sa meniť nebude.
Od ostatných lokalít sa upúšťa?
Áno, odchod sa týka Nemecka, Srbska, Slovinska, Ruska a aktivít v Antverpách, USA a Ázii. O Poľsku
bolo rozhodnuté už skôr. Celú novú stratégiu KBC charakterizuje sústredenie sa na podstatu. Kríza
priniesla do mnohých veľkých finančných koncernov výzvu, čo ďalej. Či zostať tak veľkými, ako sú, alebo
stratégiu prehodnotiť. U nás v KBC došlo k prehodnoteniu a rozhodlo sa, podľa mňa veľmi správne, že
sa orežú aktivity, ktoré nie sú strategické, sú príliš rizikové alebo sú málo profitabilné.
Čo to znamená pre ČSOB?
Rozhodlo sa o tom, že sa v zostávajúcich kľúčových krajinách bude plnohodnotne investovať. To
pociťujeme všade. Dostávame zelenú na zvyšovanie kapitálu na ďalší rozvoj, úverovanie všetkých
segmentov, ktoré chceme. Od retailu cez stavebné sporenie a lízing až po veľké korporátne strategické
investičné aktivity.
Budete teda realizovať investície typu rozširovania pobočkovej siete a prijímania nových ľudí?
Stále otvárame nové pobočky, ale aj zatvárame neefektívne. Máme zelenú na rozvoj. To však
neznamená automaticky investovať do všetkého, pretože sa sleduje výkonnosť danej investície. Žijeme
v realite slovenského ekonomického prostredia. To znamená, že je zelená na úverovanie, na prijímanie
nových ľudí, otváranie nových pobočiek, na podporu inovatívnych smart technológií. To však
neznamená, že nie sme nútení sa pozerať na vnútornú efektivitu.
Ako sa toto nastavenie prejavuje v praxi?
Keď nejaká pobočka päť rokov nie je schopná uživiť sa, tak sme nútení urobiť opatrenia a hľadať nejaké
synergie a prípadne ju zavrieť. To robia všetky banky. Dnes nevidíme na Slovensku extenzívny rast, že
by každá banka otvárala 15 pobočiek ročne, ako to bolo pred krízou. Dnes banky veľmi prehodnocujú,
koľko do kamenných pobočiek budú investovať. V bankovníctve sú totiž dve najdrahšie veci. Jednou je
pobočková sieť a druhou sú informačné systémy. Do oboch sa investuje, ale musíme to robiť tak, aby to
na konci dňa prinášalo ekonomický benefit.
Rátate s tým, že investície prinesú aj rast počtu zamestnancov?

Myslím si, že sa celkovo zvyšovať počet zamestnancov skôr nebude. A ak bude, len veľmi mierne.
Budeme nútení hľadať vnútorné rezervy, keď do niektorej aktivity, napríklad inovatívnych technológií,
budeme chcieť ísť. Budeme hľadať zdroje niekde inde, kde ušetríme na vnútornej efektivite. Za
súčasných podmienok najvyššej bankovej dane na svete pri efektívnom zdaňovaní sektora na úrovni 45
percent nie je možné zároveň extenzívne priberať ľudí.
Tak ako chcete na trhu rásť?
Snažíme sa nájsť si svoju cestu, investovať, pretože vieme, že trh má potenciál, že bude stále rásť, že
úvery na bývanie idú hore, že vieme priberať nových klientov. Ale nedá sa to robiť extenzívne, pretože
by sme nedosiahli dostatočné parametre ziskovosti. Moja story je, že keď niektorí hovoria, že banky
dosahujú dostatočné zisky a niektorí používajú pejoratívne tituly ako nenažraná sviňa, teda slovníkom
50. rokov minulého storočia, tak to jednoducho nie je pravda. Za minulý rok štyri najväčšie banky, ak
rátam aj ČSOB, dosahovali zhodnocovanie kapitálu na úrovni 10 percent. Zvyšný bankový sektor, teda
asi dvadsať bánk, bol v priemere na úrovni 2 až 3 percentá zhodnocovania vlastného kapitálu. Hovoríme
o roku 2012, keď bola zavedená banková daň.
Museli ste prijať nejaké opatrenia v súvislosti s bankovým odvodom?
Samozrejme. Znížili sme počet pracovníkov medzi rokmi 2012 a 2013.
O koľko asi?
Konkrétne asi o 100 ľudí, a to hlavne kvôli bankovému odvodu. Keď vám štát zoberie z roka na rok 20
miliónov eur, tak je to ako keby ste zvýšili daň z 25 na 50 percent. My platíme rovnakú daň z príjmu ako
bankový odvod. To je taký zásah do ziskovosti, že naň musíte reagovať. A nevykompenzuje sa to tak
rýchlo rastom biznisu, ktorý rastie medziročne o dve či tri percentá, čo je priemerný rast príjmov v
slovenskom bankovníctve. Teda vykompenzovať to môžete jedine v nákladoch. Musíte ísť do vnútornej
efektivity, hľadať zdroje, ako čo robiť lacnejšie, niektoré projekty odložiť, niektoré zrušiť úplne, znížiť
počet manažérov. A toto sa deje v celom bankovom sektore, to vám garantujem.
Z ministerstva financií najnovšie vyšla iniciatíva s názvom poplatkový index. Zasiahne to aj priamo do
nákladov?
Zasiahne, určite. Žiadna banka nesleduje poplatky v takej detailnej štruktúre, ako si ministerstvo financií
vyžaduje. V každej banke to bude znamenať investície do zmeny informačných systémov na to, aby sme
dáta vôbec boli schopní poskytnúť. Druhou vecou je retroaktivita, že to musíme urobiť už za rok 2012, čo
si myslím, že ani nebudeme schopní urobiť, lebo sme to takto nesledovali. Ďalšia vec je otázka, na čo to
celé je. Dávam nepriamo jasný signál, že to považujem za neužitočnú a zbytočnú záležitosť.
Nemyslíte si, že to súvisí s opakovanými podozreniami, že banky zvyšujú poplatky kvôli bankovému
odvodu?
Nebránim akejkoľvek iniciatíve ministerstva financií, naopak, ako banková asociácia sme podporili
zvyšovanie transparentnosti. Dávali sme veľa návrhov, ako zvýšiť transparentnosť. Aby klient dobre
rozumel, čo kupuje a za čo kupuje. Musím však povedať, že už teraz tak ako banky poskytujú informácie
o svojich cenách, to robí málokto. Všetky ceny sú absolútne dostupné. Preto sa pýtam, načo táto
iniciatíva celá je. Podľa mňa to bude komplikované, neprehľadné a nákladné.
Pokračovanie na strane 12 Dokončenie zo strany 11
Hovoríte, že zaviesť do poplatkových schém bánk systém, je takmer nemožné. Prečo?
Dnes každá banka odmeňuje aktivitu klienta znižovaním poplatkov až do nuly podľa intenzity využívania
bankových služieb. A do tohto vniesť nejaké striktné porovnávajúce tabuľky je veľmi ťažké. Ale stále sa
vraciam k tomu, že táto téma tu vzniká, ako keby bol obrovský problém.
Sú tu nejaké ďalšie problémy, o ktorých sa možno až toľko nehovorí, ktorým slovenské banky čelia?
Celkovo je to asi európska regulácia. Znižuje možnosti bánk v Európe poskytovať úvery a podobne.
Zvyšovanie kapitálovej náročnosti regulátormi neustále zvyšuje nároky na kapitál. Tým sa bankám
znižuje možnosť úverovania. Regulátori vyžadujú dodatočný kapitál a prídavky na kapitál v rámci
nejakého konzervativizmu. Problémom je regulácia všeobecne, okrem politických vecí ako zdaňovanie,
ktoré odčerpáva energiu a peniaze z bankového sektora formou pokrytia dier v štátnom rozpočte. Ťažko
to kritizovať, nehovorím, že je to nesprávne, len hovorím, že to je fakt, s ktorým sa banky musia
vyrovnať.

Ako sa banky vyrovnávajú s rastúcim tlakom regulátorov či už na národnej alebo európskej úrovni?
Akcionár musí držať čoraz viac kapitálu v banke, a teda logicky sa zvyšuje jeho náročnosť na to, koľko z
toho kapitálu dostane naspäť. Zatiaľ hovorím, buďme radi, že máme na Slovensku toľko bánk, pretože si
nemyslím, že súčasný model tu bude naveky. Dôjde k ďalšej konsolidačnej vlne, pretože je tu naozaj
veľmi veľa bánk s komplexnou ponukou služieb pre všetkých.
Ako by tá konsolidácia mohla vyzerať a kedy by prípadne mohla prísť?
To závisí od toho, ako bude zdaňovaný sektor. Dôležité je aj to, ako sa bude vyvíjať situácia v Európe,
aký bude tlak na materské banky. Myslím si, že buď dôjde k nejakej špecializácii niektorých bánk, ktoré
orežú svoju ponuku na vybraný segment, alebo dôjde k nejakým fúziám, prípadne odchodom zo
slovenského trhu, ako sme to videli aj v posledných 12 mesiacoch, keď odišli tri banky. To nie je nič
nové, to je trend. Odišli tie najmenšie, ale myslím si, že sa pôjde ešte mierne ďalej.
Kto je Daniel Kollár Daniel Kollár je generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva ČSOB od jej
právneho osamostatnenia v roku 2008. Zároveň je aj viceprezidentom Slovenskej bankovej asociácie.
Vrchným riaditeľom dovtedajšej ČSOB Slovensko bol už od roku 2004. Rovnako riadi i celú ČSOB
Finančnú skupinu. V roku 1997 zakladal na Slovensku ČSOB Leasing a od roku 2000 stál aj na jeho
čele. Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Za súčasných podmienok najvyššej bankovej dane na svete nie je možné zároveň extenzívne priberať
ľudí.
Musíme ísť do vnútornej efektivity, hľadať zdroje, ako čo robiť lacnejšie, niektoré projekty odložiť,
niektoré zrušiť úplne, i znížiť počet manažérov.
Myslím si, že sa celkovo zvyšovať počet zamestnancov skôr nebude. A ak bude, len veľmi mierne, tvrdí
Daniel Kollár. SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
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24. ÚNIA ROZDELÍ VYŠE 900 MILIÁRD
[Téma: Ekonomická univerzita; Komunálne financie; 15/10/2013; 10/2013; s.: 18,19,20; EUROFONDY;
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.]
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014-2020: Hlavy členských štátov EÚ sa v roku 2013 na februárovom
summite v Bruseli dohodli na predbežnej podobe finančného rámca na roky 20142020, ktorý ešte musí
schváliť Európsky parlament.
V znamení konsolidácie. Celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov bol oproti pôvodným
návrhom zo strany Komisie znížený a stanovený na úrovni 959,988 miliárd eur, čo predstavuje 1 %
európskeho HND (v cenách roku 2011) a celkový strop platobných rozpočtových prostriedkov bol
stanovený na úrovni 908, 400 miliárd eur (oproti 942,78 miliardám eur počas VFR 2007-2013). Znamená
to, že celkový strop viazaných prostriedkov bol oproti predošlému obdobiu 2007-2013 znížený o 3, 4 % v
reálnom vyjadrení a mal by tak reflektovať konsolidáciu verejných financií, ktorá v súčasnosti prebieha
na národnej úrovni väčšiny členských štátov.
Priatelia kohézie. V rámci rokovaní v Rade EÚ počas roku 2012 stáli na jednej strane štáty najviac
profitujúce z kohéznej politiky a podporujúce pôvodný návrh Komisie presadzujúci navýšenie rozpočtu
EÚ (a navýšenie časti pre politiku súdržnosti), ktorá sa začala nazývať ako tzv. skupina ,,priateľov
kohézie" (Friends of Cohesion Policy). Vznikla ako teleso pre koordinovanie politických požiadaviek v
oblasti súdržnosti počas vyjednávaní rozpočtu pre obdobie 2014 - 2020 a na jej ustanovení sa podieľalo
16 krajín Európy - Bulharsko, Chorvátsko (ako budúci člen EÚ), Cyprus, Česká republika, Estónsko,
Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a
Španielsko.
Na strane druhej sa ocitli štáty, ktoré sú dlhoročne čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ - menovite
Belgicko, Dánsko, Holandsko, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Veľká
Británia, Švédsko, keď niektoré z týchto krajín mali značné výhrady voči pôvodnej sume navrhnutej zo
strany Komisie pre VFR 2014 - 2020 a požadovali zníženie únijných výdavkov. V súčasnej dobe je
možné hovoriť o troch zdrojoch príjmov do európskeho rozpočtu: tzv. tradičných vlastných zdrojoch (clá,
poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru), zdrojoch z daní pridanej hodnoty (DPH) a
zdrojoch založených na hrubom národnom dôchodku (HND).

Hlavnú položku na príjmovej strane predstavuje práve posledný menovaný zdroj, ktorý svojou povahou
zapríčiňuje, že relatívne bohatšie štáty prispievajú viac než štáty relatívne chudobnejšie, keďže ich HND
nie je také vysoké. To pri vyjednávaniach VFR zapríčinilo komplikácie, pretože sa prejavila práve táto
deliaca línia medzi jednotlivými členskými krajinami ako bolo ilustrované vyššie.
Celkové zdroje pre oblasť kohéznej politiky 2014 - 2020. Dokument Závery Európskej rady z februára
2013 stanovil, že pre časť VFR 2014-2020 v Kapitole 1b s názvom Ekonomická, sociálna a územná
kohézia bude pre oblasť kohéznej politiky alokovaný celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov
325,149 miliónov eur (pričom v období 2007-2013 bolo vyčlenených vyše 354 miliónov eur, čo
predstavuje pokles o 8, 4 % finančných zdrojov), pričom pre jednotlivé roky by financie pre celú EÚ mali
byť rozdelené nasledovne:
Predošlé priority pre kohéznu politiku Európy pre obdobie 2007 - 2013 boli definované počas rokov 2005
- 2006, v období masívneho ekonomického rastu, extrémne lacných pôžičiek a optimizmu. Ekonomická
mapa Európy sa však odvtedy výrazne zmenila, pričom dnes sa ešte stále nachádzame v období
recesie a ekonomickej krízy, ktorá pretrváva dlhšie než sa pôvodne očakávalo. To výrazne ovplyvnilo i
vyjednávanie o európskych a národných cieľoch kohéznej politiky.
Jednou z primárnych zmien, ktoré treba reflektovať pri cielení európskych financií do ďalších rokov, je
zabezpečiť ich komplementaritu s cieľmi stanovenými v stratégii Európa 2020 (prijatou v roku 2010) v
oblasti inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu. Celkovo s touto stratégiou súvisí i viacročný
finančný rámec 2014 - 2020, pretože ten v podstate reflektuje požiadavky v nej stanovené. Stratégia
Európa 2020 načrtla konkrétne ciele, ktoré by mali byť dosiahnuté v oblastiach ako je zamestnanosť,
vzdelávanie, veda a výskum, efektívnejšie využívanie energie či oblasť zelených technológií, v snahe
prekonať dôsledky finančnej krízy a v snahe znovu obnoviť ekonomický rast v rámci celej EÚ. V tejto
súvislosti sa sledujú nasledovné ciele:
- ,,Investovanie do rastu a zamestnanosti" členských štátov a regiónov, ktoré je podporované všetkými
fondmi;
- ,,Európska územná spolupráca," ktorá je podporovaná Európskym fondom pre regionálny rozvoj
(EFRR).
Investovanie do rastu a zamestnanosti. Prostriedky na tento cieľ predstavujú 96,3 % celkových zdrojov
kohéznej politiky, t.j. 313,197 miliárd eur a mali by sa rozdeliť nasledovne:
- 164 279 miliónov eur pre menej rozvinuté regióny;
- 31 677 miliónov eur pre prechodné regióny;
- 49 492 miliónov eur pre rozvinuté regióny;
- 66 362 miliónov eur pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu.
Európska územná spolupráca. Prostriedky určené pre tento cieľ predstavujú 3,7 % z celkových zdrojov
disponibilných pre rozpočtové záväzky z fondov na obdobie rokov 2014 - 2020, t.j. spolu 8948 miliónov
eur a mali by byť rozdelené nasledovne:
- 6627 miliónov eur pre cezhraničnú kooperáciu;
- 1822 miliónov eur pre nadnárodnú kooperáciu;
- 500 miliónov eur pre medziregionálnu spoluprácu.
Príprava OP na podporu efektívnej verejnej správy. Organizácie verejnej správy a ich procesy sú
riadené rezortne a budované vertikálne, čiže pre občana to znamená, že musí pri riešení jednej životnej
situácie (napr. narodenie dieťaťa) vyplniť niekoľko formulárov s opakujúcimi sa údajmi a navštíviť
niekoľko úradov v rôznom čase a priniesť im potvrdenia z iných úradov, t.j. strávi tak až 51 dní a minie
vyše 1500 eur. Agendy verejnej správy sú spravované izolovane, bez medzi sektorovej interoperability
organizácií a služieb.
Absentuje jednotný systém riadenia ľudských zdrojov VS, počnúc náborom a výberom zamestnancov,
vzdelávaním, hodnotením výkonnosti a kvality, odmeňovaním; previazanosť na politický cyklus. Väčšina
zdrojov rozpočtu verejnej správy je v súčasnosti používaná na financovanie bežných, prevádzkových
výdavkov, ktoré pokrývajú každoročne sa opakujúce potreby. Ich rastúci podiel odčerpáva zdroje určené
na financovanie dlhodobých rozvojových potrieb a zvyšovanie kvality služieb.
Základné východiská pre pripravovaný OP ,,Efektívna verejná správa"
Strategický cieľ: Poskytovať kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze života resp.
podnikania.
Cieľom je, aby klient dostal požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom
čase. Komplexná reforma verejnej správy musí optimalizovať systémy a náklady pre poskytovanie
služieb, zvýšiť transparentnosť ich správy, dostupnosť a kvalitu služieb a vytvoriť predpoklady pre

udržateľný rozvoj a jeho participatívne strategické plánovanie. Medzi potenciálnych prijímateľov
zaraďujeme najmä poskytovateľov verejných služieb.
Základné prioritné osi operačného programu:
Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy Efektívna a moderná
verejná správa:
- Optimalizácia procesov a organizácie efektívnej verejnej správy (napr. odstraňovanie byrokracie,
zavádzanie systémov riadenia a hodnotenie kvality služieb )
- Boj proti korupcii a transparentné verejné obstarávanie
- Efektívna justícia (napr. odstraňovanie prieťahov v súdnom konaní, hodnotenie sudcov a výkonnosti
súdnictva, väzenstvo)
- Efektívna správa daní a ciel (zamedzenie daňovým a colným podvodom)
Posilňovanie analytických kapacít:
- Posilňovanie analytických kapacít verejnej správy a verejného dohľadu občianskej spoločnosti
(systematizácia dlhodobého plánovania rozvoja, harmonizácia politík a plánovania, participatívne
strategické plánovanie rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni)
Prioritná os 2: Modernizácia infraštruktúry efektívnej verejnej správy (ERDF) Špeciálna infraštruktúra
verejnej správy
- Modernizácia a dovybavenie infraštruktúry pre poskytovanie služieb
- tvoriacej budúcu sieť klientskych centier (napr. debarierizácia klientskych centier, zvýšená dostupnosť
služieb konkrétnym cieľovým skupinám klientov, podpora občianskej vybavenosti, zlepšenie prístupu
marginalizovaných komunít k verejným službám, budovanie infraštruktúry a kapacít poskytovateľov
verejných služieb vrátane mimovládnych neziskových organizácií)
Prioritná os 3: Posilnenie efektivity verejnej správy a jej spolupráce s miestnym spoločenstvom Podpora
miestnej ekonomiky a MSP
- Rozvoj služieb VS pre MSP
- Podpora miestneho podnikania s dôrazom na inovácie a zelené hospodárstvo
- Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo
Kvalita života obyvateľov
- Investície do zlepšenia malej infraštruktúry a prístupu k miestnym službám ako základnej podmienky
hospodárskeho rozvoja
- Udržateľné a efektívne hospodárenie s miestnymi prírodnými zdrojmi
- Adaptácia na dôsledky klimatickej zmeny rešpektujúca a využívajúca funkcie krajiny a komunity
Rast ľudského kapitálu
- Podpora začínajúcich MSP a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach s cieľom
diverzifikovať miestnu ekonomiku a vytvárať nové pracovné príležitosti, podpora rozvoja podnikateľských
schopností mladých ľudí v miestnej komunite
- Podpora fyzickej a ekonomickej regenerácie znevýhodnených mestských a vidieckych oblastí, ktorá
zníži územnú koncentráciu chudoby, zlepší kvalitu života a atraktívnosť vidieckych oblastí
Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a participácia občianskej spoločnosti
- Zvýšenie efektívnosti verejnej správy pri poskytovaní služieb, ktoré sú spojené s čerpaním a
implementáciou ERDF a ESF fondov pre miestne spoločenstvo a zapojenie lokálnych partnerov do
posilnenia aktívnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami štátu
Budovanie kapacít pre efektívnu implementáciu miestne riadeného rozvoja spoločenstvom (CLLD)
- Priorita rozhodnutá a implementovaná na miestnej úrovni lokálnymi aktérmi, sprevádzaná jasnými a
transparentnými postupmi, spoluprácou, inováciou, lokálnymi stratégiami rozvoja, podporou príslušnej
verejnej správy, technickou podporou a transfer ,,good practices". Vykonávaná prostredníctvom
integrovaného prierezového prístupu zameraná na špecifické subregióny.
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Katedra financií NHF Ekonomická univerzita v Bratislave
Ďaleko k spokojnosti /2 Z vašich skúseností s čerpaním eurofondov
Redakcia Komunálne financie oslovila zástupcov všetkých samospráv na Slovensku s jedinou
anketovou otázkou: ,,Aká je vaša doterajšia skúsenosť s eurofondami a čo by sa malo podľa vás v
programovacom období 2014-2020 predovšetkým zmeniť?" Tu je ďalšia časť vašich odpovedí:
- Možnosti využívania Eurofondov v podmienkach obce Bacúch možno hodnotiť ako nerovnoprávne,
pomerne zložité a zbytočne preadministrované. Moje poznanie potvrdzujú aj rozhovory na stretnutiach

so starostami obcí, pričom takmer všetci prijímatelia opisujú proces ako nesmierne administratívne
náročný s množstvom komplikovaných až nezmyselných pravidiel. Som presvedčený, že problematika
čerpania fondov je na Slovensku nastavená príliš centralisticky. Navyše je celý proces založený na
nerovnoprávnom postavení jednotlivých sídiel. Rozdelenie sídiel do inovačných a kohéznych pólov rastu
úplne vyradilo množstvo obcí z možnosti čerpania z prostriedkov z Regionálnych operačných
programov. Samotné procesy v rámci implementácie sú veľmi náročné a časovo zdĺhavé. Uvedené
skutočnosti môžu žiadateľa dostať do ťažkej situácie, dokonca až do platobnej neschopnosti a to hlavne
vzhľadom na oneskorenie platieb zo strany riadiacich orgánov.
František Kán, starosta obce Bacúch
- V novom programovacom období 2014-2020 navrhujeme prehodnotiť/znížiť počet jednotlivých príloh k
žiadosti o NFP za účelom poskytnutia pomoci - zdvojené predkladanie dokumentov u niektorých OP.
Mgr. Anna Lazorová, odd. CR a rozvoja mesta Levoča
- Nakoľko sme obec v regióne Bratislavského samosprávneho kraja, sme viacmenej vyčlenení z
možnosti čerpania. Ako obec na jeho periférii to však považujeme za hlbokú diskrimináciu. Ďalším
nedostatkom je zdĺhavá administratívna činnosť, hlavne v preukazovaní potvrdení od rôznych inštitúcií,
ktoré je nutné predkladať spolu so žiadosťou. Aký význam má dokladovať vysporiadanie všetkých
pohľadávok ku dňu podania žiadosti, ak ad 1. Nemáme istotu, či vôbec nám budú financie poskytnuté, a
nás obce to stojí nemalé prostriedky spojené so získaním týchto potvrdení či už na poplatkoch, kolkoch
ale i poštovnom či cestovnom. Ad 2. Od podania až po schválenie spravidla prebehne dlhý čas a
dovtedy môžu pohľadávky vzniknúť čim doručené potvrdenia strácajú zmysel.
Mgr. Katarína Takáčová, starostka obce Blatné
- Vďaka eurofondom sme si mohli dovoliť financovať potrebné a užitočné projekty, na ktoré by sme ináč
snáď nikdy nemali peniaze. Pre budúcnosť by bolo dobré porozmýšľať o takých zmenách, ktoré by
odľahčili administratívne spracovanie - ako samotných žiadostí o peniaze, tak žiadostí o platbu v
priebehu realizácie. Často sa opakovane vyžadujú doklady, ktoré už boli odovzdané. Tiež je niekedy
problém čas od vyhlásenia výzvy do jej uzavretia. Tam, ak nie je vopred pripravený projekt, je problém to
stihnúť. Predĺženie tohto času by dalo šancu viacerým uchádzačom.
Ing. Jozef Schmiedl, prednosta MsÚ Medzev
- Naša skúsenosť s eurofondami je ZLÁ, zdĺhavý proces preplácania použitých finančných prostriedkov,
obec musela čerpať úver, ktorý veľmi zaťažil rozpočet z hľadiska splácania úrokov z úveru, a takisto aj
spolufinancovanie pre malé obce je neúnosné.
Mária Oravcová, starostka obce Kotmanová
- Čo by sa malo podľa nás v nasledujúcom období zmeniť? Odstrániť póly a nepóly rastu - sme v póloch
rastu a nemohli sme čerpať prostriedky na kultúrny dom a cesty (totálny nezmysel). Projektová
dokumentácia - najprv by mal ísť na schválenie zámer s cieľom a štúdiou a až po schválení robiť
projektovú dokumentáciu a na verejné obstarávanie dať termín stihneš alebo nie. Prefinancovanie
projektov - je nemysliteľné aby obec vyfinancovala projekt a na úhradu čakala rok aj viac a živila
súkromnú banku nemalými čiastkami. Pri realizovaní verejných vodovodov a kanalizácie dať možnosť
podávania projektov aj aglomeráciám viacerých obcí, nie ich z toho vylúčiť, čo spôsobuje množstvo
rozrobených projektov s ukončením v nedohľadne. Dať priestor pri podávaní projektov na školy a
školské zariadenia aj obciam bez rómskej komunity, na tzv. malotriedky.
Ing. Jozef Vaľko, starosta obce Davidov
- ZRUŠIŤ CELKOM VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, ktoré iba predlžuje realizáciu projektov a vytvára
ďalšie byrokratické prieťahy. Viac sa zamerať na realizáciu projektov s konkrétnym výsledkom, ako na
rôzne školenia a semináre, ktorých už v SR bolo doteraz viac ako dosť.
Marika Čuchtová, starostka obce Miklušovce
- Zmeniť by sa malo to, aby sa nestávalo, že zatiaľ čo Slovensko nestíha čerpať finančné prostriedky z
eurofondov a hrozí ich prepadnutie, žiadateľ o NFP - obec ich nedostane pre nedostatok finančných
prostriedkov!!!!!!!!!
Ing. Ján Kupec, starosta MČ Košice - Kavečany
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25. Čo robiť, keď ste naleteli šmejdom
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/10/2013; Halka Tytykalová]
Začali vám vyvolávať, aby ste sa zapojili do prieskumu, najčastejšie o zdraví? Sľubujú vám výhru a
schránka sa vám plní pozvánkami na výlety za pár eur? Nie, nenašlo vás konečne šťastie, skôr naopak.
Sú to prvé signály, že vás našli šmejdi.
Film Šmejdi dal pomenovanie predajcom a firmám, ktorých cieľom je zarobiť peniaze na relatívne
bežných produktoch, ktoré premyslenou stratégiou dokážu predávať mnohonásobne drahšie. Ich
najdôležitejšou taktikou je manipulácia a najčastejšou obeťou seniori.
Presne vedia, kedy zavolať, kedy zákazníka navštíviť, ako odhadnúť slabiny, čo povedať a zatlačiť tam,
kde človeka zlomia, aby získali jeho peniaze.
Nepekné vyhliadky
Ak na takéto akcie začnete pravidelne chodiť, skôr či neskôr sa stretnete s nátlakom, dokonca i s
vydieraním, rozčarovaním z ľudí, ktorí v okamihu, keď zistia, že nekúpite, sa zmenia z úslužných na
agresívnych. Tovar, ktorý vám ponúknu, býva za cenu aj niekoľkonásobne vyššiu ako v bežných
obchodoch, a to aj po "zľave", ktorú vám ponúknu.
"Keďže sme obaja po operácii bedrového kĺbu, muž bol presvedčený, že krycí matrac, ktorý nám
ponúkli, bude niečo zdravotne dobré pre naše chrbtice," rozpráva rozčarovaná Ivana z Bratislavy.
"Zaplatili sme 500 eur. Neskôr sme zistili, že cez predajňu Dormeo podobný matrac vychádza na 130 až
150 eur," vypočítava.
Predajcovia si už na začiatku vytypujú ľudí, ktorí sú aktívni a reagujú na ich otázky, hovorí o taktike
šmejdov Lucia Folvarčíková z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na tých sa potom sústredia a presviedčajú ich o kúpe produktu. Vytypovanej skupine ľudí často ponúknu
rôzne drobné darčeky alebo ich zaradia do žrebovania o výhry. Darčeky či výhra však často predstavujú
iba určitú formu zľavy z ceny ponúkaných výrobkov.
Cesta nazad? Len ťažko
Keď nátlak predajcov pominie a vy si v pokoji doma pozriete tovar a rozmyslíte si kúpu, dostať peniaze
nazad bude ťažké aj v prípade, že pôjde o úplný nepodarok. Dôvodom môžu byť nenápadné, ale
premyslené formulky v zmluvách, ktoré podpíšete. Alebo sa predajcovia budú jednoducho vyhýbať
zákonným povinnostiam.
Neakceptovanie odstúpenia od zmluvy, neprijatie reklamácie, vyžadovanie pokút v stovkách eur za
vrátenie tovaru – to všetko patrilo k najčastejším zisteniam Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole
25 spoločností, na ktoré občania tento rok už upozornili.
Hoci je práve v parlamente nový zákon, ktorý má dať spotrebiteľom aj inšpekcii ešte tento rok viac práv,
nerátajte s tým, že vám štát vráti peniaze.
Inšpekcia firmy síce preverí, potrestá, prípadne dá podnet na trestné stíhanie, no ak budete chcieť za
nekvalitný i predražený tovar nazad svoje peniaze, budete si musieť platiť právnikov a súdiť sa.
Pokiaľ budete na akciách nakupovať na úver, hrozí, že sa neúmerne zadlžíte, dôchodok vám nebude
stačiť a nebudete ani prvý, ani posledný, komu z tohto dôvodu majetok zabaví exekútor.
ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA
Ako sa pripraviť na prezentáciu
Keď sa chystáte na akciu, kde sa ponúkajú deky, matrace, kuchynské prístroje či riady a podobne,
preštudujte si letáky kamenných obchodov, ktoré chodia zadarmo do schránky. Alebo sa prejdite po
obchodoch a zistite si ceny. Lepšie budete vedieť odhadnúť primeranosť ponuky na prezentačnej akcii.
Neberte si so sebou veľa peňazí ani nesúhlaste s odvozom do banky alebo k bankomatu, aby ste vybrali
peniaze na nákup tovaru.
Svoje osobné doklady v žiadnom prípade organizátorom akcie neodovzdávajte, môžu byť zneužité na
podpisovanie zmlúv pod nátlakom, môžu sa vám vyhrážať, že vás nedopravia z akcie domov, pokiaľ si
nezakúpite tovar.
Ak sa dá, nechoďte na takéto podujatia sami, vždy majte nejaký sprievod, priateľa či príbuzného. Môžu
vás včas pribrzdiť pred podpisom nevýhodnej zmluvy.
Ak vám hovoria "Keď si tento tovar kúpite zbavíte sa svojho trápenia s chorobami, vy, vaše deti
(vnúčatá), budete zdraví a budete mať dlhý a šťastný život..." premýšľajte, či ide o citové vydieranie
alebo o skutočný záujem o vaše zdravie.

Pozor na "zázračné výrobky", ktoré by mali kadečo vyliečiť. Môže sa stať, že nič nevyliečia a privodia
dokonca ešte väčšie zdravotné problémy.
Pozor na úvery. Bývajú často veľmi nevýhodné a môže stať, že cenu tovaru preplatíte o 30 percent aj
viac.
Trvajte na predložení záručného listu alebo dokladu o zaplatení, inak sa vám môže stať, že si svoje
právo len ťažko vydobyjete.
Skontrolujte, či ste dostali všetok tovar, ktorý je v zmluve a či je na zmluve uvedené meno a adresa firmy
/ zástupcu firmy, kam sa môžete obrátiť, resp. poslať tovar v prípade odstúpenia od zmluvy.
Skôr ako podpíšete kúpnu zmluvu, poriadne si ju prečítajte, nenechajte sa odradiť predajcom, že vám
všetko vysvetlil a zmluvu stačí len podpísať.
Zdroj - Ekonomická univerzita Bratislava (Halka Tytykalová)
Skontrolujte si ceny
Za cenu výrobku od šmejdov sa dá často kúpiť skutočne luxusný výrobok s certifikátmi v bežnej
obchodnej sieti. Vybrali sme niekoľko typických produktov v najvyššej cenovej kategórii.
Matrac
Luxusné ortopedické matrace, možnosť kúpiť v kamennej predajni aj cez e-shop, na jedno lôžko: 454 až
918 eur
(Záruka na jadro matraca 12 rokov, doprava v SR zdarma, patentované, ortopedická pena, pamäťová
funkcia, vzduchové kanáliky, poťah možno prať, esenciálne oleje a pod., možnosť kúpy na splátky
renomovanou splátkovou spoločnosťou.)
Cena bežných ortopedických matracov: 150 až 300 eur (zväčša pri doprave v rámci SR zdarma)
Ortopedické vankúše
Luxusné anatomické vankúše, možnosť kúpiť v kamennej predajni aj cez e-shop: 96 až 114 eur
(Anatomická pamäťová pena, zvlnený tvar prípadne masážne výstupky, systém pre vzdušnosť,
prispôsobivý, ergonomický, antialergický, snímateľný poťah s možnosťou prať na 40 stupňov.)
Cena bežných ortopedických vankúšov: 46 až 63 eur
Parný čistič
Luxusný parný čistič, možno kúpiť v kamenných predajniach aj v e-shopoch, výhodou sú recenzie
zákazníkov, ktorí upozorňujú na plusy aj mínusy (nekupujete mačku vo vreci), možnosť kúpiť na splátky:
169,90 až 249 eur, záleží na predajni
(Napr. permanentné dopĺňanie vody bez prerušenia práce, podlahová a ručná hubica s návlekom,
bodová tryska, odvápňovacie tyčinky, prídavné kruhové kefky, parná turbokefa, čas nahrievania 6
minút.)
Cena bežných parných čističov: okolo 50 až 120 eur, parné mopy: okolo 70 až 100 eur
Parný vysávač
Luxusný parný vysávač, možno kúpiť v kamenných predajniach aj v e-shopoch, možnosť kúpiť na
splátky: 800 eur
(Parný čistič s vysávačom, ovládanie pary a vysávača na rukoväti, patentované bezpečnostné veko
nerezového bojlera, vysávač na mokré a suché vysávanie, 4-stupňový filtračný systém, umývateľný
HEPA filter, špeciálne kefy na chúlostivé podlahy a pod.)
Cena bežných parných vysávačov: okolo 450 eur (aj so žehličkou)
Súprava riadu – hrnce
Napríklad 8-dielna sada hrncov Polar white, silit, cez e-shop, doprava zdarma, na objednávku: 520 eur
(v akcii 440 eur)
Pre všetku druhy šporákov aj do rúry, z unikátneho materiálu Silargan (trvanlivý, tvrdý a odolný proti
poškriabaniu, vyrobené z jedného kusa materiálu). Na varenie s malým množstvom vody – zdravé
varenie a pečenie s vysokou energetickou účinnosťou, ľahké čistenie, vhodné do umývačky.
Cena bežných súprav riadu aj v kamenných predajniach: zhruba 11 až 15 eur na hrniec.
Vlnené súpravy na spanie z ovčieho rúna
Napríklad prikrývka a vankúš Vrkoč (cez zavedený e-shop, 167 eur)
(100 % ovčej vlny, 1140 gr / m2, prikrývka 135 x 200 cm, vankúš 40 x 75 cm, schvaľovací výmer od
ministerstva zdravotníctva, že výrobky majú liečivý účinok a pomáhajú pri mnohých zdravotných
ťažkostiach, slovenský výrobok, pranie v rukách alebo chemická čistiareň.)
Cena bežných súprav na spanie: 120 až 140 eur.

Halka Tytykalová
Na čo máte právo
1. Odstúpenie od zmluvy
Ak ste nakúpili od predajcu u vás doma alebo na prezentačnej akcii, máte právo odstúpiť od zmluvy a to
podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Urobiť to môžete do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný
deň lehoty na poštovú prepravu.
V lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy môžete vrátiť tovar predávajúcemu
bez ohľadu na to, či tovar bol použitý, alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil, musíte sa však o
tovar "primerane starať".
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť vám cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo
vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Ako odstúpiť od zmluvy
1. Odstúpenie od zmluvy uplatnite písomne, najlepšie doporučeným listom s doručenkou.
2. List zašlite osobe, uvedenej v písomnom upozornení na možnosť odstúpenia od zmluvy.
Pokiaľ taká osoba nie je uvedená, kontaktujte predávajúceho v jeho sídle alebo bydlisku.
3. V liste uveďte, že v zákonnej lehote odstupujete od zmluvy.
4. Špecifikujte tovar a žiadajte vo vami určenej lehote (napr. 15 dní) vrátenie peňazí.
5. Nie ste povinný svoje rozhodnutie zdôvodňovať.
Pozor:
Dobre zmluvu prečítajte, či v nej nie je klauzula, že spotrebiteľ si dohodol návštevu zástupcu firmy a
pozval ho k sebe domov za účelom dohodnutia objednávky na prezentácii.
Ak ju v zmluve alebo aj ako dodatok podpíšete, nebude sa na vás vzťahovať zákon o podomovom
predaji a vzdávate sa teda šance na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní.
2. Kúpa na úver a odstúpenie od zmluvy
Ak spotrebiteľ kúpu tovaru bude financovať prostredníctvom spotrebiteľského úveru (ponúknu vám to pri
drahých výrobkoch), podľa zákona o spotrebiteľských úveroch máte právo odstúpiť od zmluvy bez
udania dôvodu do 14 kalendárnych dní.
Uplatnením tohto práva zaniká od počiatku aj každá viazaná spotrebiteľská zmluva o kúpe tovaru alebo
poskytnutí služby a to aj v prípade, ak tovar nevykazuje žiadne známky chýb.
Pozor:
Napriek všetkému sa môže stať, že firma, u ktorej ste nakúpili, nebude preberať poštu, adresa bude
nereálna, firma nebude mať ani ohlásenú podnikateľskú činnosť.
Ukazujú to nielen skúsenosti ľudí, ale aj zistenia obchodnej inšpekcie.
3. Reklamácie
Pre reklamácie platia podmienky, ako keď si kúpite tovar v obchode. To okrem iného znamená záručnú
lehotu 24 mesiacov, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
Inak máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový.
Vedeli ste?
Ak sa akcia spojená s predajom uskutočnila spolu s výletom do zahraničia, na zmluvu sa aj tak vzťahujú
slovenské zákony.

Od zmluvy môžete odstúpiť aj vtedy, ak ste ju uzatvorili pod preukázateľným nátlakom a za nápadne
nevýhodných podmienok. Svedkami by mohli byť napríklad ďalší spotrebitelia z prezentačnej akcie.
Neplatnosť zmluvy treba napadnúť na súde v mieste vášho bydliska. Ak sa domáhate práv podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa, ste oslobodení od poplatku.
Spotrebiteľská zmluva, ktorú podpíšete, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj ustanovenia
o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy.
Pokiaľ nejde o skutočné vyhotovenie tovaru na mieru, nepodpisujte Zmluvu o dielo, ktorú vám môžu
podstrčiť. Spotrebiteľská zmluva je pre vás výhodnejšia (okrem iného aj pri reklamácii tovaru).
Zdroj - advokát Dávid Štefanka, SOI, Združenie slovenských spotrebiteľov, Ekonomická univerzita
Slovenska (Halka Tytykalová, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)
Ako to s nimi naozaj je?
Pomôcky na magnetoterapiu
Vždy záleží na jednotlivom výrobku alebo jeho špecifickej funkcii. Všeobecne však platí, že výkon, ktorý
majú takzvané domáce stroje ponúkané na akciách podomového predaja, je minimálny a liečebný efekt
často neprinášajú, hovorí pražský fyzioterapeut Michal Joshua Frána, ktorý sa na magnetoterapiu
špecializuje.
Ak pomáhajú, ide podľa neho skôr o placebo liečbu – teda liečbu, keď človek sám seba presvedčí, že
mu liečebný prostriedok pomáha.
Keby kúpená pomôcka predsa len bola funkčná, treba zvážiť, či je pre vás vhodná – v niektorých
prípadoch totiž magnetoterapia môže uškodiť vám či deťom, ktoré chcete obdarovať.
Nesmie sa používať v tehotenstve, pri akútnych vírusových či bakteriálnych ochoreniach (napríklad
chrípka, či angína), pri akútnom TBC, ak máte kardiostimulátor, nádor, epilepsiu, trpíte krvácavými
stavmi a máte v tele čo len drobné kovové implantáty (napríklad po operácii po zlomenine a pod.).
Ak ste presvedčení, že magnetoterapiu potrebujete, kým zakúpite drahú pomôcku, opýtajte sa najskôr
rehabilitačného lekára či fyzioterapeuta. Ak už takýto prístroj vlastníte, dohodnite si konzultáciu s
uvedenými odborníkmi, ktorí vám povedia, ako ho používať individuálne podľa vášho zdravotného stavu,
radí Frána.
Magnetoterapiu môžete absolvovať pod odborným dohľadom aj v kúpeľoch.
Striebro v textíliách
Vankúše či ochranný obal na matrac so striebrom majú byť dôvodom vysokej ceny, za ktorú ich ako
zázračnú zdravotnú pomôcku kúpite na prezentačnej akcii.
Prostredníctvom striebra zabudovaného do textilných vlákien je možné zvýšiť hygienické vlastnosti
textílií a zvýšiť tak zdravotnú bezpečnosť pri ich používaní, píše Jozef Šesták z akreditovanej skúšobne
VÚTCH-CHEMITEX. Textilné vlákna ich však musia obsahovať dostatok na to, aby tú funkciu mali.
Odporúčané množstvo striebra (iónov Ag+) v textíliách sa pohybuje na úrovni 50 až 100 mg v 1 kg
vlákna.
Pôsobenie striebra v textíliách aj tak v skúšobni nepovažujú za žiadny zázrak. "Už počas výprav
Alexandra Macedónskeho vojaci používali v nápojoch na miešanie strieborné lyžičky, aby tak využívali
pozitívne preventívne účinky biogénneho striebra," vysvetľuje Šesták.
Halka Tytykalová
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26. Čo robiť, keď ste naleteli šmejdom
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/10/2013; s.: 16; magazín Víkend; Halka Tytykalová]
Predajcovia hrncov a matracov sú majstrami v marketingu, v psychológii aj v práve
Film Šmejdi dal pomenovanie predajcom a firmám, ktorých cieľom je zarobiť peniaze na relatívne
bežných produktoch, ktoré premyslenou stratégiou dokážu predávať mnohonásobne drahšie. Ich
najdôležitejšou taktikou je manipulácia a najčastejšími obeťami sú seniori. Presne vedia, kedy zavolať,
kedy zákazníka navštíviť, ako odhadnúť slabiny, čo povedať a zatlačiť tam, kde človeka zlomia, aby
získali jeho peniaze. Kontakt nadväzujú ponukou výhry, či zájazdu, nasleduje premyslená prezentácia

produktov a komu tovar predajú, máva len slabé šance zvrátiť nevyhodný obchod. Získať peniaze späť
býva ťažké aj v prípade, že ide o úplný nepodarok. Dôvodom môžu byť nenápadné, ale premyslené
formulky v zmluvách. Alebo sa predajcovia budú jednoducho vyhýbať zákonným povinnostiam.
Neakceptovanie odstúpenia od zmluvy, neprijatie reklamácie, vyžadovanie pokút v stovkách eur za
vrátenie tovaru – to všetko patrilo k najčastejším zisteniam Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole
25 spoločností, na ktoré ľudia tento rok už upozornili. Hoci sa pripravuje nový zákon, ktorý má dať
spotrebiteľom aj inšpekcii ešte tento rok viac práv, nerátajte s tým, že vám štát vráti peniaze. Inšpekcia
firmy síce preverí, potrestá, prípadne dá podnet na trestné stíhanie, no ak budete chcieť za nekvalitný i
predražený tovar nazad svoje peniaze, budete si musieť platiť právnikov a súdiť sa. Pokiaľ budete na
akciách nakupovať na úver, hrozí, že sa neúmerne zadlžíte, dôchodok vám nebude stačiť a nebudete
ani prví, ani poslední, komu z tohto dôvodu majetok zabaví exekútor.
Halka Tytykalová
Ako odstúpiť od zmluvy
- Odstúpenie od zmluvy uplatnite písomne, najlepšie doporučeným listom s doručenkou.
- List zašlite osobe uvedenej v písomnom upozornení na možnosť odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ taká
osoba nie je uvedená, kontaktujte predávajúceho v jeho sídle alebo bydlisku.
- V liste uveďte, že v zákonnej lehote odstupujete od zmluvy.
- Špecifikujte tovar a žiadajte vo vami určenej lehote (napr. 15 dní) vrátenie peňazí.
- Nie ste povinní svoje rozhodnutie zdôvodňovať.
Ako sa pripraviť na prezentáciu
1. Keď sa chystáte na akciu, kde sa ponúkajú deky, matrace, kuchynské prístroje či riady a podobne,
preštudujte si letáky kamenných obchodov, ktoré chodia zadarmo do schránky. Alebo sa prejdite po
obchodoch a zistite si ceny. Lepšie budete vedieť odhadnúť primeranosť ponuky na prezentačnej akcii.
2. Neberte si so sebou veľa peňazí ani nesúhlaste s odvozom do banky alebo k bankomatu, aby ste
vybrali peniaze na nákup tovaru.
3. Svoje osobné doklady v žiadnom prípade organizátorom akcie neodovzdávajte, môžu byť zneužité na
podpisovanie zmlúv pod nátlakom, môžu sa vám vyhrážať, že vás nedopravia z akcie domov, pokiaľ si
nezakúpite tovar.
4. Ak sa dá, nechoďte na takéto podujatia sami, vždy majte nejaký sprievod, priateľa či príbuzného.
Môžu vás včas pribrzdiť pred podpisom nevýhodnej zmluvy.
5. Ak vám hovoria: "Keď si tento tovar kúpite zbavíte sa svojho trápenia s chorobami, vy, vaše deti
(vnúčatá), budete zdraví a budete mať dlhý a šťastný život..." premýšľajte, či ide o citové vydieranie,
alebo o skutočný záujem o vaše zdravie.
6. Pozor na "zázračné výrobky", ktoré by mali kadečo vyliečiť. Môže sa stať, že nič nevyliečia a privodia
dokonca ešte väčšie zdravotné problémy.
7. Pozor na úvery. Bývajú často veľmi nevýhodné a môže sa stať, že cenu tovaru preplatíte o 30 percent
aj viac.
8. Trvajte na predložení záručného listu alebo dokladu o zaplatení, inak sa vám môže stať, že si svoje
právo len ťažko vydobyjete.
9. Skontrolujte, či ste dostali všetok tovar, ktorý je v zmluve a či je na zmluve uvedené meno a adresa
firmy / zástupca firmy, kam sa môžete obrátiť, resp. poslať tovar v prípade odstúpenia od zmluvy.
10. Skôr ako podpíšete kúpnu zmluvu, poriadne si ju prečítajte, nenechajte sa odradiť predajcom, že
vám všetko vysvetlil a zmluvu stačí len podpísať.
Zdroj - Ekonomická univerzita Bratislava
Skontrolujte si ceny
Za cenu výrobku od šmejdov sa dá často kúpiť skutočne luxusný výrobok s certifikátmi v bežnej
obchodnej sieti. Vybrali sme niekoľko typických produktov v najvyššej cenovej kategórii, ktorá
zodpovedá cenám tovarov od šmejdov
Matrac
- Luxusné ortopedické matrace, možnosť kúpiť v kamennej predajni aj cez e-shop, na jedno lôžko: 454
až 918 eur. (Záruka na jadro matraca 12 rokov, doprava v SR zdarma, patentované, ortopedická pena,
pamäťová funkcia, vzduchové kanáliky, poťah možno prať, esenciálne oleje a pod., možnosť kúpy na
splátky renomovanou splátkovou spoločnosťou.)
- Cena bežných ortopedických matracov: 150 až 300 eur (zväčša pri doprave v rámci SR zdarma).
Ortopedické vankúše
- Luxusné anatomické vankúše, možnosť kúpiť v kamennej predajni aj cez e-shop: 96 až 114 eur.
(Anatomická pamäťová pena, zvlnený tvar prípadne masážne výstupky, systém pre vzdušnosť,
prispôsobivý, ergonomický, antialergický, snímateľný poťah s možnosťou prať na 40 stupňov.).

- Cena bežných ortopedických vankúšov: 46 až 63 eur.
Parný čistič
- Luxusný parný čistič, možno kúpiť v kamenných predajniach aj v e-shopoch, výhodou sú recenzie
zákazníkov, ktorí upozorňujú na plusy aj mínusy. (nekupujete mačku vo vreci), možnosť kúpiť na splátky:
169,90 až 249 eur, záleží na predajni. (Napr. permanentné dopĺňanie vody bez prerušenia práce,
podlahová a ručná hubica s návlekom, bodová tryska, odvápňovacie tyčinky, prídavné kruhové kefky,
parná turbokefa, čas nahrievania 6 minút.).
- Cena bežných parných čističov: okolo 50 až 120 eur, parné mopy: okolo 70 až 100 eur.
Parný vysávač
- Luxusný parný vysávač, možno kúpiť v kamenných predajniach aj v e-shopoch, možnosť kúpiť na
splátky: 800 eur. (Parný čistič s vysávačom, ovládanie pary a vysávača na rukoväti, patentované
bezpečnostné veko nerezového bojlera, vysávač na mokré a suché vysávanie, 4-stupňový filtračný
systém, umývateľný HEPA filter, špeciálne kefy na chúlostivé podlahy a pod.)
- Cena bežných parných vysávačov: okolo 450 eur (aj so žehličkou).
Súprava riadu – hrnce
- Napríklad 8-dielna sada hrncov Polar white, silit, cez e-shop, doprava zdarma, na objednávku: 520 eur
(v akcii 440 eur). Pre všetky druhy šporákov aj do rúry, z unikátneho materiálu Silargan (trvanlivý, tvrdý a
odolný proti poškriabaniu, vyrobené z jedného kusa materiálu). Na varenie s malým množstvom vody –
zdravé varenie a pečenie s vysokou energetickou účinnosťou, ľahké čistenie, vhodné do umývačky.
- Cena bežných súprav riadu aj v kamenných predajniach: zhruba 11 až 15 eur za hrniec.
Vlnené súpravy na spanie z ovčieho rúna
- Napríklad prikrývka a vankúš Vrkoč (cez zavedený e-shop, 167 eur). (100 % ovčej vlny, 1140 gr/m2,
prikrývka 135 x 200 cm, vankúš 40 x 75 cm, schvaľovací výmer od ministerstva zdravotníctva, že
výrobky majú liečivý účinok a pomáhajú pri mnohých zdravotných ťažkostiach, slovenský výrobok, pranie
v rukách alebo chemická čistiareň.)
- Cena bežných súprav na spanie: 120 až 140 eur.
Vedeli ste?
- Ak sa akcia spojená s predajom uskutočnila spolu s výletom do zahraničia, na zmluvu sa aj tak
vzťahujú slovenské zákony.
- Od zmluvy môžete odstúpiť aj vtedy, ak ste ju uzatvorili pod preukázateľným nátlakom a za nápadne
nevýhodných podmienok. Svedkami by mohli byť napríklad ďalší spotrebitelia z prezentačnej akcie.
- Neplatnosť zmluvy treba napadnúť na súde v mieste vášho bydliska.
- Spotrebiteľská zmluva, ktorú podpíšete, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí aj ustanovenia
o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy.
- Pokiaľ nejde o skutočné vyhotovenie tovaru na mieru, nepodpisujte Zmluvu o dielo, ktorú vám môžu
podstrčiť. Spotrebiteľská zmluva je pre vás výhodnejšia (okrem iného aj pri reklamácii tovaru).
Zdroj - advokát Dávid Štefanka, SOI, Združenie slovenských spotrebiteľov, Ekonomická univerzita
Slovenska (ht)
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27. Dekanka rozdala trojky bez skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 22/10/2013; s.: 4; Spravodajstvo; Ján Krempaský]
Rektor Ekonomickej univerzity napomenul pedagogičku za to, že známkovala za skúšku, na ktorú ani
neprišla.
BRATISLAVA. Trojky dostali bez toho, aby mali možnosť čokoľvek napísať či povedať. Šiestich
externých študentov odboru medzinárodný obchod takto ohodnotila dekanka Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Ľudmila Lipková. Termín skúšky z predmetu
medzinárodné hospodárske vzťahy vypísala na 10. júna tohto roku. "Čakali sme asi do trištvrte na
sedem večer, neprichádzala," spomína jeden zo šestice študentov Martin. Dekanka napokon neprišla.
Martinova kolegyňa sa e-mailom snažila zistiť dôvod a pýtala sa na náhradný termín skúšky. Denník
SME má k dispozícii ich e-mailovú komunikáciu. "Na 10. júna ste boli prihlásení šiesti. Do akademického
informačného systému som vám všetkým zapísala známku E. Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17.
júna, keď je termín," napísala dekanka v e-maile externistom. Známka E je najhoršia možná známka,
aby študent ešte prešiel. Neprejde, ak dostane FX. "Mňa to potešilo, ale kóšer to nie je," vraví Martin.
Lipková si chybu nepriznala. "Všetky svoje povinnosti vysokoškolského učiteľa si plním v súlade so
študijným poriadkom," odpísala na otázku, prečo študentom dala známku, hoci ich neskúšala. Jej
konanie sa nepáči ani rektorovi Ekonomickej univerzity Rudolfovi Sivákovi. "Rektor všeobecne

považuje za neštandardný spôsob, akým boli preverované vedomosti študentov profesorkou Lipkovou,"
vraví Lucia Gunišová, hovorkyňa univerzity. Dekanka podľa nej svoje konanie obhajovala tým, že "na
základe viacerých konzultácií a osobných diskusií so študentmi dospela k názoru", že ich vedomosti a
znalosti možno ohodnotiť známkou E – dostatočne. Rektor dekanku napomenul s tým, že do budúcnosti
nebude akceptovať takéto hodnotenie študentov.
Ján Krempaský
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28. Dekanka Ekonomickej univerzity rozdala trojky bez skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/10/2013; Ján Krempaský]
Ján Krempaský
Rektor Ekonomickej univerzity napomenul pedagogičku za to, že známkovala za skúšku, na ktorú ani
neprišla.
BRATISLAVA. Trojky dostali bez toho, aby mali možnosť čokoľvek napísať či povedať. Šiestich
externých študentov odboru medzinárodný obchod takto ohodnotila dekanka Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Ľudmila Lipková.
Termín skúšky z predmetu medzinárodné hospodárske vzťahy vypísala na 10. júna tohto roku. "Čakali
sme asi do trištvrte na sedem večer, neprichádzala," spomína jeden zo šestice študentov Martin.
Dekanka napokon neprišla. Martinova kolegyňa sa emailom snažila zistiť dôvod a pýtala sa na náhradný
termín skúšky. Denník SME má k dispozícii ich emailovú komunikáciu.
"Na 10. júna ste boli prihlásení šiesti. Do akademického informačného systému som vám všetkým
zapísala známku E. Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17. júna, keď je termín," napísala dekanka v emaile externistom. Známka E je najhoršia možná známka, aby študent ešte prešiel. Neprejde, ak
dostane FX.
"Mňa to potešilo, ale kóšer to nie je," vraví Martin.
Lipková si chybu nepriznala. "Všetky svoje povinnosti vysokoškolského učiteľa si plním v súlade so
študijným poriadkom," odpísala na otázku, prečo študentom dala známku, hoci ich neskúšala.
Jej konanie sa nepáči ani rektorovi Ekonomickej univerzity Rudolfovi Sivákovi. "Rektor všeobecne
považuje za neštandardný spôsob, akým boli preverované vedomosti študentov profesorkou Lipkovou,"
vraví Lucia Gunišová, hovorkyňa univerzity.
Dekanka podľa nej svoje konanie obhajovala tým, že "na základe viacerých konzultácií a osobných
diskusií so študentmi dospela k názoru", že ich vedomosti a znalosti možno ohodnotiť známkou E –
dostatočne.
Rektor dekanku napomenul s tým, že do budúcnosti nebude akceptovať takéto hodnotenie študentov.
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29. Prečo ma nezaujíma, čo sa deje v Amerike
[Téma: Ekonomická univerzita; ASB; 18/10/2013; 10/2013; s.: 6,7; Reality a development; Martin Čapo]
Je nespochybniteľná pravda, že stav realitného trhu indikuje vývoj ekonomiky. Investície v stavebníctve
naznačujú rozbiehanie ekonomického cyklu a rastúce ceny nehnuteľností hovoria o stúpajúcej dôvere
firiem a domácností vo vývoj ekonomiky. Pokles cien znamená naopak pokles ekonomiky. Informácie o
raste a poklese cien nehnuteľností sú tak centrom záujmu odbornej verejnosti, ale i občanov.
TEXT Martin Čapo FOTO thinkstock.cz Zdroje údajov NAR, NARKS, CMN, Šú SR
Často sa však v médiách objavujú informácie o realitnom trhu v USA alebo Európe. No rád by som
upozornil, že pre slovenské reálie majú len hodnotu zaujímavosti alebo kuriozity. Realitný trh je totiž
silne lokálny. Dôležité je teda sledovať správy o Slovensku.

Americká reality show
Podľa poslednej správy NAR (National Association of Realtors) priemerná cena domov v USA vzrástla v
júli 2013 oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 13,7 %. Ceny realít v USA neustále rastú už 17
mesiacov za sebou. Naposledy došlo k tomuto javu v období od januára 2005 do mája 2006. No aký
význam má táto informácia pre Slovensko? Odpoveď je stručná takmer žiadny. Teda, ak nie sme
investorom na týchto trhoch alebo ak nesledujeme udalosti na týchto trhoch ako náhradu za slovenskú
reality show. Dôvod, prečo je to tak, je pomerne jednoduchý. Pretože realitný trh je silne lokálny. Aj v
samotnom USA je viac než agregovaný údaj dôležitý údaj o vývoji cien na jednotlivých lokálnych trhoch.
Podľa poslednej správy NBS vychádzajúcej z údajov Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
vzrástli ceny na slovenskom realitnom trhu v druhom štvrťroku tohto roka medziročne o 0,2 %.
Potvrdzuje to vyše trojročnú cenovú stagnáciu trhu. No pohľad na agregované údaje ani v rámci
Slovenska o mnohom nevypovedá. Zatiaľ čo v Bratislave bola medziročná zmena cien +1,6 % a v Žiline
+ 1,7 %, v Banskej Bystrici už došlo k poklesu o 6 % a v Nitre o 6,2 %. Každý realitný trh je teda naozaj
lokálny. Ide o lokálny dopyt a lokálnu ponuku, ktoré ovplyvňujú pohyb cien.
Určujúca nová výstavba
Čo tvorí na realitnom trhu ponuku? Sú to všetky nehnuteľnosti, ktoré sú k dispozícii na predaj. Ak
abstrahujeme od budov, ktoré sa na trh dostávajú pre svoju technickú nespôsobilosť, čo je objemovo
marginálny jav živelných pohrôm, sú jedinými dvomi faktormi ovplyvňujúcimi ponuku úbytok obyvateľstva
v lokalite a nová výstavba. Na zjednodušenie, ale aj lepšiu demonštráciu nechajme zatiaľ USA bokom.
Agregovaný údaj o vývoji obyvateľstva v SR hovorí o predpokladanej stagnácii či len o miernom raste
počtu obyvateľov do roku 2025. Ide o pomalé a malé zmeny, ktoré nemajú na medziročnej báze
významný ani zásadný vplyv. Podobne je to však aj pri čiastkovom pohľade na migráciu medzi
jednotlivými lokalitami. Opúšťanie celých oblastí za prácou, sťahovanie sa do miest má vplyv na to, že
vznikajú väčšie rozdiely v cenách medzi oblasťami s rôznym ekonomickým vývojom a medzi vidiekom a
mestom. No tu tiež nemožno hľadať nárazovú obchodnú príležitosť. Ide o dlhodobý vplyv. Asymetria
medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska nie je záležitosťou roka či rokov. Rast a úbytok populácie alebo
jej migrácia sú tak zanedbateľným faktorom. Ak nepríde vojna alebo epidémia, a všetci dúfame, že sa to
nestane, nie je dôvod významnejšie zakomponovať tieto demografické zmeny do rovnice tvoriacej
úroveň cien. Ostáva teda len nová výstavba. A toto je faktor, ktorý si skutočne zaslúži pozornosť. V čase
i priestore sa totiž dynamicky mení. Len pohľad na posledné štatistické údaje o výstavbe bytov a domov
začatej v druhom kvartáli 2013 je krásnou ukážkou. Medziročný nárast počtu začatých stavieb bytových
jednotiek dosiahol 40 % - teda 3,5-ročné maximum. A lokálne rozdiely? Keďže nemám štvrťročné dáta,
pozrime si aspoň rozdiely v rokoch 2012 a 2011: Bratislava - nárast o 66 %, Banská Bystrica - nárast o
50 %, Žilina a Košice - pokles o 20 a 5 %. Ak teda chceme reálne vedieť, čo sa deje a bude diať na trhu,
musíme sa na strane ponuky pozrieť na novú výstavbu. A ako vidieť, toto je skutočne silne lokálna
záležitosť nielen vo vzťahu Slovenska a USA, ale i v rámci Slovenska samotného. Novú výstavbu
ovplyvňuje lokálny sentiment investorov a developerov, dostupnosť financovania na lokálnom trhu, ako
aj dostupnosť pozemkov na výstavbu.
Sťahovanie za prácou
Druhou stranou rovnice tvoriacej cenu je samozrejme dopyt. Dopyt sú všetci, ktorí v danom momente
chcú a sú schopní kúpiť nehnuteľnosť. Už na prvý pohľad je tu viac faktorov, ktoré majú rôzny vplyv na
finálny efekt. Aj tu však môžeme určiť dva faktory so zásadným dosahom. Je to demografia a
kúpyschopnosť. Pri demografii na dopytovej strane vidíme na rozdiel od ponuky lokálne odlišnosti. Zatiaľ
čo v USA je časté sťahovanie z lokality do lokality pomerne bežné, na Slovensku nie je migrácia za
prácou ešte stále takou bežnou záležitosťou. Na rozdiel od USA je na Slovensku vzťah k vlastneniu
nehnuteľnosti oveľa silnejší. Realitný trh sa tak vďaka silnému pocitu vlastníctva stáva menej
,,likvidným". Na Slovensku sa väčšina nehnuteľností kupuje s dlhodobým výhľadom, takpovediac
natrvalo. Tento rozdiel môžeme, i keď nie až tak výrazne, pozorovať i medzi mestskou a vidieckou
populáciou u nás. Do veľkej miery to ovplyvňuje spôsob správania sa dopytu. Po životnom štýle je
ďalším faktorom ovplyvňujúcim dopyt kúpyschopnosť. Tá je tvorená z komponentov ako zamestnanosť,
príjmy a dostupnosť úverov. No i tento mix má silne lokálne špecifiká. Zamestnanosť a príjmy sa menia
od lokality k lokalite a sú relatívne dynamickým fenoménom. Príchod a odchod investorov z lokality,
vznik a krachy firiem, to všetko ovplyvňuje kúpyschopnosť dopytu.
Ponuka peňazí
Rovnako i celosvetové porovnávanie USA, Európy a v rámci nej Slovenska je teda jednoducho
nemožné. Je len jediný faktor, ktorý spája lokálne a globálne ekonomiky. Je ním dostupnosť úverov.
Úrokové sadzby a dostupnosť peňazí sú ovplyvnené celosvetovo. Určuje ich menová politika najväčších
centrálnych bánk a situácia na svetových finančných trhoch. No i pri tomto parametri zohráva lokálny
fenomén úlohu. Globálnu dostupnosť peňazí skresľuje obchodná politika miestnych bánk. Úrokové
sadzby sú na minimálnych hodnotách už dlhší čas, no pri hypotékach dosahujú svoje minimá až v týchto

mesiacoch. K spotrebným úverom ešte táto správa asi nedorazila, pretože na Slovensku sú najdrahšie v
celej eurozóne, hoci je centrálna sadzba len jedna. Udalosti na trhoch v USA tak majú na slovenskú
ponuku úverov oveľa menší vplyv, ako by sa mohlo zdať. Podstatnejšie sú stratégie zahraničných matiek
slovenských bánk, ktoré potrebujú získať kapitál, a už zmienená lokálna taktika.
Fokus na lokality
Správam zo zahraničia však nemožno uprieť punc zaujímavosti. Prinášajú svieži vietor do vôd
slovenského biznisu. Zvláštne miesto si v novinových titulkoch a headlinoch televíznych správ dokážu
vybojovať negatívne správy. Ako povedali Šimek a Grossmann ,,Povídej Slavku, povídej. Člověka to
potěší, když sliší o cizím neštěstí." Ale ak máme mať z informácií, ktoré nám správy prinášajú, skutočný
prospech, musia byť relevantné. Teda pravdivé, správne interpretované a aktuálne. V septembri tohto
roka napríklad predstavila Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska prvé výsledky tzv. Indexu
realitného zdravia. Zostavuje sa na základe údajov od realitných kancelárií, ktoré prichádzajú s trhom do
denného neskresleného kontaktu. Práve tento index môže spolu s údajmi z Cenovej mapy nehnuteľností
predstavovať kvalitný zdroj informácií o realitnom trhu. Sám som zvedavý, ako sa týchto informácií
zhostia slovenské médiá a či si získajú miesto v spravodajstve. Získať si priazeň verejnosti bude možno
trvať určitý čas, no z Indexu realitného zdravia sa tak stane dôveryhodný indikátor realitného trhu.
Ing. Martin Čapo (1977) Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Institute
of Communications studies University of Leeds v Spojenom kráľovstve. Od roku 2000 pôsobil na
viacerých pozíciách v marketingu a obchode (C/Y&R, Istropolitana Ogilvy, Treksport). V roku 2004
založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime bývanie s pôsobnosťou na rezidenčnom trhu v bratislavskom
regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme nehnuteľnosť/ Predávame nehnuteľnosť. Pôsobí ako
arbiter relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne prispieva do rôznych médií na tému reality. Prednáša
externe na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave
40 % medziročný nárast počtu začatých stavieb bytových jednotiek. Je to 3,5-ročné slovenské
maximum.
USA je časté sťahovanie pomerne bežné, na Slovensku nie je migrácia za prácou bežnou záležitosťou.
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30. Dodnes pani Simanovej bozkajú ruky za to, akého syna vychovala
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 22/10/2013; 42/2013; s.: 3; spravodajstvo/inzercia; EVA
ŠIPOŠOVÁ]
Bolo to len, ako keby to bolo včera. A to je už sto rokov - hovorí pani Paula Simanová z Valaskej. Mama
známeho slovenského chirurga a univerzitného profesora Jaroslava Simana sa v októbri dožila krásneho
životného jubilea.
VALASKÁ. Vo Valaskej za posledné štyri roky oslavovali sto rokov už dvaja obyvatelia. Jednou z nich je
Valašťanka Paula Simanová. Obec pre ňu pripravila slávnostné posedenie s kultúrnym programom,
ktorého súčasťou bol aj zápis do pamätnej knihy.
Prežila hrôzy vojny
Aj keď jej zrak ani sluch už neslúžia tak, ako by mali, pamäť má pani Paulínka vynikajúcu. Na detstvo
spomína s pokorou. Z ôsmich súrodencov prežili šiesti, štyria chlapci a dve dievčatá. Nemala ani rok,
keď jej otca v prvej svetovej vojne odviedli na front. "Keď sa po siedmich rokoch vrátil z Ruska, dlho som
ho volala ujčok, lebo som ho nepoznala." Mama ich dovtedy opatrovala sama. Pretĺkali sa biedou,
pracovali na poli, na vyššie štúdia sa nedostali, aj keď mali na to predpoklady. Ani s dedinčanmi to
nebolo najľahšie. Sedem hladných krkov živila jediná kravka a aj tú skonfiškoval despotický starosta. "To
si ani neviete predstaviť, ako to voľakedy bolo. Celkom iná doba, ako je dnes. Dnes majú deti blahobyt,"
porovnáva teta Simanová. Mama jej zomrela mladá, otec sa dožil 93 rokov. Počas povstania ju s rodinou
takmer zajali, keď si horou skracovali cestu do Bystrej. "Chceli nás odviezť do Nemecka, mysleli si, že
sme partizáni," spomína na ťažké vojnové roky pani Paulínka. Všetko sa napokon vysvetlilo, no Nemci
sa ubytovali priamo u nich. Ona s manželom a deťmi spávali na zemiakoch v pivnici, vojaci v dome.
Napriek všetkému na nich nepovie krivého slova. "U nás boli dobrí Nemci, neviem, či v každom dome,
ale u nás boli. Rusi nie, tí boli suroví. Jeden si u nás držal barišňu a aj na WC chodili dnu, takí boli
špinaví."
Prežila ľudskú závisť
S manželom Jozefom vychovala dve deti. Syn Jaroslav vyštudoval medicínu a stal sa celosvetovo

uznávaným chirurgom a profesorom, dcéra Anička zas skončila Ekonomickú univerzitu v Bratislave a
dlhé roky pracovala v Strojárňach Piesok. Dnes je už na dôchodku, ale je maximálne činorodá v
Miestnom odbore Matice slovenskej vo Valaskej. Ako jeho predsedníčka okrem iného vydala niekoľko
publikácií a je zakladateľkou speváckeho zboru Lipka. "To mi každý v obci závidel, že mám také deti,
aké som mala. Súce boli na všetko, aj jeden, aj druhý. Mali sme z nich radosť." Ale ľudská závisť
nepozná hraníc. Kvôli neprajníkom sa syn takmer nedostal na vysokú školu. "To bolo tak, ja som sa
vydala za rozvedeného, ale deti som vychovala nábožne. Syn miništroval, stále bol v kostole, ale na
gymnáziu dostal posudok, aby ďalej do školy nešiel, lebo o ňom napísali, že jeho otec je dedinský gulag
a on kňazský sukničkár." Zostal pracovať na Piesku a skúsil šťastie o rok. "Tak mi povedal: Mamička, ak
ma príjmu na tú vysokú školu, tak sa pôjdem pešo pomodliť k Panne Márii na Staré Hory. Tak túžil
študovať medicínu." Sen sa mu splnil, matku však osud skúšať neprestal.
Prežila svojho syna
Profesor Jaroslav Siman pred trinástimi rokmi úspešne oddelil siamské dvojčatá a ako prvý na
Slovensku vykonal úspešnú transplantáciu srdca. "To by som nebola ani povedala, že sa to stane a
predsa. Prosila som Pána Boha, aby sa mu to podarilo a podarilo sa. Ale čo z toho, keď zavčasu odišiel.
Čo mal on mňa pochovať, tak som pochovala ja jeho. Ale každý to máme napísané, kedy pôjdeme,"
hovorí so smútkom v hlase pani Paula. Pred piatimi rokmi totiž jej milovaný syn podľahol ťažkej chorobe.
Andrejka a Lucka Tóthové z Krásnohorskej Dlhej Lúky, siamské dvojčatá, ktoré profesor Siman so
svojím tímom oddelil, rok čo rok prichádzajú na valaštiansky cintorín poďakovať sa a vzdať hold veľkému
mužovi a svojmu záchrancovi. A jeho mame bozkávajú ruky za to, že vychovala takého syna.
Prežíva krásne chvíle s najbližšími
Dnes je pre ňu obrovskou oporou dcéra Anička s rodinou, ktorá sa o ňu príkladne stará. Väčšinu dňa sa
premodlí, stravuje sa striedmo, presne tak, ako žila. Najradšej má krajec suchého hrončianskeho chleba
s čajom. Napriek tomu, že takmer nevidí, dokáže skutočne precízne lúskať orechy, hrach, fazuľu. Keď jej
chce Anička spraviť radosť, vypýta pár strukov aj od susedov. Takto jej rýchlejšie prejde čas a ona sa cíti
byť užitočná. Veď pracovala celý život. My pani Paulínke k jej krásnemu jubileu želáme veľa zdravia,
šťastia a lásky svojich najbližších a nech je aj naďalej taká, akú sme ju poznali. Dobrosrdečná, pracovitá
a najmä mimoriadne skromná.
EVA ŠIPOŠOVÁ
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31. Žurnalista učil vlastenectvu
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenské Národné Noviny; 19/10/2013; 42/2013; s.: 11; Nezaradené;
Andrej FERKO]
Rozdiel medzi nacionalizmom a vlastenectvom spočíva v tom, že nacionalista nechce vedieť a nevie, že
vlasť sa má stavať do výšky, do kultúrnej výšky a hranice slúžia na obohatenie, presah, symbolizáciu a
spoluprácu dobrých susedov pri tejto mnohogeneračnej práci. Prázdnota, deštruktívna vnútorná
prázdnota vedie nacionalistov až fašistov proti vede a kultúre i k zmenám fyzických hraníc, nie k
posúvaniu hraníc poznania a kultúrnosti. Naopak, vlastenec, patriot, Košútčan Jerguš Ferko ako náš
učiteľ nás neučí nacionalizmu, ale vlastenectvu, európskosti, integrácii a kooperácii, ktoré sa nedajú
stavať na základoch sebaklamov.
DÁVNOVEKÝ SEBAKLAM
Jeden z nich sa ako lož potvrdzuje aj priamo pri Košútoch, tu sa našli vykopávky, ktoré ukazujú pravdu o
dávnom osídlení a na celej čiare rušia sebaklam o autochtónnosti. Po prvom učilišti, ktoré v Nitre založili
byzantskí bratia, vznikali školy z európskej tradície vzdelania a táto škola na zmiešanom území
prispievala a prispieva dlhé roky k multikulturalizmu. Aj o budovu sa symbolicky a kooperatívne delí so
školou pre maďarské detičky. Základná škola Jerguša Ferka označuje nie deklarovanú, ale každodenne
žitú toleranciu a mier na školskom dvore a ihrisku. Nebolo to vždy tak. Pred okupáciou boli Košúty s l
ovensko-maďarsko-židovské. Zo židovských Košút tu ostalo napokon iba torzo cintorína – na celom juhu
za Hor thyho zlikvidovali dvadsaťsedemtisíc Židov. Až po vojne sa do slovenských škôl po celom
odtrhnutom území vrátili na šesť rokov vyhnané slovenské deti...
ZAKLADATEĽ KORIDORA
Inžinier Jerguš Ferko sa narodil v rodine Košútčanky Hanky a Rovňana Vladimíra 21. septembra 1956.
Vyštudoval ekonómiu a po viacerých rokoch práce vo Výskumnom ústave riadenia priemyslu prešiel do
denníka Práca, neskôr založil denník Koridor. Pôsobil aj ako učiteľ investigatívnej žurnalistiky na

Univerzite Komenského, viedol diplomové práce na dnešnej Ekonomickej univerzite, no najviac detí
priamo vychoval a vychovával na tréningoch džuda dlhé roky dvakrát do týždňa. Aj náš strieborný
medailista z Atén Dodo Krnáč vyrástol odmala práve na Jergušových tréningoch. Ako džudista dosiahol
Jerguš titul majstra Bratislavy aj majstrovskú technickú kvalifikáciu – čierny pás. Preto na jeho pohrebe
(zomrel ako štyridsaťpäťročný 25. 5. v roku 2001) stáli čestnú stráž džudisti danisti. Po zániku Koridoru
býval Jerguš v Košútoch a pomáhal na tréningoch v Galante v jazykovo zmiešanom oddiele džuda. Ako
autor kníh dosiahol najväčší úspech bestsellerom Maďarské sebaklamy, ktorého každé ďalšie vydanie
sa opakovane vypredáva.
POLITIKA PAMÄTI
Historicky prvá trieda dnešnej Základnej školy Jerguša Ferka sa stala exponátom v Múzeu školských
dejín a pedagogiky v Petržalke, tam sú akurát tie lavice, ktoré pre obec nakupoval Jergušov dedo Andrej
Strýček a v ktorých sedeli Jerguškovi dobrí ujovia Rasťo, Slavo a Andrej i naša mama Hanka a ich
kamaráti, neskorší akademický sochár Vojtech Baďura a ďalší, dnes už neprítomní alebo vo vysokom
veku. Mimochodom, náš dedo pre Košúty, obec s najkvalitnejšou pôdou a s najteplejším počasím,
objavil v roku 1924 marhule, ktorým sa tu odvtedy tak vynikajúco darí. Košúty sú príkladom obce, ktorá
narába uvážlivo s politikou pamäti a pripomína si obete prvej svetovej vojny, obete streľby do pokojného
zhromaždenia i významné osobnosti nielen na cintoríne, kde našli svoj posledný pokoj. Najnovšie k nim
pribudol ujo Kmeť, dobrý pán Kmeť, dlhoročný predseda Miestneho odboru Matice slovenskej, lebo jeho
koncepcia – mysli globálne, konaj lokálne – v mnohom obohatila kultúrnu výšku Košút, ktoré my, po
svete roztratení Košútčania tak milujeme a ktoré si Jerguš zvolil za miesto svojho spočinutia.
VĎAKA MATIČIAROM
Ďakujem v mene rodiny činorodému Miestnemu odboru Matice slovenskej, vedeniu obce a školy i
obetavým ľuďom na Ministerstve školstva SR, že sa ujali ušľachtilej myšlienky, dotiahli ju do úspešného
záveru a spájajú túto historickú školu s menom autora múdrej a potrebnej knihy o mierovom
spolunažívaní v týchto neblahých časoch, keď nanovo ožíva nebezpečný nacionalizmus až fašizmus.
Základná škola Jerguša Ferka vznikla pred osemdesiatimi rokmi a Košútčania si pripomenú toto výročie
v piatok 18. októbra 2013
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32. Dekanka, ktorá zapísala študentom do indexu éčka bez skúšky: Viem, aké majú
znalosti!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 22/10/2013; topky.sk; Ho]
BRATISLAVA - Bratislavskou Ekonomickou univerzitou otriasa kuriózna kauza. Študenti, ktorí prišli
na riadne vypísanú skúšku, sa skúšania nedočkali. Dekanka Ľudmila Lipková, ktorá ich mala skúšať, na
skúšku neprišla. Namiesto toho im oznámila, že všetkým zapísala paušálne E.
V zvláštnej situácii sa ocitla šestica externých študentov medzinárodného obchodu na Fakulte
medzinárodných vzťahov, píše denník Sme. Tí sa 10. júna dostavili na skúšku, mala ich skúšať dekanka
fakulty Ľudmila Lipková. Tá sa na skúšku nedostavila a študentom cez e-mail oznámila, že všetkým
paušálne zapisuje "éčko", teda najhoršiu možnú známku, s ktorou študent môže skúšku úspešne zložiť.
"Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17. júna, keď je termín," napísala dekanka v e-maile.
Podľa denníka Sme si dekanku kvôli skúške zavolal na koberec rektor univerzity.
Lipková potvrdila, že skúšku ohodnotila iba papierovo. "Mám niekoľko desaťročí pedagogickej praxe a
tých študentov poznám. Viem zhodnotiť, aké znalosti majú z predmetu," povedala Topkám dekanka
Lipková. Niekoľkokrát sa však vyhla priamej odpovedi na otázku, či je jej postup v súlade so študijným
poriadkom. Sama pritom dodala, že študentom zrejme pohoršila známky, pretože sa na skúšku mohli
pripraviť aj lepšie ako iba na E. "Beriem to na seba," uzavrela s odôvodnením, že sa ponáhľa na
zasadnutie akademického senátu.
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33. Mínus
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 23/10/2013; s.: 1; TITULNÁ STRANA; Redakcia]
Šestica externých študentov bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorí prišli na riadne vypísanú
skúšku, sa skúšajúceho nedočkali. Dekanka Ľudmila Lipková, ktorá mala preveriť ich znalosti, sa totiž

nedostavila, ale napriek tomu im všetkým zapísala "E", čiže dostatočne. Emailom im zároveň oznámila
opravný termín. Náš názor: Podivné to praktiky pani dekanky?!
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34. Týždeň s Marošom Krajčim: Vypredaná Slovnaft Arena a skvelý výsledok
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 22/10/2013; strategie.sk; Redakcia]
Generálny manažér HC Slovan Maroš Krajči to má potvrdené: v Bratislave budeme v januári hostiť
Zápas hviezd KHL.
Bol to typický KHL týždeň, keď hráme doma. Zápasy sa – aj vzhľadom na nahustený medzinárodný
kalendár – hrajú každý druhý deň a k tomu sa samozrejme pridáva pravidelná klubová operatíva.
Pondelok patrí predstavenstvu. Zaoberáme sa doterajším priebehom sezóny. Hovorí sa nám predsa len
o čosi ľahšie – máme za sebou tri víťazné domáce zápasy nad špičkovými klubmi z Východnej
konferencie, ktoré majú niekoľkonásobne vyššie rozpočty. Napriek tomu otázka prípadných posíl je viac
ako aktuálna.
V utorok je na programe domáci šláger proti Levu Praha. To sú tie zápasy, kvôli ktorým sa oplatí robiť
hokej. Vypredaná Slovnaft Arena, elektrizujúca atmosféra a výsledok 5 : 2 dodáva nové sily a inšpiráciu.
Nasleduje plánované stretnutie s prof. Sivákom, rektorom Ekonomickej univerzity. Chceme nadviazať
na výskum, ktorý univerzita realizovala počas MS 2011, kedy skúmala najmä ekonomický dopad
špičkového športového podujatia na mesto ako také a jeho podnikateľské subjekty. Mám pocit, že
Slovan stále potrebuje takéto "barličky" a ten pocit sa potvrdzuje na stretnutí s niektorými mestskými
poslancami ohľadom povolenia "signmaking" na fasáde zimného štadióna. Máme s mestom zmluvu o
tzv. "naming rights" - zapožičaní názvu arény, potrebujeme však toto právo výraznejšie prezentovať. Je
to korektná dohoda: my ako klub prispievame do mestského rozpočtu takmer 800 tisíc eurami ročne. Na
oplátku chceme mať právo využiť marketingovo záujem o náš produkt komunikačnou taktikou, ktorá vo
svete funguje už viac ako 100 rokov.
V klube neustále rozmýšľame, ako každý domáci zápas Slovana v KHL povýšiť na udalosť. S novým
nápadom prichádzajú hasiči a na rokovaní s HaZZ SR kreslíme kontúry zápasu, ktorý bude venovaný
našim hasičom a záchranárom. V NHL majú pre takýto zápas názov "appreciation game".
Slovan, to nie je iba A mužstvo v KHL, ale vyše 400 mladých hokejistov vo veku od 5 do 19 rokov. Máme
pravidelnú poradu s občianskym združením HC SLOVAN Bratislava mládež. Hľadáme partnera
mládeže, ktorú má od tohto roku na starosti náš skvelý bývalý hráč Janko Lipiansky.
Prichádza ďalší domáci zápas proti lotyšskému Dinamu Riga, tentoraz s nepriaznivým záverom. Hoci
ešte v polovici zápasu vyhrávame 3 : 1, odchádzame napokon po výsledku 3 : 4 z tohto zápasu bez
bodu, a to nás ešte bude dlho mrzieť. Na mužstve sa začína prejavovať únava z dlhej zápasovej série.
Sklamanie aspoň čiastočne kompenzuje príjemné stretnutie s generálnym manažérom Rižanov
Normundsom Sejejsom, ktorý presne pred 10 rokmi obliekal belasý dres.
Uplynulý týždeň priniesol posun aj v dvoch atraktívnych témach najbližšej budúcnosti. Potvrdené: v
Bratislave budeme v januári hostiť Zápas hviezd KHL, trúfam si povedať, že jednu z najvýznamnejších
športovo-spoločenských akcií budúceho roku. Pred nami stojí nečakane zložitá úloha: nájsť
reprezentačné miesto pre záverečný banket pre 400 hostí. A tak rokujeme s Kanceláriou NR SR o
možnosti využiť niektorú zo sál Bratislavského hradu. Na začiatku leta budúceho roku nás tiež čaká
výstavba ôsmich nových skyboxov. Po tom, čo nám mestské zastupiteľstvo dalo "zelenú", rokujem s
dodávateľom stavby firmou Ingsteel o tom, ako sa dá dostavbu stihnúť za pár týždňov v jedinom
možnom termíne, kedy bude štadión na chvíľu bez akcie.
Ešte dve rokovania so zástupcami našich významných partnerov – SPP a Respect. Hľadáme spolu
prienikové oblasti spolupráce s oficiálnymi partnermi KHL – Gazprom a SOGAZ – a samozrejme tiež
také, ktoré by mohli fungovať ako akýsi "mlynček" aj pre Slovan.
Inšpirácia týždňa prichádza celkom neočakávane z Bieleho domu. Nie, nie je to informácia o dosiahnutí
dohody o zvýšení dlhového stropu a skončení "odstávky" vlády. Oveľa viac ma zaujalo vyhlásenie
Baracka Obamu, podľa ktorého by sa malo zmeniť meno tradičného klubu amerického futbalu
"Washington Redskins". Klub založený v roku 1932 je podľa časopisu Forbes tretím najdrahším klubom
NFL s hodnotou 1,6 mld dolárov. Chápem zmysel a význam politickej korektnosti v našom živote.
Napriek tomu sa natíska zlovestná otázka, kam až môže zájsť politické rozhodnutie a ohroziť aj zdanlivo
neohroziteľnú športovú značku.
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35. Emisia dlhopisov kvôli dividendám pre štát je nezákonná
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 23/10/2013; Aktuality.sk; Martin Odkladal, Aktuality.sk]
Autor - Martin Odkladal
Podnikové dlhopisy sú pre firmu alternatívou úverových zdrojov a ich emisia sa riadi zákonom. Ako je to
s dlhopismi SPP? Dozviete sa v rozhovore s prof. Boženou Chovancovou z Katedry bankovníctva a
medzinárodného podnikania Ekonomickej univerzity v Bratislave.
K čomu slúžia dlhopisy a prečo ich firmy vydávajú?
Podnikové dlhopisy predstavujú alternatívu úverovým zdrojom pre firmu.
Akým spôsobom sa najčastejšie vydávajú podnikové dlhopisy?
Podmienkou emisie je zverejnenie prospektu emitenta, ktorý v zmysle Zákona o dlhopisoch obsahuje
presne vymedzené náležitosti. Umiestnenie emisie môže smerovať tak na domáci trh, ako aj zahraničný
trh. Emisia môže byť súkromná, to znamená, že smeruje do rúk vopred určených investorov, resp.
emitent môže osloviť pred spustením emisie menší okruh veľkých investorov, ktorí emisiu kúpia a v
mnohých prípadoch ju držia až do splatnosti. Okrem toho môže byť aj verejná, vtedy sa oslovuje široká
investorská verejnosť, teda dlhopisy môžu získať nielen veľkí, ale aj malí investori, ako napríklad
domácnosti. Po umiestnení emisie na trhu sa vo väčšine prípadov emisia dlhopisov kótuje na burze, čím
nadobúda vyššiu likviditu. Investor teda môže dlhopis kedykoľvek predať prostredníctvom obchodníka s
cennými papiermi, resp. banky, ktorá obchoduje na burze.
Čo najviac ovplyvňuje cenu pri prvotnej emisii podnikových dlhopisov?
Cenu dlhopisov pri prvotnej emisii ovplyvňuje v prvom rade bonita emitenta, resp. credit risk, ktorý
investor získa najjednoduchším spôsobom prostredníctvom ratingu. Rating hodnotí mieru insolventnosti,
či pravdepodobnosť neplnenia si záväzkov emitentom. S nižšou kvalitou ratingu je logické, že investor
nesie aj vyššie riziko a tým bude musieť kompenzovať emitent toto riziko nižšou cenou, resp. vyššou
výnosnosťou.
Sú aj iné faktory?
Ďalším faktorom môže byť aj situácia na trhu - market risk, najmä očakávaný pohyb úrokových sadzieb.
Ak by napr. investor očakával rast úrokových sadzieb a terajšia emisia má nižší kupón, je tiež logické, že
bude požadovať nižšiu cenu. Naopak niektoré emisie môžu mať aj vyššiu cenu a to je v tom prípade, ak
nastavený kupón na dlhopis má vyššiu úroveň ako je súčasná výnosnosť trhu (úrokové sadzby na trhu).
Oveľa zložitejší problém je menové riziko, pretože ak sa umiestňujú dlhopisy na zahraničné trhy, je
nevyhnutné zohľadniť aj volatilitu menového kurzu v akom je dlhopis emitovaný. Teda ak sa
znehodnocuje menový kurz je logické, že cena môže byť nižšie pod menovitú hodnotu.
Kedy a ktoré firmy najčastejšie používajú formu financovania prostredníctvom dlhopisov?
Emisiu dlhopisov väčšinou spúšťajú veľké firmy, ktoré investori poznajú a majú svoj image. Pre menšie
firmy, ktoré nie sú ešte známe v investorských kruhoch, môže byť emisia dlhopisov nákladná a
neúspešná. Firma využíva emisiu dlhopisov ako alternatívu úveru vtedy, ak realizuje veľké investičné
projekty, ktoré nie vždy je ochotná úverovať banka vzhľadom na riziko. Výhodou pre firmy je aj to, že sú
to dlhodobé zdroje - často aj 10-15 rokov, v mnohých prípadoch sú to zdroje lacnejšie ako bankový úver.
Je potrebné ale zohľadniť aj náklady na emisiu, z čoho vyplýva, že sa jedná o veľké zdroje. Výhodou je
tiež, že ročne spláca investorom len kupón - úrokový výnos. Splácanie istiny v deň splatnosti už môže
emitent realizovať aj zo ziskov realizovaného projektu.
Čiže nie je bežné, že firmy vydávajú dlhopisy, aby mali na výplatu vyšších dividend pre svojich majiteľov,
ako to bolo v prípade SPP a dcérskej firmy eustreamu?
Ak by sme pripustili možnosť, že emisia dlhopisov by mala slúžiť na výplatu vyšších dividend, tak je to
legislatívne neprípustné. Náš Obchodný zákonník presne vymedzuje na základe čoho môžu byť
vyplatené dividendy. Diel V. Akciová spoločnosť, § 177, §178 a §179 stanovuje, že dividendy sa môžu
vyplácať len z čistého zisku (po odpočítaní podielu do rezervného fondu), resp. sa môžu zvýšiť o časť
nerozdeleného zisku z predchádzajúcich období. Podmienkou výplaty dividend je teda čistý zisk
spoločnosti a žiadne iné zdroje.
Môže mať potom takéto zaťaženie podniku vplyv na jeho hospodárenie v budúcnosti, keď vlastne
požičané zdroje nepôjdu na investičný rozvoj?
Nepoznám detailnejšie hospodársku situáciu podniku, môžeme konštatovať len niektoré dopady na
budúce hospodárenie. Aj keď sú dnešné úverové zdroje pomerne lacné, predsa sa platby úrokov
prenesú do zvýšenia nákladov spoločnosti a firma by mala utvárať umorovací fond pre splatenie istiny
(menovitej hodnoty) v budúcnosti, čo v konečnom dôsledku bude znižovať zisk spoločnosti v budúcnosti.

Tieto súvislosti by určite vedeli kvantifikovať ekonómovia spoločnosti, či auditori a vyhodnotiť tak aj
pozitívne, či negatívne dôsledky pre spoločnosť.
Je možné, že dcérska firma, ktorá nemá dlhodobú históriu, môže byť lepšie hodnotená zo strany
investorov ako materská firma, a tak vydať lacnejšie dlhopisy?
Pokiaľ by išlo o súkromnú emisiu, že investori majú zmapovanú dcérsku spoločnosť, ovládali jej
podnikateľský zámer a mali vytvorený obraz o jej vysokých perspektívnych aktivitách, potom by bolo
možné hovoriť o tom, že dcérska spoločnosť môže vydať emisiu, ktorá bude lacnejšia a investori ju
odkúpia. Pri verejných emisiách investori koncentrujú pozornosť skôr na celé zoskupenie, najmä rating.
Už v minulosti sa viedli diskusie aj v rámci ratingových agentúr o tom, či môže byť napr. dcérska
spoločnosť lepšie hodnotená ako materská spoločnosť, resp. firma lepšie hodnotená ratingom ako štát.
Ratingová agentúra Moody ´s v roku 2001 vypracovala projekt pod názvom "Piercing the Sovereign
Celling", v ktorom pripúšťajú možnosť lepšieho ratingu firmy, ako má štát. Jedná sa však o prípady
nadnárodných spoločností, ktoré pôsobia v rámci rôznych štátov a potom ich ratingové hodnotenie by
bolo rôznorodé. Tieto diskusie však ustali kvôli finančnej kríze, kde zlý obraz nadobudli aj samotné
ratingové agentúry.
Súkromní spolumajitelia SPP tvrdia, že emisiu dlhopisov spravili cez dcérsku firmu SPP Infrastructure
Financing v Holandsku, ktorá ani nemá príliš veľký majetok preto, lebo vydané dlhopisy boli takto
lacnejšie, ako keby ich vydal SPP alebo jej dcérsky prepravca eurstream. Má toto tvrdenie nejaké
ekonomický základ a je to reálne?
Majetok spoločnosti SPP Infrastructure Financing v Holandsku vôbec nezohráva dôležitú úlohu pri
emisiách dlhopisov. Je potrebné si uvedomiť, že dnes existuje množstvo spoločnosti, ktoré majú
minimálny majetok (pracujú napr. aj v prenajatých priestoroch), ale majú vysoký cash flow a tým aj zisk.
Investori ich pozitívne vnímajú a tým aj podmienky pre emisiu sú lepšie. Okrem toho upozorňujem, že
Holandsko ako krajina má rating AAA, teda táto spoločnosť má možno rating síce na nižšej úrovni ako
štát, teoreticky uvediem A+, kým Slovensko má A a spoločnosť bude mať nižší rating napr. na úrovni
BBB. Z tohto jednoznačne rezonuje, že v Holandsku získa spoločnosť lacnejšie zdroje, nehovoriac o
likvidite, pretože tu funguje veľká paneurópska burza Euronext, ktorá je už známa nielen v európskom
priestore, ale aj v celom svete.
Čo mohlo byť dôvodom, že spoločnosť SPP vydala dlhopisy cez svoju dcérsku firmu v Holandsku?
Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú ekonomické kritéria ako efektívnosť, veľkosť trhu a s tým spojená
likvidita.
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36. Fed sa správa ako v čase vojny. Ekonomiku to bude bolieť
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/10/2013; finweb; duj]
Investor Marc Faber tvrdí, že z nastaveného kvantitatívneho uvoľňovania (QE) niet úniku a investori si
podľa neho ohľadom QE kladú zlú otázku. Tou otázkou podľa Fabera nie je, kedy Fad začne s
obmedzovaním masívnych nákupov dlhopisov. Mali by sa pýtať, kedy centrálna banka tie nákupy navýši.
Investor očakáva tzv "nekonečné QE", pretože "každý vládny program, ktorý je zavedený ako núdzové a
dočasné riešenie, je vždy trvalý". Podľa Fabera zahnal Fed sám seba do kúta, kde neexistuje možnosť
tzv exit stratégie, teda znižovanie objemu nakupovaných dlhopisov až do úplného ukončenia programu.
Fed v súčasnosti nakupuje vládne cenné papiere v mesačnom objeme 85 miliárd dolárov.
Analytikov sme sa pýtali, či Fed po obmedzení kvantitatívneho uvoľňovania nahradí iná centrálna banka.
Zaujímalo nás tiež, či má vôbec Fed po tesnom schválení dlhového stropu a odvrátení bankrotu inú
možnosť, ako k obmedzeniu QE nepristúpiť. Či na uťahovanie QE viac doplatia akcie alebo reálna
ekonomika a či má investor Faber naozaj pravdu.
Kamil Boros
X-Trade Broker
Čo sa týka kvantitatívneho uvoľňovania, tak možnosť exit stratégie existuje. To si ale americká centrálna
banka bude musieť zvyknúť na určitý čas na nižší rast, kým ekonomika vstrebá pribrzdenie či zastavenie
rastu akcií a mierny rast úročenia. Problematickejší bude exit z nulových úrokových sadzieb, ten môže
ekonomiku bolieť viac. Je ale otázne, kedy bude FED ochotný takéto riziko podstúpiť. Zatiaľ všetky
doterajšie odhady nevyšli a som toho názoru, že aj terajší termín - 2015, nemusí byť naplnený.
Zatiaľ to vždy bolo tak, že keď Fed pristúpil k ukončeniu QE, tak ho nahradila iná centrálna banka. Keď
FED skončil QE1, tak úbytok novej likvidity vo finančom systéme musela kompenzovať ECB nákupmi
gréckych, írskych a portugalských dlhopisov, o ktoré sa vytratil záujem. Po skončení QE 2 bola ECB

pritlačená do veľkých nákupov talianskych a španielskych dlhopisov a spustila LTRO. Takže zatiaľ to
stále bolo tak, že keď FED neuvoľňoval, tak jeho rolu prebrala iná centrálna banka. Je teda možné
predpokladať, že sa situácia zopakuje aj v budúcnosti.
Je logické, že FED odkladá znižovanie stimulov do ekonomiky až do okamihu, kedy sa politické riziko
rozplynie, resp. sa odloží nie o tri mesiace ale na dlhšiu dobu. Nateraz to aj v kombinácii so zlými
včerajšími číslami z trhu práce vyzerá, že začiatok znižovania uvoľňovania sa posunie do budúceho
roka, momentálne sa hovorí o marci.
QE pomáha v určitom smere aj ekonomike. Hoci tvorba nových úverov ostáva slabá, tak kanál, cez ktorý
nižšie dlhodobé sadzby na ekonomiku pôsobia, sú nižšie náklady na refinancovanie dlhu. Od začiatku
QE sme svedkami silného trendu refinancovania hypoték. Americké domácnosti sú si skrz nižšie sadzby
schopné znížiť splátky a tým im ostáva viac na spotrebu. Podobne to platí aj v korporátnej sfére, kde
firmy refinancujú svoje záväzky s nižším úrokom.
Samotné náznaky znižovania QE poslali dlhodobé úročenie nadol a refinančná aktivita klesla. Z nášho
pohľadu to bude mať za následok spomalenie rastu. Čím vyššie bude úročenie, tým negatívnejší dopad
bude na ekonomiku.
Jiří Cihlář
Next Finance
Podľa nás sa Fed do istej miery zahnal do kúta tým, že v septembri nepristúpil k prvému priškrteniu
programu QE. Vtedy s týmto scenárom počítala väčšina trhu. Práve preto bude pre americkú centrálnu
banku v ďalších mesiacoch veľmi ťažké presvedčiť investorov, že už nastal ten správny čas na
obmedzovanie jej podpory.
Ak Fed pristúpi k čiastočnému exitu z QE, určite ho nahradí iná centrálna banka. Japonská centrálna
banka je v určitom smere ešte agresívnejšia než tá americká. Ciele oboch centrálnych bánk sa ale
mierne líšia. Japonskej centrálnej banke ide predovšetkým o zrýchlenie inflácie, ktorá by mala pomôcť
vyviesť ekonomiku z ekonomickej stagnácie.
Je zrejmé, že politická neistota v USA nekončí, len bola na nejaký ten mesiac zametená pod koberec.
Práve preto americkí centrálni bankári pravdepodobne nenájdu do konca roka dostatok odvahy k
utiahnutiu programu QE. O to viac si teraz môžu americkí centrálni bankári škrabať hlavu, že premeškali
septembrový termín, kedy mohli program QE takmer beztrestne priškrtiť.
Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na reálnu ekonomiku je minimálne sporný. Cena za tento program je
pritom vysoká. Akciovej bubliny sa nafukujú do neuveriteľných veľkostí, malé bublinky začíname vidieť aj
na nehnuteľnostiach. Po odstavení programu QE čakáme nielen pokles cien akcií, ale prievan uvidíme aj
na dlhopisových trhoch. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov poletí cez hranu 3% a začne
padať ich cena.
S Faberom súhlasím v tom, že únik z QE bude veľmi problematický. Preto ho budú americkí centrálni
bankári naťahovať, ako to len pôjde. Nečakáme však, že by Fed takto rapídne zvýšil objem QE, ako
predpovedá Faber. Na druhú stranu americkí centrálni bankári s investormi už niekoľkokrát poriadne
vypiekli, takže o prekvapenia nemusí byť núdza.
Ľuboš Pavelka
docent na Ekonomickej univerzite
Kvantitatívne uvoľňovanie pomáha reálnej ekonomike, pokiaľ je problémom číslo jeden oživenie
podnikateľských aktivít zabrzdených z dôvodu krízy. Ak však QE slúži ako hnací motor na ďalšie
zadlžovanie ekonomiky, je to nebezpečná hra, pripomínajúca postupy centrálnych bánk v čase vojen.
Nízke úroky postupne cez finančnú represiu ( reálne znehodnocovanie úspor výnosmi nižšími ako je
inflácia) na jednej strane znižujú reálne dlhové bremeno (dlhovú službu ekonomiky)a na druhej strane
vystavujú nebezpečenstvu svetovú menu číslo jeden ako takú.
Pokiaľ si však uvedomíme, že peňažné úspory obyvateľov USA sú minimálne, pretože väčšinu majú
investované v akciách a prípadne nehnuteľnostiach, tak hrozba znehodnocovania ich meny ich vôbec
netrápi. Nemajú totiž čo stratiť, skôr naopak—najmä pokiaľ ide o dlžníkov, ktorí splácajú hypotéky. To
jest Američanov nevyvedie z rovnováhy ani dlhodobo vyššia, trebárs dvojciferná - -cválajúca inflácia.
Zvýšenie úrokov, ku ktorému by došlo v prípade odklonu od QE by viedlo k potrebe preceniť aktíva vo
forme dlhopisov s fixným úrokovým kupónom, čo by poškodilo najmä čínskych veriteľov. Pokiaľ by však
FED zmierňoval objemy QE postupne, nemuselo by dôjsť k otrasom na trhu dlhopisov ani akcií.

Ak si uvedomíme, aké sú skutočné dlhy USA oproti priemeru EÚ ( ktoré započítavajú do verejného dlhu
aj samosprávy, čo nemusí byť v prípade USA v dlhu s veľkou pravdepodobnosťou obsiahnuté), je
verejný dlh USA nebezpečenstvom pre celú svetovú ekonomiku. Previazanosť trhov, mien a závislosť
ekonomík od ochoty investorov kupovať dlhopisy a financovať verejné dlhy väčšiny ekonomík sveta s
deficitnými rozpočtami svedčí o tom ,že prípadný problém USA je problémom všetkých vyspelých
ekonomík. Dlhový strop je hračka politikov, pretože v USA nie je v pomere k HDP, ale v absolútnej
výške. Ak akceptujeme alarmujúce správy o tom, že počas vlády B. Obamu sa dlh USA zvýšil o 50 %,
pozrime sa pred vlastný prah: slovenský verejný dlh sa od začiatku globálnej finančnej krízy zvýšil o
skoro 100 % !!! ( z cca 28 % na 54,9 % HDP).
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37. Riešenie otázky nezamestnanosti na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 24/10/2013; Z prvej ruky; z domova]
Juraj Jedinák, moderátor: "Evidovaná nezamestnanosť dosiahla v septembri trinásť celých
osemdesiatštyri stotín percenta, čo je oproti augustu mierny nárast. Ústredie práce tvrdí, že to spôsobil
príchod absolventov a postupné ukončovanie sezónnych prác. Situácia so zamestnávaním ale stále nie
je dobrá, pretože oproti minuloročnému septembru je zhruba o desaťtisíc ľudí bez práce viac, čo sú štyri
desatiny percenta. Prečo sa zamestnanosť nedarí výraznejšie znížiť a ako ju riešiť? Prečo firmy
nedokážu prijať viac ľudí a za akých podmienok by sa im to podarilo? Na tieto otázky sa pokúsia
zodpovedať naši dnešní hostia. Prvým je riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník, vitajte."
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Dobrý deň."
Juraj Jedinák, moderátor: "A ďalším do partie je aj prezident Slovenskej asociácie malých podnikov
Vladimír Sirotka, dobrý deň."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Dobrý deň."
Juraj Jedinák, moderátor: "No a prisľúbená je aj účasť štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava
Ondruša, najnovšia informácia hovorí, že je na ceste a už blízko rozhlasovej pyramídy, takže počas
relácie sa k nám pripojí. Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Takisto, ak máte chuť, môžete sa už
tradične zapojiť do našej diskusie aj vy a to buď emailom na adresu slovensko zavináč rozhlas bodka sk
alebo SMS-kou na číslo 7773 vo formáte slovensko medzera a váš text. Pán Páleník, existuje aj iné
číslo nezamestnanosti. Pätnásť celých tridsaťtri, priniesla ho NBS, Národná banka Slovenska. Ja v
úvode som spomínal tých trinásť celých osemdesiatštyri. Môžete poslucháčom vysvetliť, prečo je ten
rozdiel a prečo sú tie čísla odlišné?"
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Tak to číslo trinásť celá osemdesiatštyri je oproti tým
štandardným pätnástim percentám znížené o nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie, kde sú teda
dve veľké skupiny. Jednak sú to tí, ktorí sú na PN-ke alebo na ošetrovaní členov domácnosti, čo je
zhruba okolo päť percent nezamestnaných. Pre porovnanie, v minulom roku v tomto istom čase to bolo
okolo osem percent. Sú tam veľké rozdiely medzi okresmi, kde je viac práceneschopných
nezamestnaných, napríklad v Medzilaborciach je to desať percent, ale v Sabinove tri percentá, čo dáva
človeku určité otázky. Potom je tam veľká skupina tých, ktorí sú na aktivačných prácach a tým pádom
nie sú schopní nastúpiť do zamestnania ihneď a tá tretia skupina je sto päť ľudí z tých štyristošesťtisíc,
ktorí sú momentálne na rôznych školeniach, čo organizujú úrady práce."
Juraj Jedinák, moderátor: "Súhlasíte teda s tým tvrdením, ktoré odznelo na začiatku, že naozaj ten
nárast tak, ako tradične to býva v septembri o tých štrnásť stotín alebo koľko to presne bolo, neviem
teraz z fleku povedať, že je to teda spôsobené tou sezónnosťou oproti augustu?"
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Je to sezónnosť, ale aj ten pokles v júli, v auguste nebol
taký výrazný, ako v minulých rokoch. Vlastne aj medzi júnom a júlom nezamestnanosť mierne stúpla,
takže tá sezóna nebola výrazná a tým pádom ani nárast do septembra nebol taký výrazný ako po minulé
roky. Určite k tomu prispeli sezónne práce, určite k tomu prispeli absolventi, čo si užili posledné
prázdniny, ale tých pozitívnych impulzov tam tiež nebolo veľa."
Juraj Jedinák, moderátor: "Poďme k vám, pán Sirotka. Dokedy tá sezónnosť bude spôsobovať tie
výkyvy? Nedá sa nájsť spôsob, ako tých ľudí zamestnať aj v zime?"
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "No, pozrite sa. To spektrum
podnikateľskej činnosti je veľmi široká. Tá sezónnosť sa prejavuje hlavne teda v cestovnom ruchu,
turistický ruch, hej, to sú penzióny proste, reštaurácie, sú tu kúpaliská, centrá voľného času a podobne.

Tam, samozrejme s prichádzajúcou jeseňou je útlm. Potom, čo ešte by mohlo ale pretrvávať, to sú
stavebné práce, nie je tak horúco, je pomerne dobrá klíma, zima ešte neklope až tak na dvere, čiže
stavby bežia. A tak bežia ako bežia, takže tam ešte tie sezónne a dočasné práce možno aj dohodári
alebo brigádnické práce ešte prebiehajú, tak to sa prejaví neskoršie. Ja tiež k tomu percentu poviem, to
my sme mali osemnásteho decembra minulý rok veľkú konferenciu na ministerstve práce a sociálnych
vecí, práve kde gestoroval pán Ondruš a Burian túto konferenciu, tam asi stopäťdesiat ľudí z našej
organizácie. Vtedy sme to odhadovali na štrnásť percent. No, zdalo sa to zlé. Ale naše účtarky, ktorých
máme v tej spoločnosti si tristo, každá vedie dvadsať,tridsať firiem, čiže máme tie informácie relevantné
z tých sedem a pol, možno deväťtisíc malých podnikov a tak sme predpovedali proste tých štrnásť a
naplnilo sa to a v marci sme mali ďalšiu tlačovku, kde nám to vychádzalo pätnásť a teraz vám poviem,
že nám vychádza pätnásť-šestnásť do konca roka práve z údajov týchto našich účtovníčiek, ktoré
sledujú pohyb tých ľudí. Sú tam tie vplyvy tej sezónnosti, ktoré som spomenul, ale samozrejme, je tam aj
vplyv celkového toho podnikateľského prostredia."
Juraj Jedinák, moderátor: "No, prítomný je už aj avizovaný pán Ondruš, štátny tajomník ministerstva
práce, vitajte. No a môžete okamžite teda reagovať. Pán Sirotka tu povedal, že tie čísla nezamestnanosti
odhadujú ešte teda vyššie za tento rok, takže ako to vidíte vy?"
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Myslíme
si, že už nejak dramaticky sa meniť nebudú. Iste, sezónnosť má vždy vplyv na nezamestnanosť v takom
prostredí, ako sa nachádza Slovensko, aj čo sa týka ekonomiky. Takže určite z tohto hľadiska
jednoducho nejaké výkyvy môžeme očakávať, ale nemyslím si, že to bude percento alebo prosto takéto
nejaké číslo."
Juraj Jedinák, moderátor: "Začali sme tými štatistikami, tak vráťme sa aj k tomu, že nakoľko sú
dôveryhodné. V lete sa objavila tá informácia v médiách, že niektoré úrady zlepšujú štatistiky. Národná
banka Slovenska teraz hovorí, že zvýšené vyraďovanie uchádzačov pre nespoluprácu s úradom alebo z
iných dôvodov v septembri poľavilo. Aj keď ostáva mierne vyššia ako v prvej polovici roka. Prečo takáto
vec, pán Ondruš?"
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Pretože,
jednoducho... Takto. Musím povedať, že to vyraďovanie, povedzme pre nespoluprácu a z podobných
dôvodov v minulosti bolo aj oveľa vyššie ako povedzme za uplynulý rok, teda za uplynulých dvanásť
mesiacov u nás. Druhá vec je, áno, my samozrejme sa usilujeme bojovať proti nelegálnej práci a
nelegálnemu zamestnávaniu, čiastočne určite na to doplácajú aj ľudia, ktorí jednoducho sú síce
evidovaní, ale v skutočnosti niekde načierno pracujú a my sme avizovali, veď ja len pripomeniem. Bol
som v dvoch debatách. Televíznej a jednej rozhlasovej s pánom poslancom Beblavým, keď sme
novelizovali zákon o službách zamestnanosti a rovnako ako aj pán poslanec Kaník mi pán Beblavý
vyčítal, že rušíme to povinné raz mesačné prihlasovanie sa na úradoch práce. A ja som vtedy povedal,
že nebojte sa, to neznamená, jáj a obaja povedali, že týmto spôsobom vytvoríme obrovský priestor pre
čiernu prácu, lebo teraz aspoň raz do mesiaca tam tí ľudia museli prísť a teraz už nebudú musieť vôbec
prísť. A ja som vtedy povedal, nebojte sa. My, samozrejme, budeme selektovať. Tí ľudia, ktorí pracujú na
úradoch práce, dobre vedia a majú dostatočný prehľad, sú dostatočne skúsení na to, aby vedeli
selektovať medzi tými, u ktorých je nejaké vážne podozrenie, že načierno pracujú a ktorí nie a
jednoducho nemá zmysel, aby návštevy na úrade práce boli nástrojom na šikanovanie nezamestnaných.
A teraz sa to prejavuje. Jednoducho máme skupiny ľudí, s ktorými vieme pracovať aj iným spôsobom,
nemá zmysel, aby raz mesačne chodili len preto, lebo donesú nejaký papierik o tom, že sa nemôžu
zamestnať v regióne, kde je pätnásť alebo dvadsaťpercentná nezamestnanosť. To vieme aj bez toho,
aby nám to potvrdenie doniesli na úrad. Na druhej strane ale samozrejme, keď existujú podozrenia, že tí
ľudia načierno pracujú a zneužívajú celý systém, tak máme dostatočný nástroj na to, aby sme tých ľudí
zapájali do nejakých aktivít a v prípade, že zistíme, že oni sa nechcú zapájať do aktivít, pretože v tom
čase potrebujú načierno pracovať, tak jednoducho, samozrejme, nasleduje vyraďovanie. Ale zopakujem.
Nie je to žiadne šikanovanie, žiadne šikanovanie, a celkovo môžem povedať, že v minulosti boli
niekoľkomesačné kontinuálne obdobia, kedy bolo pre nespoluprácu vyraďovaných oveľa viac ľudí, ako je
to v súčasnosti."
Juraj Jedinák, moderátor: "Čiže nepovažujete to za najlepší nástroj riešenia nezamestnanosti?"
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Myslíte
čo?"
Juraj Jedinák, moderátor: "Tú úpravu štatistík."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "My sme
neupravovali štatistiky, aby sme riešili nezamestnanosť. My sme v celej metodike upravili iba jednu
jedinú vec a to súviselo s väčším prepájaním európskych služieb zamestnanosti, teda štátnych
verejných služieb zamestnanosti po Európskej únii, čo je mimoriadne dôležitý program, na ktorom

Európska komisia v súčasnosti pracuje. Verím, že pomôže aj Slovensku aj slovenským nezamestnaným.
A v tej súvislosti musím povedať, že tá metodika o tom, kto je zaraďovaný do evidencie nezamestnaných
u nás a vo väčšine západoeurópskych krajín je v mnohých konkrétnostiach dosť rozdielna a musím
povedať, že my sme... z tohto hľadiska patríme jednoznačne medzi najprísnejších, teda najprísnejších v
tom zmysle, že my zaraďujeme do štatistík a vedieme ako evidovaných nezamestnaných mnohých ľudí,
ktorých na západe nevedú. Napríklad, keď ich zaradia do nejakého podporovaného pracovného
programu alebo keď ich zaradia do nejakého študijného programu, rekvalifikácie a podobne, tak takých
ľudí vo väčšine európskych krajín a mnohých európskych krajinách vyraďujú z evidencie. Jednoducho,
na tú dobu, oni idú na pol roka napríklad na nejaký študijný program, kde si zvýšia kvalifikáciu a v tom
čase vôbec nie sú vedení ako nezamestnaní. My aj týchto ľudí ako nezamestnaných vedieme."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, vysvetlili ste to, už ste naznačili teda aj problém čiernej práce.
Opýtame sa pána Páleníka, kde vidí on dôvody toho, že teda tá čierna práca tu je a takisto skresľuje tie
štatistiky a celkový stav nezamestnanosti."
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Tak, ak je niekto nezamestnaný a jediný finančný zdroj
má iba ten od štátu – dávky v hmotnej núdzi, tak samozrejme, hľadá akékoľvek možnosti obživy a
zvýšenia si svojich financií tak, aby vedel sa najesť a vedel zaopatriť svoje deti. Jedna z možností je,
samozrejme čierna práca. V súčasnosti podľa zákona o službách zamestnanosti môže nezamestnaný
človek pracovať na dohodu o vykonaní práce do určitého objemu financií, avšak tá kontrola zo strany
štátu, že či tieto dohody o vykonaní práce nie sú zneužívané na plný pracovný úväzok, tá tu už
absentuje. Takže, áno, čierna práca existuje, malo by byť úlohou štátu nie snažiť sa tých ľudí preháňať,
ale skôr ponúknuť reálnu možnosť štandardnej práce na štandardný pracovný úväzok a ísť s tým
pozitívnym príkladom..."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Ak
môžem na moment zareagovať..."
Juraj Jedinák, moderátor: "Nech sa páči, môžete..."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD):
"Absolútne súhlasím, absolútne súhlasím. Ako s tou kontrolou je to naozaj zase otázka počtu
zamestnancov, ktorých máme oproti počtu nezamestnaných, ktorých máme. Súhlasím s tým, že presne
o to sa musíme usilovať, aby sme tým ľuďom ponúkali prácu. Aj preto my sme chceli sprísňovať a
niektoré veci sme aj sprísnili, aby jednoducho tu nebola možnosť zneužívať tých nezamestnaných,
pretože ja absolútne rozumiem tomu, že ak má jednoducho niekto nízke príjmy alebo je odkázaný na
symbolické príjmy, teda sociálne príjmy od štátu, tak jednoducho hľadá si né možnosti zamestnania,
teda pardon, iné možnosti, ako získať si ďalšie príjmy a bohužiaľ, títo nezamestnaní aj kvôli tej
konštrukcii, ktorú sa nám nepodarilo zmeniť kvôli odporu sociálnych partnerov, veľmi silnému odporu
sociálnych partnerov a my sme prosto rešpektovali, že dobre, jednoducho musíme rešpektovať verejnú
mienku, tak sme jednoducho ponechali tú možnosť, že tí nezamestnaní naďalej môžu pracovať, teda s
tým príjmom do nejakej výšky. No, ale výsledok je taký, že my máme prosto permanentne desaťtisíce,
päťdesiat, šesťdesiat, v niektorom období vyše sedemdesiattisíc ľudí, ktorí sú evidovaní na úrade práce,
zároveň teda pracujú, oni samozrejme, formálne vykazujú... najčastejšie pracujú na dohody, formálne
vykazujú, že ich príjem je teda v tej hranici, ktorú povoľuje zákon, ale veľmi často v skutočnosti dostávajú
ďalšie peniaze načierno a pracujú načierno oveľa viacej. A teraz ale my sme tomuto chceli zabrániť, ale
nie preto, aby tí ľudia si nezarobili. No, ale jednoducho zamestnávateľ, firma, ktorá si je vedomá, že
takýmto spôsobom môže nútiť toho človeka, že mu povie – No, ale ja ti nedám normálne zamestnanie,
lebo však ty môžeš aj tak byť aj nezamestnaný a toto vieme tak načierno prikryť a že sa to veľmi ťažko
alebo vôbec nedá odhaliť, tak jednoducho, budeš buď takto pracovať alebo nedostaneš vôbec nič. A títo
ľudia, bohužiaľ, sú často obeťou takého prístupu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Áno, máme tu aj zástupcu teda zamestnávateľov, dá sa tak povedať. Tak,
pán Sirotka, môžete samozrejme, na tieto slová reagovať. A ja to doplním aj tým, že kedy teda
prestanete zamestnávať načierno?"
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "No, tá otázka je, samozrejme, širšia.
Čo sa týka nezamestnanosti, ono nejde ani tak o tú štatistku, ako o to, že koľko vlastne ľudí nepracuje.
Lebo štatistika hovorí o tých evidovaných na úrade, ale vedľa máme veľký balík tých, ktorí nepracujú a
evidovaní nie sú. Ale teraz k tomu celkovému prostrediu. To ovplyvňujete, viete, keď si zrekapitulujeme,
že v čom sa toto obdobie udialo, to bolo zvýšenie minimálnych vymeriavacích základov pre odvody,
zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre odvody, zavedenie odvodov pre dohodárov,
zavedenie odvodov pre študentov, dôchodcov, čiže tých sezónnych pracovníkov, zložité vyúčtovávanie.
Tam je až deväť spôsobov vyučtovávania napríklad odvodov pri týchto dohodárov podľa výšky a
charakteru, podľa výšky príjmu, podľa charakteru činností, zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb,
zvýšenie dane z príjmu právnických osôb. Zníženie limitu pre uplatnenie paušálnych výdavkov a ďalšie
tieto opatrenia, ktoré sú tu, napríklad ďalšie, čo ja viem, povinnosti v oblasti ochrany a bezpečnosti práce

ako certifikácia budov, komínov, evidencia, hej, atakďalej, čiže celé je toto, čo sa nahrnulo na toho
malého podnikateľa, môže spôsobovať to, že on vlastne je skeptický v rozvoji tej svojej firmy a zvýšenie
tých odvodov mu zvyšuje tú cenu práce a preto možno viac volí ten vzťah podnikateľ-podnikateľ, že teda
sprav si živnosť, zoberiem ťa, alebo v tom horšom prípade, s čím teda nesúhlasíme, samozrejme, v tom
horšom prípade – zoberiem ťa načierno. Ak si zoberiete vlastne tú sumu, ktorú dostáva dneska
zamestnanec, hej, tak ak hovoríme o mladých, ktorí sú rizikoví, ak v tej kategórii dvadsať-dvadsaťštyri
podľa štatistiky je priemerný zárobok päťstoosemdesiatštyri euro, tak zostáva čistá mzda tomuto
zamestnancovi z nákladov, ktoré má zamestnávateľ vo výške päťdesiatdeväť celé štyridsaťdeväť
percenta. Pokiaľ je to starší, tiež rizikový, okolo päťdesiatpäť-päťdesiatdeväť rokov, tak tam je ten
priemerný zárobok sedemstodeväťdesiatšesť euro, zostáva mu päťdesiatsedem celé štyridsaťšesť
percenta, tá produktívna pomerne najviac zarábajúca skupina medzi tridsaťpäť-štyridsaťdeväť rokov, tá
hrubá mzda priemerná deväťstoštyridsaťsedem, zostáva mu päťdesiatšesť celé päťdesiatšesť percenta
a pri minimálnej mzde tristosedemdesiat euro, je to šesťdesiattri celé osemdesiatšesť percenta, čiže
vlastne pohybuje sa to všetko tak mierne medzi tým päťdesiatpäť-päťdesiatosem, najviac pri tej
minimálnej, teda ten pomer, ale vyzerá to tak, že vlastne dostáva skoro polovičku, keď pripočítame ešte
stravné lístky a ďalšie niektoré výdavky, ktoré s tým má, tak je to veľká záťaž. A toto je určitým
ekonomickým stimulom, viete, my tu máme teraz proti sebe dva stimuly. Na jednej strane ekonomický
tlak, áno, že vieš čo, keď zamestnáš načierno alebo proste cez tú živnosť, tak ušetríš tieto peniaze,
podelíte sa..."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, posuňme to ďalej..."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "A na druhe strane morálny, čo
chceme cez Zákonník práce a podobne, aby bola legálna práca. Toto treba zjednotiť..."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, pochopili sme tie výčitky. Skúsme teda dať slovo pánovi Ondrušovi. Ja
ho doplním len otázkou od poslucháča, ktorá je podobného rangu ako hovorí pán Sirotka. Pozdravujem
vás. Viete, čo sa ani nečudujem, že nezamestnanosť ešte stúpne a je mi to smiešne, keď počujem...
reaguje teda na vás... pána Ondruša, keď hovorí, že nezamestnanosť už nestúpne a budete sa čudovať.
Živnostníkov ste zničili a teraz idete hatať cestu začínajúcim eseročkám. Vaše zmeny hrajú do kariet
veľkým firmám, ale najviac ľudí zamestnávajú malé a stredné podniky a tie vy ruinujete a nepodporujete,
ale čísla, tie vám idú. Prosím, prečítajte pánom moje SMS-ky. Takže, môžete na to reagovať. Je to
vlastne doplnenie toho, čo hovoril aj pán Sirotka..."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Nie, ja
som nepovedal, že zamestnanosť neporastie, ja som povedal, že to nebude taký dramatický nárast ako
povedzme o nejaké vyše jedno percento alebo podobne. To je, myslím, v tomto zimnom období. Ale,
samozrejme, tá sezónnosť sa jednoducho prejavuje na tom trhu práce. A pokiaľ ide o tú likvidáciu. Ja by
som teraz nechcel hovoriť za všetky rezorty, lebo keď sa bavíme o nastavení tých podmienok
fungovania povedzme eseročiek napríklad, tak to sú aj otázky daní alebo možno nejaké otázky podpory
alebo nastavenia nejakých zákonov v rámci iných rezortov, takže priznám sa, že k tomuto sa nejak
neviem ako jednoznačne vyjadriť. Neviem, čím ideme ruinovať, priznám sa teraz, eseročky najnovšie.
To... predpokladám, že sa to netýka nášho rezortu asi táto výčitka. Neviem, aké opatrenia sa chystajú
inde, ale ja sa domnievam, že tie zmeny, áno, ako ja súhlasím s tým, že tie zmeny, ktoré sme urobili,
pokiaľ ide o sociálne poistenie, skutočne spôsobili nárast ceny práce a teraz, samozrejme spôsobili aj
nárast výdavkov. Ale musím povedať, že treba sa pozrieť na to, že vždy je predmetom diskusie alebo
predmetom nejakého tlaku na šetrenie, sú iba personálne výdavky, hej? Nikto, ako veľké podniky čoraz
častejšie ešte hovoria o cenách elektriny, toto zachytávam, ale okrem toho, jednoducho akoby iné
náklady neboli vôbec podstatné a pritom to nie je pravda. Pritom u nás vo veľkej časti firiem práve
náklady na nejaké suroviny, na nejaké subdodávky a podobne tvoria výraznú časť, neviem ako je to
úplne presne v malých firmách, to by možno pán Sirotka vedel povedať presnejšie, ale v tých väčších
firmách tie náklady na mzdy sa pohybujú okolo desiatich, pätnástich percent všetkých celkových
výdavkoch tých firiem a tieto výdavky sú vždy prezentované, ako keby mali zlikvidovať alebo ich pohyb
akoby mal zlikvidovať tie podniky, pričom to, že rastú ceny elektriny, rastú ceny energií, ostatných
energií, rastú ceny ďalších vstupov a podobne, tak to jednoducho podnikatelia akceptujú s tým, že však
to je také trhové, to je v poriadku. No, ja nevidím dôvod, prečo by sa teda nemala meniť aj cena práce.
Tobôž, keď treba povedať, že celková cena práce na Slovensku je ešte stále neuveriteľne nízka, keď
porovnáte iné európske krajiny a z tohto hľadiska si jednoducho nemyslíme, že likvidujeme
konkurencieschopnosť a napokon musím povedať, že sú to práve živnostníci, práve malé podniky, ktoré
najčastejšie sa pohybujú kdesi v oblasti služieb a my jednoducho nie sme schopní pri takejto nízkej cene
práce generovať dostatočný dopyt po týchto službách zo strany obyvateľstva, čo svedčí o tom, aká
katastrofálne nízka je u nás úroveň domácej spotreby a to negatívne vplýva predovšetkým na tú oblasť
služieb, kde by sa práve tí malí podnikatelia, živnostníci mohli lepšie uplatniť."
Juraj Jedinák, moderátor: "Poďme si ešte povedať k nezamestnanosti mladých. Vlani ich bolo vyše
osemtisíc, teraz už takmer trinásť a pol. Napriek tomu ale vraj ich je teda menej ako v rokoch 2009 až
2011. Pán Páleník, je to teda náznak reálneho zlepšenia alebo je to len náhod?"

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Je to viacmenej náhoda, je to skôr otázka na to, že
koľko absolventov si užije posledné prázdniny a koľko sa zaregistruje na úrade práce hneď po skončení
školy. Tie populačné ročníky postupom času klesajú, takže počet absolventov klesá celkovo a tým
pádom objem tej skupiny absolventov sa postupom času zmenšuje, pre porovnanie, ku koncu
sedemdesiatych rokov bolo narodených okolo stotisíc detí, v roku 2002 to bolo okolo päťdesiattisíc,
takže bol tam obrovský pokles, avšak nezamestnanosť mladých zostáva problém. Na Slovensku je okolo
pätnásť percent mladých nezamestnaných, čo je zhruba priemer Európskej únie, takže sme zhruba na
priemere, avšak ak sa pozrieme na regionálne štatistiky, tak je tu, bohužiaľ, tá skupina okresov, ktoré sú
na tom veľmi, veľmi zle. Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, kde miera nezamestnanosti sa približuje k
päťdesiatim percentám a na to, aby sa túto nezamestnanosť podarilo znížiť, treba spoluprácu všetkých
aktérov verejného sektora. A preto tam aj robíme v Tornali konferenciu tento piatok na tému, ako môžu
župy prispieť k zníženiu nezamestnanosti."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pán Sirotka, prečo neviete mladých ľudí uplatniť?"
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Nejde o to, že by sme ich nevedeli
uplatniť. Pre mladých ľudí siahne, dá sa povedať, aj v našej firme robia, ale je tu taký jeden... taká
špecifiká, čo spomenul aj pán Ondruš medzi veľkým a malým podnikom, kde ten malý podnik má iné
trošku nároky na toho zamestnanca, hlavne na toho mladého. On nemá také veľké portfólio
zamestnancov, že by mal špecializáciu, on potrebuje komplexnejšieho pracovníka. Zoberte si, koľko
máte účtarní, odbor informačnej sústavy vo veľkom podniku. Materiálovú, mzdovú, všeobecnú,
investičnú. Ale malý podnik to má všetko v jednom. Áno? Čiže my potrebujeme skôr, napríklad účtovníka
- mzdára, čo ja viem personalistu. Ekonóma - právnika, technika – ekonóma alebo kalkulanta. Čiže
potrebujeme takého skôr univerzálnejšieho toho človeka a priznám sa úprimne, že takýchto nám školy
nedávajú. Že ho proste zoberiete mladého, posadíte ho a teraz mi rob celé, čo ja viem, podvojné
účtovníctvo komplet. Riešime to ináč aj v spolupráci so školami, však som členom vedeckej rady
Ekonomickej univerzity a takže aj tam sa zaoberáme vlastne takým projektom a spoluprácou s našimi
malými podnikmi, lebo tam vidíme rezervy, čiže to je jeden taký dôvod, teda táto komplexná príprava.
Druhý dôvod, dá sa povedať, spočíva, musím to povedať, aj keď to možno nie je populárne, že títo mladí
ľudia, napríklad v oblasti teda žien, oni sa... lebo je tam určitá možnosť, že sa vydajú, hej, po tejto škole.
No a zas ten malý podnik, keďže má jednu, nemá dostatočný záskok, tak zvažuje. Neodídeš mi za rok
za dva?"
Juraj Jedinák, moderátor: "Toto už zaváňa trochu diskrimináciou..."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Nie, pozor, pozor. Ja preto hovorím,
že to sa možno zle počúva, ale je to realita..."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Je to
realita..."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Že on..."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Ale je to
diskriminácia, ale... to sa dnes deje..."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "No, on môže rozmýšľať, no tak
rozmýšľa tak, že áno, lebo vie, že nemá záskok, že sa spoľahne proste na toho jedného pracovníka.
Čiže týchto faktorov je tam potom teda proste viacej. A preto niekedy siaha vlastne k tomu vzťahu
podnikateľ-podnikateľ..."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, ja sa opýtam ešte pán Ondruša. Robilo ministerstvo rôzne podporné
programy pre mladých, aj stále ešte bežia niektoré. Ja si spomínam len na jeden, môžete samozrejme
povedať iné príklady. Ten môj príklad je o tom, že mali sa zamestnávať mladí ľudia v doprave. Tam
tuším prejavilo záujem jedenásť ľudí. Bolo to viac-menej preto, že ten projekt sa nakoniec ináč trochu
nastavil ako bolo pôvodne plánované. Nie je teda chyba aj v tom, že tie projekty sú zle nastavené a
nepodarí sa aj tie peniaze z európskych fondov využiť na to zamestnanie tých ľudí?"
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Myslím
si, že toto vo všeobecnosti konkrétne náš problém nie je, aj ten príklad, ktorý ste uviedli, vlastne nás
nijak negatívne nepostihol. V skutočnosti tam išlo len o to, že v rámci toho projektu, jeden sektor, kde
sme nastavili trošku iné podmienky, bol sektor dopravy, ale to vyplývalo z toho, že oni majú iné
podmienky pre štátu pomoc v rámci teda regulácie v Európskej únii, ale nebol to samostatný projekt,
takže my sme len vytvorili akoby takú podskupinu. Ale jednoducho to, čo sa nevyčerpalo na tej alokácii
pre dopravcov, sme jednoducho vyčerpali pre tých ostatných, takže nespôsobilo to nejaký..."

Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, máme posledných tridsať sekúnd. Povedzte teda, akú majú
úspešnosť tie projekty."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "No, dnes
my celkovo počítame, že tie projekty... tie projekty boli nastavené na rok a pol a v podstate v decembri
bude rok. Celkovo sme plánovali, že zamestnáme asi dvanásť a pol tisíca, v tejto chvíli sme prekročili
desaťtisíc ľudí zapojených do projektu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Čo sa týka tej podpory znížením odvodov, odvodových úľav, tam čakáte
nejaké číslo, zhruba pätnásťtisíc, to vidíte reálne?"
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "No, to sú
rôzne odhady. Ja by som povedal, že tieto sú také dosť optimistické. V každom prípade môže tam
dochádzať k nejakému synergickému efektu. Sme presvedčení o tom, že toto by mohlo pomôcť aspoň
časti dlhodobo nezamestnaných."
Juraj Jedinák, moderátor: "Jednou vetou reakcia, pán Sirotka?"
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Jednovetová. Či je to do
dvadsaťdeväť rokov projekt ministerstva hospodárstva, či tie rizikové skupiny, my rozhodne navrhujeme,
aby tam nebola vylúčená Bratislava, Bratislavský kraj z tejto podpory, pretože vytvorenie toho miesta, či
u nás v našej firme tu, alebo inde, rovnako stojí peniaze a treba kuť železo, kde je horúce. Keď sa tu dá
zamestnať, nech sa aj ostatné kraje tu zamestnajú."
Juraj Jedinák, moderátor: "Ďakujem za diskusiu. Dnes tu s nami o nezamestnanosti rozprávali štátny
tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník a prezident
Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka. Ďakujem za diskusiu. Dopočutia opäť niekedy
nabudúce."
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Ďakuje
za pozvanie, dopočutia."
Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov: "Dovidenia."
Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: "Dovidenia."
Juraj Jedinák, moderátor: "A pekné popoludnie vám želá aj Juraj Jedinák."
-END
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38. Plynové prepojenie Slovenska a Poľska
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 27/10/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Zoltán Rácz]
Michal Katuška, moderátor: "Slovensko a Poľsko pravdepodobne spojí plynovod. Jeho výstavba je
súčasťou plánu, ktorý má zabrániť opakovaniu plynovej krízy z roku 2009. Dohodu o podpore plynového
prepojenia už tento týždeň podpísala aj slovenská vláda. S jeho reálnou prevádzkou sa však nepočíta
skôr ako v roku 2019."
Zoltán Rácz, redaktor: "Na príprave plynovodu pracuje na slovenskej strane spoločnosť eustream a
poľskej spoločnosť GAZ-SYSTEM. Vláda im chce pomôcť najmä pri získaní eurofondov. Minister
hospodárstva Tomáš Malatinský."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "Sa nám tento projekt dostal medzi
priorizované európske projekty."
Zoltán Rácz, redaktor: "Poľsko si plynovodom chce zabezpečiť prístup k plynu z južnej strany, ale
výhody prinesie aj pre Slovensko. Hovorca eustreamu Vahram Chuguryan."
Vahram Chuguryan, hovorca spoločnosti eustream: "Slovensko by tak mohlo nadobudnúť aj priame
spojenie s trhmi na severe, vrátane možnosti prepravovať plyn z nekonvenčných poľských ložísk.
Hovoríme napríklad o bridlicovom plyne."
Zoltán Rácz, redaktor: "V roku 2009 Ruská federácia pre spor s Ukrajinou dočasne zastavila dodávky

plynu do Európy. Automobilky, železiarne v Košiciach a ďalšie podniky museli zastaviť výrobu. Podobná
udalosť by sa aj pre vytvorenie severo-južného koridoru, ktorého je plánovaný poľsko-slovenský
plynovod súčasťou, už nemalo opakovať. Peter Baláž z Ekonomickej univerzity."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Tá Európa sa, pokiaľ ide dneska o logistiku
prepravy, doplňuje, že bude schopná krajina od každého dostávať energiu. To, čo je dneska dôležité, je
to, že za koľko to bude."
Zoltán Rácz, redaktor: "Kedy budú cez slovensko-poľské prepojenie pretekať prvé kubíky plynu a koľko
bude jeho výstavba stáť, dnes ešte jeho tvorcovia nevedeli odhadnúť. Podmienkou začatia výstavby je
záujem účastníkov trhu o prepravné kapacity, ako aj výška pridelenej dotácie z Európskej únie. Najskôr
sa však počíta s rokom 2019."
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39. DOTAZNÍK MANAŽÉRA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 29/10/2013; s.: 19; INVESTOR; redakcia]
Peter Lakata riaditeľ marketingu direct banky ZUNO
Do čoho ste investovali prvé zarobené peniaze? Prvé som zarábal počas vysokej školy, na brigádach a
neskôr ako projektový koordinátor v Podnikateľskej aliancii Slovenska. Z peňazí som si platil náklady na
školu - internát, cestovanie, študijné materiály - a, samozrejme, dennodennú existenciu, ktorá bola na
internáte ,,veľmi intenzívna".
Investícia, ktorá vám priniesla najvyšší zisk?
Jednoznačne investícia do vzdelania. Či už to bol semester v Holandsku počas vysokej školy alebo MBA
na WU Executive Academy, ktoré som skončil minulý rok.
Obchod, ktorý sa vám naozaj nepodaril?
Skúsil som investovať do rozšírenia rodinného biznisu v oblasti, ktorej som rozumel len laicky. Bola to
pre mňa veľmi dobrá škola.
Do čoho by ste dnes investovali 30 000 eur?
Pravdepodobne do nehnuteľnosti, ale nie s úmyslom zhodnocovania peňazí, skôr s cieľom uchovania
hodnoty.
Kam by ste peniaze nikdy neinvestovali?
Mal som obdobie, keď som sa intenzívnejšie venoval hľadaniu investičných príležitostí. No môj súčasný
postoj k investovaniu je pomerne jednoduchý - neinvestovať do ničoho, čomu nerozumiem a čomu sa
nevenujem.
Kto je Peter Lakata: Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave (odbor bankovníctvo), odštartoval
kariéru v Podnikateľskej aliancii Slovenska a pracoval aj v spoločnostiach ako Accenture či Raiffeisen
Bank International. Od roku 2010 pôsobí v direct banke ZUNO. Dnes zastáva funkciu marketingového
riaditeľa pre Slovensko a Česko.
O spoločnosti: Direct banka ZUNO pôsobí na Slovensku od roku 2010. Patrí medzi prvé online banky
pôsobiace v regióne strednej a východnej Európy. Počas niekoľkých rokov sa zo startupu stala direct
bankou s takmer 200-tisíc klientmi, ponúkajúca široké portfólio produktov.
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40. Žilinský samosprávny kraj - kandidáti na predsedu kraja
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 17:30; 28/10/2013; Regionálny denník; z domova; Matúš
Jaco]
Simona Simanová, moderátorka RTVS: "Dobrý deň pri správach z regiónov. Pokračujeme v prvých
informáciách o kandidátoch na predsedov samosprávnych krajov. Naživo sa teraz spájame priamo do
Žiliny s redaktorom Matúšom Jacom, ktorý vám predstaví Žilinský samosprávny kraj a jeho kandidátov."

Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Dobrý podvečer zo Žiliny, centra Žilinského samosprávneho kraja, v
ktorom momentálne žije 690 000 obyvateľov. S priemernou mzdou 726 eur sa radí k tým ekonomicky
silnejším krajom na Slovensku a je takisto tretím najproduktívnejším krajom na Slovensku a to najmä
vďaka tunajšej automobilke. Problémom na ďalšom rozvoji je ale chýbajúca diaľničná infraštruktúra
smerom na východ a takisto cesta smerom do Poľska. Vďaka spomínanému automobilovému priemyslu,
ale aj výhodnej polohe na križovatke medzinárodných ťahov je Žilinský kraj jeden z najrýchlejšie sa
rozvíjajúcich regiónov posledného desaťročia."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV: "Problematickejšie je to, že chýba prepojenie zo Žiliny ďalej
na Martin, ktoré bez dokončenia výrazne limituje ďalší rozvojový potenciál Martin, Ružomberok a ďalej
smerom na východ."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Zamestnanosť, ktorá sa to pohybuje okolo 14 % je pomerne rovnomerná a
s vyššou mierou nezamestnanosti vyskakujú iba okresy Námestovo, Tvrdošín, či Kysucké Nové Mesto.
Okresom by pomohla lepšia dostupnosť."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV: "Dôležité bude aj dokončenie prepojenia na Poľsko, kde
naozaj ten trh s cestovným ruchom je veľký a dá sa využiť aj v tejto oblasti."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Kraj v posledných rokoch zrekonštruoval desiatky kultúrnych pamiatok a to
hlavne vďaka peniazom z Európskej únie. Potenciál kraja, bohatého na zaujímavé miesta, je ale stále
nevyčerpaný."
Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava: "V budúcnosti myslím
že čo by pomohlo, je väčšia miera koordinácie tých lokálnych aktérov, tak firiem, ako aj v spolupráci so
samosprávou na lokálnej, regionálnej úrovni a tvorenie nejakých komplexnejších služieb v tomto smere."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Úrad Žilinského samosprávneho kraja by mal do budúcnosti zlepšiť prístup
občanov k jeho hospodáreniu. Podľa hodnotenia mimovládnej organizácie skončil na predposlednom
mieste."
Ľuba Riapošová, Transparency International: "Ako jediný v našom hodnotení neodpovedal v zákonnej
lehote ani na jednu z info žiadostí ktoré sme tam zaslali. Ďalej má veľké problémy aj pri zverejňovaní
zmlúv."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Budúce vedenie kraja sa zrejme bude musieť vysporiadať aj s
prebytočnými kapacitami stredných škôl. Navyše je v nich momentálne približne 3000 miest. Voliči
Žilinského samosprávneho kraja budú v 11 volebných obvodoch vyberať z 57 kandidátov krajského
zastupiteľstva z celkového počtu takmer 334 kandidátov. O kreslo župana sa uchádzajú piati kandidáti.
Každého kandidáta sme oslovili s rovnakou otázkou, aké sú priority jeho volebného programu. Všetci
uchádzači o kreslo župana dostali na predstavenie priorít rovnaký čas 1 minútu. O stoličku predsedu
samosprávneho kraja sa bude uchádzať opätovne aj aktuálny župan Juraj Blanár a takisto aj
europoslanec a lekár Miroslav Mikolášik."
Juraj Blanár (Smer SD): "Keďže som súčasným predsedom, je mojou prioritou pokračovať v
rozbehnutých projektoch. Či už je to modernizácia našich štyroch nemocníc, domovov sociálnych
služieb, debarierizácia, zvyšovanie ich štandardu, ale rovnako aj stredné školstvo, pretože tu sme urobili
veľa. Rovnako je to otázka ciest 2. a 3. triedy, pretože ešte stále tu máme ten modernizačný dlh z
predchádzajúceho obdobia, chceme to všetko dobehnúť, ale dávam aj prioritu a chcem, aby som
pokračoval v podpore výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií na území nášho kraja. No a
prímestská autobusová doprava, chcem pokračovať v rozsahu zliav, ktoré financuje Žilinský
samosprávny kraj, no a v neposlednom rade je to podpora ekonomiky v tej časti turistického ruchu, kde
sme naozaj veľmi silní, budovanie cyklotrás, sieťovanie sa s poskytovateľmi služieb, no a s tým súvisí aj
obnova našich kultúrnych pamiatok."
Miroslav Mikolášik (KDH, Most Híd, SDKÚ DS, SaS): "Obklopil som sa kompetentnými výbornými ľuďmi
v mojom volebnom tíme, ktorí budú so mnou spolupracovať aj v prípade víťazstva. A tie priority sú všade
okolo nás. Či zoberiete zdravotníctvo, či zoberiete cesty, ktoré nie sú dobudované, či zoberiete
neriešené problémy v oblasti sociálnej alebo školstva, to sú všetko veci, ktoré je treba napraviť, zlepšiť a
lepšie dofinancovať. Mám ambíciu aj pritiahnuť oveľa viac čerpania z európskych fondov. Sám mám s
tým veľké skúsenosti ako člen práve výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu a Slovensko
čerpá ani nie na 50 % tieto fondy. Som ale presvedčený, že by sme mohli ľuďom poskytnúť hotové
peniaze, ktoré len treba rozumným spôsobom do nášho kraja, do Žilinského samosprávneho kraja
pritiahnuť."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "No o kreslo predsedu Žilinského samosprávneho kraja chcú zabojovať aj

umelec a pedagóg Ivan Pavlisko a podnikateľ Juraj Pavlovič."
Ivan Pavlisko (ĽSNS): "Toto sú také otázky, ktoré nemám rád, lebo kto trošku pozná problematiku týchto
krajov tak vie, že je tam župan, po starom poviem, nie predseda alebo župan a potom je tam 56 alebo
57 poslancov, ktorí hlasujú A teraz sa hráme že čo zmení on. Ja som nie diktátor. Keby som vyhral,
predsa ja nemôžeme zmeniť čokoľvek. Môžem len to zmeniť, na čo môžem. Ale to, čo by bolo v mojej
kompetencii, tak by som to povedal takto. Sú dve ženy. Jedna je bohatá a má plnú komoru, má plnú
špajzu. Druhá je chudobnejšia, nemá toho veľa. Ale tá chudobná miluje svoju rodinu, manžela a deti. A
tá prvá nie veľmi. Čo myslíte, ktorá z tých chudobných zásob a tá má bohaté zásoby, ktoré vystrojí lepší
obed? No určite tá, ktorá robí s láskou."
Juraj Pavlovič (KSS): "Vychádzame z priorít strany ktorú zastupujem a tými sú vybudovanie sociálneho
štátu. Samotné voľby, vrátane volieb do vyšších územných celkov, sú prostriedkom na tejto ceste. A čo
by sme chceli dosiahnuť tak je také pozície a také zastúpenie v samosprávnom kraji, ktoré by
umožňovalo robiť principiálnu sociálnu politiku. To znamená uprednostňovať v riešeniach všetky
opatrenia z pohľadu sociálnych potrieb obyvateľstva, ktoré aj vrátane Žilinského samosprávneho kraja je
vystavené v súčasnosti už z titulu krízy, ale aj z toho akým spôsobom sa u nás vedie politika štátu,
dostávajú sa do neznesiteľnej polohy."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "No a päticu kandidátov na pozíciu žilinského župana uzatvára podnikateľ
Igor Ryban."
Igor Ryban (nezávislý): "Priority volebného programu v rámci Žilinského samosprávneho kraja sú hlavne
zdravotníctvo, oblasť sociálnych vecí, ako sú domovy sociálnych služieb a veci okolo našich starších
spoluobčanov, ďalšia téma je dopravný uzol, alebo dopravné cestné siete a následne potom je to
cestovný ruch v náväznosti na čerpanie eurofondov a podpora eurofondov. To znamená, že budem sa
zameriavať hlavne na zmenu v oblasti zdravotných zariadení, ako sú nemocnice naše v rámci župného
pôsobenia, čiže štyri naše nemocnice alebo polikliniky v rámci župy. V rámci cestovného ruchu je to
rozvoj v oblasti priestoru v tom v ktorom žijeme, to znamená Liptov, Orava a Vrátna dolina, kde sú široké
možnosti čo sa týka rozvoja cestovného ruchu ako takého."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Toto boli kandidáti na kreslo predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Už zajtra sa presunieme viac na juh a predstavíme vám Nitriansky samosprávny kraj a takisto aj jeho
kandidátov."
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41. Priority kandidátov na predsedu ŽSK
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 28/10/2013; Správy RTVS; z domova; Matúš Jaco]
Viliam Stankay, moderátor: "Aj dnes pokračujeme v predstavovaní kandidátov, ktorí chcú zabojovať vo
voľbách do vyšších územných celkov. Kto chce získať kreslo predsedu Žilinského kraja, povie priamo zo
Žiliny Matúš Jaco, dobrý večer."
Matúš Jaco, Redaktor: "Dobrý večer zo Žiliny, centra Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom
momentálne žije takmer šesťstodeväťdesiattisíc obyvateľov. S priemernou mzdou sedemstodvadsaťšesť
eur sa tento región radí k tým ekonomicky silnejším a je takisto tretím najproduktívnejším krajom na
Slovensku, hlavne vďaka tunajšiemu závodu na výrobu automobilov. Prekážkou v ďalšom rozvoji ale
môže byť stále nedostavaná diaľnica smerom na východ a takisto ťažká cestná alebo zle dostavaná
infraštruktúra smerom do Poľska. Vďaka spomínanému automobilovému priemyslu, ale aj výhodnej
polohe na križovatke medzinárodných ťahov je Žilinský kraj jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich
regiónov posledné ho desaťročia."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: "Problematickejšie je to, že chýba
prepojenie zo Žiliny ďalej na Martin, ktoré bez dokončenia výrazne limituje ďalší rozvojový potenciál
Martin - Ružomberok a ďalej smerom na východ."
Matúš Jaco, Redaktor: "Zamestnanosť, ktorá sa tu pohybuje okolo štrnástich percent je pomerne
rovnomerná a s vyššou mierou nezamestnanosti vyskakujú iba okresy Námestovo, Tvrdošín, či Kysucké
Nové Mesto. Okresom by pomohla lepšia dostupnosť."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: "Dôležité bude aj dokončenie
prepojenia na Poľsko, kde naozaj ten trh s cestovným ruchom je veľký a dá sa využiť aj v tejto oblasti."
Matúš Jaco, Redaktor: "Kraj v posledných rokoch zrekonštruoval desiatky kultúrnych pamiatok a to
hlavne vďaka peniazom z Európskej únie. Potenciál kraja bohatého na zaujímavé miesta je ale stále

nevyčerpaný."
Štefan Rehák, Národhosp. fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava: "V budúcnosti, myslím, že čo by
pomohlo, je väčšia miera koordinácie tých lokálnych aktérov, tak firiem ako v spolupráci so samosprávou
na lokálnej a regionálnej úrovni a tvorenie nejakých komplexnejších služieb v tomto smere."
Matúš Jaco, Redaktor: "Úrad Žilinského samosprávneho kraja by mal do budúcnosti zlepšiť prístup
občanov k jeho hospodáreniu. Podľa hodnotenia mimovládnej organizácie skončil na predposlednom
mieste."
Ľuba Riapošová, Transparency International: "Ako jediný v našom hodnotení neodpovedal v zákonnej
lehote ani na jednu z infožiadostí, ktoré sme tam zaslali, ďalej má veľké problémy aj pri zverejňovaní
zmlúv."
Matúš Jaco, Redaktor: "Budúce vedenie kraja sa zrejme bude musieť vysporiadať aj s prebytočnými
kapacitami stredných škôl. Navyše je v nich momentálne približne tritisíc miest. V jedenástich volebných
obvodoch Žilinského samosprávneho kraja si voliči budú vyberať päťdesiatsedem poslaneckých miest v
krajskom zastupiteľstve a to z celkového počtu tristotridsaťštyri kandidátov. O kreslo župana sa uchádza
päť kandidátov. Každého kandidáta sme oslovili s rovnakou otázkou, aké sú priority jeho volebného
programu. Všetci uchádzači o kreslo župana dostali na predstavenie priorít rovnaký čas - jednu minútu.
O stoličku predsedu samosprávneho kraja sa bude opätovne uchádzať aj aktuálny župan Juraj Blanár a
takisto aj europoslanec a lekár Miroslav Mikolášik."
Juraj Blanár, Smer-SD: "Keďže som súčasným predsedom, je mojou prioritou pokračovať v
rozbehnutých projektoch, či už je to modernizácia našich štyroch nemocníc, domovov sociálnych
služieb, debarierizácia, zvyšovanie ich štandardu, ale rovnako aj stredné školstvo, pretože tu sme urobili
veľa. Rovnako je to otázka ciest druhej a tretej triedy, pretože ešte stále tu máme ten modernizačný dlh
z predchádzajúceho obdobia, chceme to všetko dobehnú. Ale dávam aj prioritu a chcem, aby som
pokračoval v podpore výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií na území nášho kraja. No a
prímestská autobusová doprava. Chcem pokračovať v rozsahu zliav, ktoré financuje Žilinský
samosprávny kraj. No a v neposlednom rade je to podpora ekonomiky v tej časti turistického ruchu, kde
sme naozaj veľmi silní. Budovanie cyklotrás, sieťovanie sa s poskytovateľmi služieb, no a s tým súvisí aj
obnova našich kultúrnych pamiatok."
Miroslav Mikolášik, KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS, SaS: "Obklopil som sa kompetentnými výbornými ľuďmi v
mojom volebnom tíme, ktorí budú so mnou spolupracovať aj v prípade víťazstva. A tie priority sú všade
okolo nás, či zoberiete zdravotníctvo, či zoberiete cesty, ktoré nie sú dobudované, či zoberiete neriešené
problémy v oblasti sociálnej alebo školstva, to sú všetko veci, ktoré je treba napraviť, zlepši a lepšie
dofinancovať. Mám ambíciu aj pritiahnuť oveľa viac čerpania z európskych fondov, sám mám s nimi
veľké skúsenosti ako člen práve výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu a Slovensko
čerpá ani nie na päťdesiat percent tieto fondy. Som ale presvedčený, že by sme mohli ľuďom poskytnúť
hotové peniaze, ktoré len treba rozumným spôsobom do nášho kraja, do Žilinského samosprávneho
kraja pritiahnuť."
Matúš Jaco, Redaktor: "O kreslo predsedu Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza aj umelec a
pedagóg Ivan Pavlisko a podnikateľ Juraj Pavlovič."
Ivan Pavlisko, ĽSNS: "Toto sú také otázky, ktoré nemám rád, lebo kto trošku pozná problematiku týchto
krajov, tak vie, že je tam župan, po starom poviem, nie predseda, ale župan a potom je tam
päťdesiatšesť alebo päťdesiatsedem poslancov, ktorí hlasujú. A teraz sa hráme, čo zmení. Ja som neni
diktátor, keby som vybral, predsa ja nemôžem zmeniť čokoľvek. Môžem len to zmeniť, na čo môžem. Ale
to, čo by bolo v mojej kompetencii, tak by som to povedal takto. Sú dve ženy, jedna je bohatá a má plnú
komoru, má plnú špajzu, druhá je chudobnejšia, nemá toho veľa. Ale tá chudobná miluje svojho manžela
a deti. A tá prvá nie veľmi. Čo myslíte, ktorá z tej chudobných zásob a tá má bohaté zásoby, ktorá
vystrojí lepší obed? No, určite tá, ktorá robí s láskou."
Juraj Pavlovič, KSS: "Vychádzame z priorít strany, ktorú zastupujeme a tými sú vybudovanie sociálneho
štátu. Samotné voľby vrátane volieb do vyšších územných celkov sú prostriedkom na tejto ceste. A čo by
sme chceli dosiahnuť, tak je také pozície a také zastúpenie v samosprávnom kraji, ktoré by umožňovalo
robiť principiálnu sociálnu politiku. To znamená uprednostňovať v riešeniach všetky opatrenia z pohľadu
sociálnych potrieb obyvateľstva, ktoré aj teda vrátane Žilinského samosprávneho kraja je vystavené v
súčasnosti už z titulu krízy, ale aj z toho, akým spôsobom sa u nás vedie politika štátu, dostávajú sa do
neznesiteľnej polohy."
Matúš Jaco, Redaktor: "No a päticu kandidátov na žilinského župana uzatvára podnikateľ Igor Ryban."
Igor Ryban, nezávislý: "Priority volebného programu v rámci Žilinského samosprávneho kraja sú hlavne

zdravotníctvo, oblasť sociálnych vecí ako sú domovy sociálnych služieb a veci okolo našich starších
spoluobčanov. Ďalšia téma je dopravný uzol alebo dopravné cestné siete a následne potom je to
cestovný ruch v náväznosti na čerpanie eurofondov a podpora eurofondov. To znamená, že budem sa
zameriavať hlavne na rekonštrukciu alebo teda zmenu v oblasti zdravotných zariadení ako sú
nemocnice v rámci župného pôsobenia, či už sú to štyri naše nemocnice alebo teda polikliniky v rámci
župy. V rámci cestovného ruchu je to rozvoj v oblasti priestoru, v tom ktorom žijeme, to znamená Liptov,
Orava a Vrátna dolina, kde sú široké možnosti, čo sa týka rozvoja cestovného ruchu ako takého."
Matúš Jaco, Redaktor: "Toto boli kandidáti na pozíciu predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Už
zajtra sa presunieme na juh a predstavíme si Nitriansky kraj a takisto aj jeho kandidátov."
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42. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 29/10/2013; SITA]
Bratislava (SITA) - Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom
Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na
ekonomické dopady pôsobenia klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na
podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných
návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež
na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom
meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"
dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Foto: TASR

Späť na obsah

43. Oplatí sa Bratislave KHL? Odpoveď dá štúdia slovenskej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 29/10/2013; Čas.sk; SITA, Čas.sk]
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra.
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti,
okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu
v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom
bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych
návštevníkov.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"

dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
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44. Ekonomická univerzita chce vypočítať, ako Slovan pomáha Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 29/10/2013; Ekonomika a firmy; tasr]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave sa dohodla s klubom HC Slovan Bratislava na vypracovaní
štúdie zameranej na ekonomické dosahy jeho pôsobenia v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na
mesto.
Zber dát formou osobných rozhovorov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho domáceho zápasu
Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého zápasu v Bratislave až do konca základnej
časti, do začiatku marca budúceho roku. Osobitnou príležitosťou pre zber dát bude konanie Zápasu
hviezd KHL 2014 v Bratislave, ktorý sa v Slovnaft Arene uskutoční 11. januára 2014.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia prináša subjektom podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy,
kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby," povedal generálny manažér HC Slovan Maroš Krajči. Od
štúdie klub očakáva presnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dosahy má atraktívna športová
súťaž na ekonomiku mesta.
"Je všeobecne známe, že veľké športové a spoločenské podujatia majú dopady aj na ekonomiku mesta
a celého regiónu," povedal Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Verím, že
pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti
využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy," dodal.
Ekonomická univerzita tak nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na
prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návštevníkov počas svetového šampionátu v ľadovom
hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roku, ktorého cieľom bolo zistiť
výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
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45. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; hokej.sk; 29/10/2013; Redakcia]
SITA
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný na
vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a
Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade zápasu KHL - prináša subjektom podnikajúcim v oblasti
gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby," povedal generálny
manažér Slovana Maroš Krajči.
"Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má
atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.

"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
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46. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; hokejportal.net; 29/10/2013; KHL -> HC Slovan; SITA]
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti,
okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu
v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom
bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych
návštevníkov. Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne
už počas najbližšieho domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa
realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až do konca základnej
časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že
usporiadanie atraktívneho globálneho podujatia v meste - v danom prípade
hokejového zápasu KHL - prináša subjektom podnikajúcim v oblasti
gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé
tržby," povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok
štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady
má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v
Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti
Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Pridaj sa k našim fanúšikom na facebooku a dostávaj vždy čerstvé info s vôňou ľadu!
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47. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; sport.sk; 29/10/2013; sport.sk; Šport.sk, hcslovan.sk+SITA]
- Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla s HC SLOVAN Bratislava na vypracovaní štúdie
zameranej na ekonomické dopady pôsobenia klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
Univerzita pripravuje štúdiu ekonomických dopadov pôsobenia Slovana v KHL na Bratislavu
Ekonomická univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na
prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom
hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roku, ktorého cieľom bolo zistiť
výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov. Zber
dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi začne už počas najbližšieho domáceho
zápasu Slovana 13. novembra t.r. a bude sa realizovať počas každého zápasu v Bratislave až do konca
základnej časti do začiatku marca budúceho roku. Osobitnou príležitosťou pre zber dát bude konanie
Zápasu hviezd KHL 2014 v Bratislave, ktorý sa v SLOVNAFT Arene uskutoční 11. januára 2014.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste – v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry, či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér HC SLOVAN Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta." "Je

všeobecne známe, že veľké športové a spoločenské podujatia majú dopady aj na ekonomiku mesta a
celého regiónu," povedal prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Verím, že
pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti
využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy." Kompletný výsledkový a tabuľkový servis ruskej hokejovej KHL >>
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48. Vysokoškoláci robia pre Slovan štúdiu. Možno vyspovedajú aj vás
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 29/10/2013; TVnoviny; SITA]
Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu.
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
Univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný
na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a
Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Anketári sa budú pýtať do marca
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči.
"Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má
atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Popis foto: Archívna snímka - hráči Slovana počas prvého tréningu v júli.

Späť na obsah

49. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 29/10/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu "belasých" 13. novembra.
Viac správ z KHL:
Video: Slovan tesne prehral v Jaroslavli, zbabral úvod duelu
Slováci bodovali v KHL, Moziakin sa zaskvel hetrikom
Lisutin, Belov a Karsums boli počas týždňa v KHL najlepší
Opitý hokejista Medvedev spôsobil nehodu a následne ušiel BRATISLAVA 29. októbra (WEBNOVINY) Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.

Univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný
na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a
Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"
dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Popis foto: medvescak.com/khl/
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50. Stručne
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 30/10/2013; s.: 36; ŠPORT; Redakcia]
ATLETIKA: Na Jamajke sa začal audit antidopingového programu. AMER. FUTBAL: NFL: St. Louis
Seattle 9:14.
BEJZBAL: Svetová séria MLB: St. Louis - Boston 1:3 - stav série: 2:3.
FUTBAL: Slovenskí reprezentanti odohrajú 19. novembra prípravný zápas proti Gibraltáru. Výkop bude v
portugalskom Algarve.
- Argentínska liga: Olimpo - Racing Club 0:1, Estudiantes - Quilmes 1:0.
- Portugalská liga: Pacos Ferreira - Vitoria Guimaraes 1:3.
- Španielska liga: Getafe - Athletic Bilbao 0:1.
- Malmö sa stalo po sedemnásty raz švédskym majstrom.
- MFK Ružomberok do 17 rokov prehral v prípravnom stretnutí s rovesníkmi z Manchestru United 0:3.
- Corgoňligový klub FC Spartak Trnava aj po legislatívnej stránke definitívne skompletizoval príchod
útočníka Petra Nworaha, ktorý naposledy pôsobil v druholigovom tíme 1. FC Tatran Prešov.
- Autor neregulárneho gólu v bundeslige Stefan Kiessling z Leverkusenu musel kvôli nenávistným
odkazom dočasne zrušiť svoj účet na sociálnej sieti Facebook.
- Slovenského obrancu Catanie Norberta Gyömbéra zaradil prestížny portál Goal.com do najlepšej
jedenástky uplynulého víkendového kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.
HOKEJ: NHL: Buffalo - Dallas 3:4, Carolina - Pittsburgh 1:3, NY Rangers - Montreal 0:2, Minnesota
Chicago 1:5 (za hostí HOSSA 0+1), Vancouver - Washington 3:2.
- Za prvý mesiac predaja vstupeniek na majstrovstvá sveta 2014 v Minsku si fanúšikovia kúpili približne
50-tisíc lístkov.
- Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dosahy pôsobenia klubu v
KHL na mesto.
- Po necelých troch týždňoch sa vedenie klubu Kontinentálnej hokejovej ligy Dinamo Minsk rozhodlo
rozviazať kontrakt s českým útočníkom Jaroslavom Kristekom.
TENIS: Paríž - 1. kolo: Przysiezny Nieminen 6:3, 7:6, Dimitrov - Llodra 6:7, 6:3, 6:3, Mahut - Dolgopolov
7:6, 6:1.
- Úspešný český pár Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká sa rozišiel.
THAJSKÝ BOX: Viacnásobný majster sveta v boxe Vladimír Moravčík sa stal otcom. Jeho manželka
Petra priviedla na svet syna Matúša.
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51. Štúdium MBA je u nás ešte vzácne
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/10/2013; s.: 3; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Počet škôl ponúkajúcich vzdelávanie pre menežérov je na Slovensku stále príliš nízky, je to priorita
zahraničia
Absolventi s titulom MBA sú v zahraničí podstatne viac docenení ako u nás. Tam sa vníma ako veľmi
prestížny. Je považovaný za najvyššiu manažérsku kvalifikáciu.
Vysokých škôl, ktoré by na Slovensku ponúkali MBA štúdium, nie je veľa. Dlho bolo toto vzdelávanie
výsostne doménou zahraničných univerzít. Slovenská ponuka je zväčša výsledkom spolupráce niektorej
z domácich univerzít s ich zahraničnými partnermi.
Nová ponuka z Prešova
V tomto akademickom roku prvýkrát ponúka MBA štúdium Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove. Jej rektor Lev Bukovský povedal, že sa tak deje na základe dohody s Warsaw
Academy of Computer Science, Management and Administration (Wyższa Szkoła Informatyki,
Zarządzania i Administracji w Warszawie). Rektor dodáva, že dvojsemestrálne štúdium je určené tým,
ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky z oblasti ekonomických a právnych vied. Prihlášky vysoká škola
prijíma až do konca januára 2014, uchádzači musia mať ukončený minimálne prvý stupeň
vysokoškolského vzdelania. Podľa Bukovského sa firmy už ozývajú, zatiaľ evidujú prvých desať
prihlášok.
Štúdium dotujú
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave v októbri tohto roku promovalo 25 absolventov druhého
ročníka programu MBA. Nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business
Administration univerzita poskytuje od roku 2010 prostredníctvom Bratislavskej Business School
Ekonomickej univerzity a Franklin University Ohio. Počas približne 20-mesačného štúdia študenti
absolvujú desať modulov zameraných na rozšírenie znalostí v oblasti podnikateľského prostredia,
riadenia ľudských zdrojov, marketingového manažmentu, manažmentu a ekonómie a podobne. Štúdium
stojí asi 10-tisíc eur, bez študijnej literatúry. Prorektorka pre manažovanie akademických projektov
Ekonomickej univerzity Jana Mikócziová povedala, že firmy majú o toto vzdelávanie ich manažérov
záujem, dokonca ich finančne podporujú. "Firmy to pri ľuďoch na manažérskych postoch, ktorí primárne
neštudovali odbor zameraný na business alebo ekonómiu, ale získali napríklad technické vzdelanie,
vnímajú ako najvyššiu devízu," povedala Mikócziová. V súčasnosti univerzita pripravuje novú formu
štúdia – online formu MBA, kde by mali výučbu zabezpečovať výhradne americkí lektori Franklin
University.
Niekde s ním už skončili
Ešte pred niekoľkými rokmi mala štúdium MBA v ponuke napríklad Fakulta manažmentu Univerzity
Komenského, dnes ho už neotvára. "Boom firiem, ktoré chceli od manažérov takéto vzdelanie, sa
vyčerpal," povedala prodekanka Zuzana Kovačičová. Obdobne sa MBA štúdium už neotvára na
Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jarmila Horáková
© sme
10-tisíc eur stojí štúdium bez študijnej literatúry
Foto:
V októbri promovali 25 absolventi druhého ročníka programu MBA na Bratislavskej Bussines School.
Ekonómovia chcú ponuku jednotlivých programov vzdelávania manažérov rozšíriť.
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52. Nitriansky samosprávny kraj - kandidáti na predsedu kraja
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 17:30; 29/10/2013; Regionálny denník; z domova; Matúš
Jaco]
Simona Simanová, moderátorka RTVS: "Dobrý večer. Vítame vás pri sledovaní správ z regiónov. Dnes
vám predstavíme Nitriansky samosprávny kraj. Naživo sa spájame s redaktorom Matúšom Jacom

priamo do Nitry, odkiaľ vám predstaví kandidátov Nitrianskeho samosprávneho kraja."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Dobrý podvečer z Nitry, centra Nitrianskeho samosprávneho kraja, v
ktorom momentálne žije takmer 690 000 obyvateľov. Priemerná mzda je tu po Prešovskom kraji druhá
najnižšia na Slovensku a to konkrétne 661 eur. Krajské mesto a ďalšie sídla, ktoré sú postavené pozdĺž
relatívne nedávno dostavanej R1-ky majú potenciál rásť. Problémovejšie sú ale momentálne južnejšie
poľnohospodárske regióny. Nitriansky kraj je jeden z menej hospodársky silných regiónov západného
Slovenska. Za výrobu chladničiek či chemický priemysel si dodnes nenašiel reálnu náhradu, o čom
svedčí aj viac ako 13 % nezamestnanosť."
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Jednotlivé malé prevádzky, ktoré vznikajú buď v chemickom
priemysle, buď v elektrotechnickom, tie nevytrhnú tú masu zániku veľkých firiem, aj keď tie zanikli
povedzme pred 10-15 rokmi."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Nepomáha ani väčší počet starších obyvateľov, pričom ten celkový
dokonca klesá. Rozvojový potenciál majú hlavne oblasti pri diaľnici. Väčším problémom sú už južné
okresy, kde prevažuje poľnohospodárstvo. Aj tu ale ekonómovia vidia priestor na rozvoj."
Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava: "Odvetvia naviazané na
poľnohospodárstvo, pretože tu máme silnú Poľnohospodársku univerzitu, ale ktoré by viac sa mali
zamerať, nájsť nejaké nové smery podnikania."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Veľké množstvo obyvateľov Nitrianskeho kraja cestuje každý deň za
prácou do hlavného mesta, alebo blízkych regiónov. Podpora cestnej infraštruktúry a lokálnych
prepravcov by preto mala byť prioritou aj budúcej krajskej samosprávy."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV: "Toto by bolo treba zosúladiť s potrebami pracujúcich tak,
aby boli prekážky v dochádzaní za prácou hlavne v tých regiónoch, kde je problematické nájsť prácu čo
najnižšie."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v nedávnom hodnotení
mimovládnej organizácie Transparency International, ktorá hodnotila dostupnosť informácií o
hospodárení krajov, umiestnil zo všetkých krajov na 6. mieste."
Ľuba Riapošová, Transparency International: "Obyvatelia môžu mať problém dostať sa k informáciám o
tom, či kraj poskytol nejaké granty, komu ich poskytol, v akej výške a podobne."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Podľa štúdie Katedry geografie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má
Nitriansky kraj najmenej cyklotrás zo všetkých krajov na Slovensku. Štúdia takisto hovorí o tom, že
vzhľadom na topografiu prevažne rovinatej krajiny by ich mohol mať najviac. Nitriansky samosprávny
kraj má 8 volebných obvodov, kde si 54 poslancov krajského zastupiteľstva budú voliči vyberať z
celkového počtu 249 kandidátov. O kreslo župana chce zabojovať 7 kandidátov. Každého kandidáta
sme oslovili s rovnakou otázkou, aké sú priority jeho volebného programu. Všetci uchádzači o kreslo
župana dostali na predstavenie priorít rovnaký čas, jednu minútu. O znovuzvolenie do úradu sa usiluje
aktuálny predseda kraja Milan Belica a takisto aj plastický chirurg Regan Belovič."
Milan Belica, Smer SD, SNS, Agrárna strana vidieka: "V prvom rade je to pokračovanie dobrej kondície,
ekonomickej kondície kraja, ktorá je samozrejme kľúčom k ďalším oblastiam. V prvom rade v oblasti
školstva, kde chceme budovať centrá odborného výcviku, ďalej v oblasti regionálneho rozvoja chceme
podporovať program Líder, ktorý zas je kľúčom k čerpaniu európskych fondov v budúcom
programovacom období. Chceme podporovať dopravu minimálne v tom rozsahu ako v tomto volebnom
období, kedy sme opravili 250 km ciest. Prirodzene zdravotníctvo, ktoré sme konečne dali do poriadku a
všetky peniaze, ktoré sme požičali nemocniciam chceme pretaviť do nového prístrojového vybavenia,
aby sa zvýšila starostlivosť o zdravie našich klientov."
Regan Belovič, 7 statočných: "Mojou prioritou je rozvoj regiónu vo všetkých oblastiach mojich
kompetencií. Všetci dobre vieme v akom stave je zdravotníctvo, školstvo, cestná infraštruktúra, kultúra
atď. Ak budem zvolený za župana Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako kandidát za stranu Sedem
statočných zavediem regionálnu menu, nitriansky dukát, na podporu a zlepšenie podnikateľského
prostredia."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Do boja o post Nitrianskeho župana sa zapojili aj pedagóg Robert Dick a
politológ Tomáš Galbavý."
Robert Dick (Magnificat): "Je to duchovná a ekonomická obnova tohto regiónu. Samozrejme že treba
nám povedať prečo hovoríme o duchovnej obnove. O duchovnej obnove preto hovoríme, lebo tá musí
predchádzať vlastne aj tú ekonomickú. Viem, že teraz mnohí, ktorí teraz toto pozerajú sa boria s

problémami, nemajú prácu, žijú zo dňa na deň. To sú mnohé sociálne problémy. Nie sú spokojní s
nemocnicou v ktorej boli hospitalizovaní, nie sú spokojní so školstvom, s platmi atď. Toto sú problémy
toho ekonomického rangu. K tomuto ozaj si treba skutočne sadnúť, zmerať kondíciu celého tohto
regiónu na čo má ekonomicky, aké sú osobnostné by som povedal personálne a takisto aj ekonomické
kondície a možnosti tohto regiónu a toto treba využiť."
Tomáš Galbavý, SDKÚ DS, SaS, Most Híd, Nova, SMK, OKS: "Županstvo nie je doživotná čestná
funkcia, ale zodpovedný manažérsky post. Budem presadzovať otvorený, transparentný úrad, bez
straníckych nominácií. Chcem, aby občania dostávali viac peňazí v podobe kvalitných služieb.
Modernizácia stredných škôl a sociálnych zariadení, rekonštrukcia ciest. Povedzme si, že týmto tempom
ako sa rekonštruujú cesty, by sme ich mali všetky zrekonštruované podľa výpočtov až za 145 rokov.
Lepšie služby v zdravotníctve. Predsa nie je možné, aby občan napríklad čakal na magnetickú
rezonanciu 3 mesiace. Každoročne sa vylievajú rieky, spôsobujú obrovské škody. Župan musí v
súčinnosti so štátom zabezpečiť finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "O predsednícku stoličku Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uchádzajú
aj filmár a dokumentarista Stanislav Kováč a takisto aj stavebný inžinier Viliam Mokráň."
Stanislav Kováč (Zmena zdola, DÚ): "Každý z kandidátov na funkciu predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja má určite svoju stratégiu. Ja som sa touto myšlienkou tiež zaoberal a zistil som,
alebo prišiel som na to, že nie je vhodné nejaké ďalekosiahle ciele a závery si dávať dopredu. Že bude
podstatné vypočuť si všetkých členov zastupiteľstva, s akými problémami prídu oni zo svojich okrskov,
zo svojich obvodov, zo svojich obcí a potom si určiť priority, spoločne si určiť priority, na ktorých sa
spoločne popracuje v prospech občana. Ak by som mal za seba niečo povedať, áno mám nejaké
priority. V prvom rade získať čo najväčší možný počet financií z eurofondov, kým sa to ešte dá. Máme
ich do čoho dávať. Cesty, infraštruktúra, sociálne zabezpečenie, školstvo. Všetko to potrebuje financie.
Takže cieľ číslo 1 zabezpečiť ich, aby sme mohli budovať, naši ľudia si to zaslúžia."
Viliam Mokráň (Kresťanská ľudová strana): "Rekonštrukcia ciest s využitím eurofondov, lebo cesty 2. a
3. triedy sú na veľmi zlej úrovni, čiže tam treba jednoznačne aktívne sa zapojiť, aby tieto veci fungovali.
Výstavba hospicov, domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "No a sedmičku kandidátov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja uzatvára manažér Peter Oremus."
Peter Oremus (nezávislý): "Jednoznačne zastavím chystanú skrytú privatizáciu topoľčianskej a levickej
nemocnice, takisto je nezmyselné obstarávať výstavbu budovy Nitrianskeho samosprávneho kraja,
zameriam svoju pozornosť na rekonštrukciu ciest a budov stredných škôl. Takisto je potrebné si posvietiť
na verejné obstarávania a nehospodárne nakladanie s majetkom vyššieho územného celku. Všetky tieto
opatrenia však podľa môjho názoru môže urobiť len človek, ktorý je z praxe, skúsený manažér, ktorý má
pevný charakter a ktorý je slobodný vo svojich činoch a rozhodnutiach, nie je politickou figúrkou a
figúrkou v rukách finančných skupín."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Toto boli kandidáti na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich
predstavy o tom, ako by sa mala uberať nitrianska krajská samospráva v najbližšom volebnom období.
Už zajtra sa presunieme do Banskej Bystrice, odkiaľ si predstavíme tamojší kraj a takisto aj jeho
kandidátov."
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53. Kandidáti na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 29/10/2013; Správy RTVS; z domova; Matúš Jaco]
Jana Košíková, moderátorka: "Regionálne voľby sa blížia. Už deviateho novebbra si budeme voliť
predsedov samosprávnych krajov, aj krajských poslancov. Dnes vám predstavíme kandidátov na
predsedu Nitrianskeho kraja. Priamo z Nitry sa hlási kolega Matúš Jaco. Matúš, dobrý večer."
Matúš Jaco, redaktor: "Dobrý večer z Nitry, centra Nitrianskeho samosprávneho kraja, v ktorom
momentálne žije takmer šesťstodeväťdesiattisíc obyvateľov. Priemerná mzda je tu druhá najnižšia na
Slovensku, a to šesťstošesťdesiatjeden eur. Krajské mesto a ďalšie sídla ležiace na relatívne nedávno
dobudovanej R1 majú potenciál rásť. Horšie sú na tom južné regióny, ktoré sa zaoberajú prevažne
poľnohospodárstvom. Nitriansky kraj je jedným z menej hospodársky silných regiónov západného
Slovenska. Za výrobu chladničiek, či chemický priemysel si dodnes nenašiel reálnu náhradu, o čom
svedčí aj viac ako trinásťpercentná nezamestnanosť."
Peter Staněk, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: "Jednotlivé malé prevádzky, ktoré vznikajú

buď v chemickom priemysle, buď v elektrotechnickom, tie nevytrhnú tú masu zániku veľkých firiem, aj
keď tie zanikli povedzme pred desiatimi, pätnástimi rokmi."
Matúš Jaco, redaktor: "Nepomáha ani väčší počet starších obyvateľov, pričom ten celkový dokonca
klesá. Rozvojový potenciál majú hlavne oblasti pri diaľnici, väčším problémom sú už južné okresy, kde
prevažuje poľnohospodárstvo. Aj tu ale ekonómovia vidia priestor na rozvoj."
Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava: "Odvetvia naviazané na
poľnohospodárstvo, pretože tu máme silnú poľnohospodársku univerzitu, ale ktoré by viac sa mali
zamerať nájsť nejaké nové smery podnikania."
Matúš Jaco, redaktor: "Veľké množstvo obyvateľov Nitrianskeho kraja cestuje každý deň za prácou do
hlavného mesta, alebo blízkych regiónov. Podpora cestnej infraštruktúry a lokálnych prepravcov by preto
mala byť prioritou aj budúcej krajskej samosprávy."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: "Toto by bolo treba zosúladiť s
potrebami pracujúcich tak, aby boli prekážky v dochádzaní za prácou, hlavne v tých regiónoch, kde je
problematické nájsť prácu, čo najnižšie."
Matúš Jaco, redaktor: "Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v nedávnom hodnotení mimovládnej
organizácie Transparency International, ktorá hodnotila dostupnosť informácií o hospodárení krajov
umiestnil zo všetkých krajov na šiestom mieste."
Ľuba Riapošová, Transparency International Slovensko: "Obyvatelia môžu mať problém dostať sa k
informáciám o tom, či kraj poskytol nejaké granty, komu ich poskytol, v akej výške a podobne."
Matúš Jaco, redaktor: "Podľa štúdie Katedry geografie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má
Nitriansky kraj najmenej cyklotrás zo všetkých krajov na Slovensku. Štúdia takisto hovorí o tom, že
vzhľadom na topografiu prevažne rovinatej krajiny by ich mohol mať najviac. Nitriansky samosprávny
kraj má celkovo osem volebných obvodov, v ktorých si budú obyvatelia vyberať päťdesiatštyri poslancov
krajského zastupiteľstva z celkového počtu dvestoštyridsaťdeväť kandidátov. O kreslo samotného
župana sa uchádza sedem kandidátov. Každého kandidáta sme oslovili s rovnakou otázkou, aké sú
priority jeho volebného programu. Všetci uchádzači o kreslo župana dostali na predstavenie priorít
rovnaký čas jednu minútu. O znovuzvolenie do úradu sa usiluje aktuálny predseda kraja Milan Belica, a
takisto aj plastický chirurg Regan Belovič."
Milan Belica (Smer-SD, SNS, ASV): "V prvom rade je to pokračovanie v dobrej kondícii, ekonomickej
kondícii kraja, ktorá je samozrejme kľúčom k ďalším oblastiam. V prvom rade v oblasti školstva, kde
chceme budovať centrá odborného výcviku. Ďalej v oblasti regionálneho rozvoja chceme podporovať
program LEADER, ktorý zas je kľúčom k čerpaniu európskych fondov v budúcom programovacom
období. Chceme podporovať dopravu, minimálne v tom rozsahu, ako v tomto volebnom období, kedy
sme opravili dvestopäťdesiat kilometrov ciest. Prirodzene, zdravotníctvo, ktoré sme konečne dali do
poriadku, a všetky peniaze, ktoré sme požičali nemocniciam, chceme pretaviť do nového prístrojového
vybavenia, aby sa zvýšila starostlivosť o zdravie našich klientov."
Regan Belovič (7 statočných): "Mojou prioritou je rozvoj regiónu vo všetkých oblastiach mojich
kompetencií. Všetci dobre vieme, v akom stave je zdravotníctvo, školstvo, cestná infraštruktúra, kultúra a
tak ďalej. Ak budem zvolený za župana Nitrianskeho samosprávneho kraja ako kandidát za stranu 7
statočných, zavediem regionálnu menu nitriansky dukát na podporu a zlepšenie podnikateľského
prostredia."
Matúš Jaco, redaktor: "Do boja o post nitrianskeho župana sa zapojili aj pedagóg Róbert Dick a politológ
Tomáš Galbavý."
Róbert Dick (Magnificat): "Je to duchovná ekonomická obnova tohto regiónu. Samozrejme, že treba nám
povedať, prečo hovoríme o duchovnej obnove. O duchovnej obnove preto hovoríme, lebo tá musí
predchádzať vlastne aj tú ekonomickú. Viem, že teraz mnohí, ktorí teraz toto pozerajú, sa boria s
problémami, nemajú prácu, žijú zo dňa na deň. To sú mnohé sociálne problémy, nie sú spokojní s
nemocnicou, v ktorej boli hospitalizovaní, nie sú spokojní so školstvom, s platmi a tak ďalej a tak ďalej.
Toto sú problémy toho ekonomického rangu. K tomuto ozaj si treba skutočne sadnúť, zmerať vlastne
kondíciu celého tohto regiónu, na čo má ekonomicky, aké sú osobnostné, by som povedal, personálne,
a takisto aj ekonomické kondície a možnosti tohto regiónu. A toto treba využiť."
Tomáš Galbavý (SDKÚ-DS, Most-Híd, NOVA, SMK, OKS): "Županstvo nie je doživotná čestná funkcia,
ale zodpovedný manažérsky post. Budem presadzovať otvorený transparentný úrad, bez straníckych
nominácií. Chcem, aby občania dostávali viac peňazí v podobe kvalitných služieb. Modernizácia
stredných škôl a sociálnych zariadení, rekonštrukcia ciest. Povedzme si, že týmto tempom, ako sa

rekonštruujú cesty, by sme ich mali všetky zrekonštruované podľa výpočtov až za stoštyridsaťpäť rokov.
Lepšie služby v zdravotníctve. Predsa nie je možné, aby občan napríklad čakal na magnetickú
rezonanciu tri mesiace. Každoročne sa vylievajú rieky, spôsobujú obrovské škody. Župan musí v
súčinnosti so štátom zabezpečiť finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia."
Matúš Jaco, redaktor: "O predsednícku stoličku Nitrianskeho samosprávneho kraja sa usiluje aj filmár a
dokumentarista Stanislav Kováč a stavebný inžinier Vladimír Mokráň."
Stanislav Kováč (Zmena zdola): "Každý z kandidátov na funkciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja má určite svoju stratégiu. Ja som sa touto myšlienkou tiež zaoberal a zistil som, alebo prišiel som
na to, že nie je vhodné nejaké ďalekosiahle ciele a závery si dávať dopredu, že bude podstatné vypočuť
si všetkých členov zastupiteľstva, s akými problémami prídu oni zo svojich okrskov, zo svojich obvodov,
zo svojich obcí, a potom si určiť priority, spoločne si určiť priority, na ktorých sa spoločne popracuje v
prospech občana. Ak by som mal za seba niečo povedať, áno, mám nejaké priority. V prvom rade získať
čo najväčší možný počet financií z eurofondov, kým sa to ešte dá. Máme ich do čoho dávať - cesty,
infraštruktúra, sociálne zabezpečenie, školstvo - všetko to potrebuje financie. Takže cieľ číslo jedna,
zabezpečiť ich, aby sme mohli budovať. Naši ľudia si to zaslúžia."
Viliam Mokráň: "Rekonštrukcia ciest s využitím eurofondov, lebo cesty druhej a tretej triedy sú na veľmi
zlej úrovni, čiže tam treba jednoznačne aktívne sa zapojiť, aby tieto veci fungovali, výstavba hospicov,
domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov."
Matúš Jaco, redaktor: "No a sedmičku kandidátov na post predsedu samosprávneho kraja uzatvára
manažér Peter Oremus."
Peter Oremus (nezávislý): "Jednoznačne zastavím chystanú skrytú privatizáciu topoľčianskej a levickej
nemocnice. Takisto je nezmyselné obstarávať výstavbu budovy Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Zameriam svoju pozornosť na rekonštrukciu ciest a budov stredných škôl. Takisto je potrebné si
posvietiť na verejné obstarávania a nehospodárne nakladanie s majetkom vyššieho územného celku.
Všetky tieto opatrenia však podľa môjho názoru môže urobiť len človek, ktorý je z praxe skúsený
manažér, ktorý má pevný charakter a ktorý je slobodný vo svojich činoch a rozhodnutiach, nie je
politickou figúrkou a figúrkou v rukách finančných skupín."
Matúš Jaco, redaktor: "Toto boli siedmi kandidáti na funkciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja, ich predstavy o tom, ako by sa mal Nitriansky samosprávny kraj uberať v najbližšom volebnom
období. Už zajtra sa vám ozveme z Banskej Bystrice, z ktorej si predstavíme takisto tamojší kraj a jeho
kandidátov. No a teraz ešte jedna aktuálna informácia. Dnes zasadala ústredná volebná komisia a riešila
hneď niekoľko problémov. Viac informácií má už kolega Vilo."
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54. Kľúčoví ľudia v spoločnosti Škoda Auto Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 30/10/2013; s.: 12; HN plus; redakcia]
Marián Kašák, konateľ a riaditeľ oblasti financií, personalistiky a IT V spoločnosti pôsobí od apríla 2012.
Do firmy prišiel zo spoločnosti Shanghai Volkswagen, kde pracoval ako vedúci controllingu a financií
značky Škoda. Zastával aj viaceré finančné funkcie v rámci koncernu Volkswagen na Slovensku i v
nemeckej centrále. Vyštudoval odbor Konštrukcie a dopravné stavby na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave.
Jan Mach, vedúci oblasti pre predaj a veľkoodbery Vo svojej funkcii v spoločnosti Škoda Auto pôsobí od
novembra 2010. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti stratégie cien a predaja automobilov. Počas svojej
kariéry v Škoda Auto Slovensko pôsobil na cenovom oddelení, kde bol neskôr koordinátorom tímu pre
cenové stratégie. Vyštudoval Fakultu ekonomicko-správní na Univerzite Pardubice.
Róbert Hukel, vedúci oblasti After Sales Od novembra 2009 má na starosti riadenie a rozvoj
popredajných služieb značky Škoda na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja
automobilov a súvisiacich služieb. Pred svojím príchodom do Škoda Auto pôsobil na vedúcich postoch v
spoločnosti Iveco. Vyštudoval odbor Spaľovacie motory na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Roman Holienčík, vedúci marketingu ŠKODA AUTO Slovensko Funkciu zastáva od roku 2004. Do jeho
zodpovednosti spadá marketingová komunikácia značky Škoda na slovenskom trhu. V automobilovej
brandži pracuje od roku 1998, keď zastával funkciu Sales Area Managera v spoločnosti Matador Continental, a. s. Vyštudoval ekonomickú univerzitu, odbor marketing v Bratislave.
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55. Banskobystrický samosprávny kraj - kandidáti na predsedu kraja
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 17:30; 30/10/2013; Regionálny denník; z domova; Matúš
Jaco]
Miro Frindt, moderátor RTVS: "Dobrý deň pri sledovaní správ z regiónov. Pokračujeme s
predstavovaním krajov a ich kandidátov na županov. Spájame sa s Matúšom Jacom, ktorý vám
predstaví kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Dobrý podvečer z Banskej Bystrice, centa Banskobystrického
samosprávneho kraja, v ktorom momentálne žije takmer 660 000 obyvateľov. Tretia najnižšia priemerná
mzda zo všetkých krajov tu dosahuje 675 eur. Z ekonomického aj sociálnej hľadiska patrí tento región k
najproblémovejším na Slovensku, o čom svedčí aj takmer 18 % nezamestnanosť. Geograficky
mimoriadne členitý a sociálne polarizovaný Banskobystrický kraj, akoby delila pomyselná čiara. Silnejší
severozápad okolo hlavnej cestnej spojnice R1 na jednej strane, na strane druhej chudobný juhovýchod
bez perspektívy zamestnanosti i rastu."
Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV: " Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, ktoré
dlhodobo patria aj v nezamestnanosti okolo 30 % k tým najslabším regiónom Slovenska."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Potrebné je dobudovať cestné napojenie smerom na východ od Zvolena.
Kraj je aj geograficky najväčším na Slovensku. Jeho veľkosť mu pritom pridáva skôr na problémoch ako
ekonomickej sile."
Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: "Pokiaľ je to prevaha sídiel do 1000 obyvateľov, tie sídla samé o
sebe majú problém, v tom prípade tá VÚC-ka môže byť teritoriálne veľká, ale vlastne to rozptýlenie
zvyšuje obrovským spôsobom náklady na údržbu komunikácií, riešenie vzdelávacieho systému, to
znamená školy miestneho a lokálneho významu, problém so zdravotnou starostlivosťou atď."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Región má jeden z najväčších potenciálov na rast a to hlavne v oblasti
turizmu vďaka liečivým kúpeľom, či banskej architektúre, ale aj drevárskemu či kovospracujúcemu
priemyslu, ktorý tu má veľkú tradíciu."
Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava: "Pre budúcnosť
Banskobystrického kraja je nevyhnutná vyššia miera špecializácie a podpora týchto tradičných ..., aby si
našli nové smery, kde bude vyššia pridaná hodnota."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Samotný úrad samosprávneho kraja musí v najbližšom období doriešiť
otázku vlastných priestorov. Pozitívne dopadol v hodnotení Transparency International, ktorá
analyzovala dostupnosť informácií o hospodárení jednotlivých krajov."
Ľuba Riapošová, Transparency International: "Či už je to prístup k informáciám, alebo účasť verejnosti
na rozhodovaní. Stále tam však vidíme dosť veľké rezervy, pretože dosiahol v celkovom hodnotení iba
65 %, takže stále je čo zlepšovať."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Kraj sa bude musieť v budúcnosti vysporiadať aj s možným rušením
ďalších spojov hromadnej dopravy, ktoré u súkromných prepravcov dotuje práve vyšší územný celok.
Banskobystrický samosprávny kraj má 13 volebných obvodov, v ktorých si budú voliči vyberať 49
poslancov krajského zastupiteľstva z celkového počtu 345 kandidátov. Na funkciu predsedu kandiduje
11 kandidátov. Každého kandidáta sme oslovili s rovnakou otázkou, aké sú priority jeho volebného
programu. Všetci uchádzači o kreslo župana dostali na predstavenie priorít rovnaký čas, 1 minútu. Prvou
dvojicou kandidátov sú stolár Ondrej Binder a vysokoškolský pedagóg Ladislav Fízik."
Ondrej Binder (nezávislý): "Priorita volebného programu je, aby som sa zastal tých najbiednejších, tých
najchudobnejších. Tých, ktorých sa nezastal nikto ešte doposiaľ. Tých tém je strašne veľa. Či je to
školstvo, či je to zdravotníctvo, či sú to cesty, boj s korupciou. Zhrnul by som ich do takých troch
základných a to je šport pre mládež, prácu pre rodičov a pokoj pre starých rodičov. Toto sú také tri
najzákladnejšie časti. Samozrejme netajím sa s tým, že mojou takou prioritou bude či už poctivou prácou
a modlitbou prispieť k blahorečeniu pána biskupa Buzalku. Lebo aj dnes platí, bez božieho požehnania
márne naše namáhania."
Ladislav Fízik (Agrárna strana vidieka): "Priority môjho volebného programu, alebo programu Agrárnej
strany, v prvom rade je zamestnanosť, využiť k tomu podmienky celého kraja na to, aby sa znižovala
zamestnanosť. Ďalšia vec zdravotníctvo. Predstava toho zdravotníctva je taká, že by naše nemocnice
boli lepšie vybavené a vykonávala by sa prevencia, čiže by sa predchádzalo veľkým, alebo nejakým

nemociam, ktoré dneska sú medzi ľuďmi. Ďalšia vec je vlastne využitie, vlastne čo by som spravil
najviac. Zaplátal by som všetky diery ktoré sú na cestách, pretože ľudia nenormálne nadávajú na to, že
sú naše cesty deravé. Čiže s tým je spojená dokončiť infraštruktúru, to znamená infraštruktúru smerom
na Budapešť a infraštruktúru, cestu dokončiť do Košíc."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "O kreslo župana sa usiluje aj letecký inžinier Pavel Chovanec a právnička
Andrea Jenčíková."
Pavel Chovanec (Úsvit): "Priority nášho volebného programu ako ľavicovej strany sú predovšetkým vážiť
si a ctiť prijaté platné zákony a na základe toho vytvárať pracovné miesta hlavne v hladových dolinách
nášho kraja, to je Rimavská Sobota, Poltár a Revúca, kde tieto tri okresy prakticky sú v prvej päťke v
rámci upadajúcich okresov na celom Slovensku. A kvôli tomu niktorá vláda, ani europoslanec, ani
poslanci Národnej rady, či politické strany, dodneska nevytvorili týmto ľuďom priaznivé podmienky na
lepšie žitie. Ja by som sa chcel zamerať predovšetkým na tieto oblasti. Na lepšie opravované cesty, z
mojej praxe viem ak sa to má robiť za vysokej odbornosti a za vysokého dohľadu, aby nám neušiel ani
jeden cent, to je taká základná vec čo trpí celé Slovensko nekvalitnými opravami."
Andrea Jenčíková (Nový parlament: "Takže hlavnými prioritami môjho programu je vlastne zvýšenie
životnej úrovne obyvateľov Banskobystrického kraja a to prostredníctvom podpory malého a stredného
podnikania, podpora remeselnej, farmárskej výroby a s tým spojená podpora turizmu. Ďalej je to
zatraktívnenie stredného odborného školstva a jeho vlastne priame naviazanie na priemysel, lokálny
priemysel v kraji. Ďalej je to vytvorenie tzv. domov vzájomnej pomoci, ktoré by existovali na určitom
vzájomnom spolužití seniorov a sociálne slabších mladých rodiniek a taktiež napríklad mamičke v núdzi.
Vlastne hlavným cieľom, ktorý spája všetky body môjho programu je zabezpečiť to, aby ľudia nemuseli,
alebo neboli nútení opúšťať región v ktorom vyrastali a hľadať si prácu v iných regiónoch Slovenska,
prípadne v zahraničí."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Za župana Banskobystrického kraja kandiduje aj poslanec Národnej rady
SR a manažér Ľudovít Kaník a takisto aj podnikateľ Karol Konárik."
Ľudovít Kaník (SDKÚ DS, SaS, Most Híd): "Tou kľúčovou prioritou je boj s nezamestnanosťou. Ako prvú
vec ktorú urobím, zriadim vysoko špecializovaný odborný tím, ktorý nebude robiť nič iné celý deň, len
hľadať investorov a zamestnávateľov po celom Slovensku, po celom svete a budeme v spolupráci so
samosprávami vytvárať ideálne podmienky na to, aby takýchto zamestnávateľov sme tu získali. Malých,
stredných, veľkých, jednoducho aby sme tu priniesli prácu, pretože župa na to kompetencie má. Len ich
doteraz žiaľbohu nevyužívala a tvárila sa ako úrad. A takisto v rámci svojej práce ako poslanec sa
budem snažiť zmenou zákonov vylepšovať prostredie pre zamestnávanie ľudí, aby sa naozaj
zamestnávalo ľahko, dobre a aby to prinieslo veľa nových pracovných miest, ktoré tento kraj veľmi
potrebuje."
Karol Konárik (SNS): "Priority volebného programu sú jednoznačne nastavené. Čiže znižovanie
nezamestnanosti, podpora cestovného ruchu, podpora poľnohospodárstva, ale zase na druhej strane tie
stranícke priority, ktoré máme nastavené, musia korešpondovať s tým čo trápi ľudí. Chodíme v rámci
predvolebnej kampane pomedzi ľudí, pýtame sa ich na ich starosti, na ich trápenia a myslím si, že to čo
trápi ľudí, tak to prioritne treba riešiť."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Kandidovať na predsedu Banskobystrického kraja chce aj informatik
Marián Kotleba a takisto aj aktuálny banskobystrický župan Vladimír Maňka. Výpoveď Mariána Kotlebu o
jeho prioritách sme museli upraviť, pretože jej odvysielaním by došlo k porušeniu viacerých zákonov, ako
aj štatútu pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska."
Marián Kotleba (ĽS Naše Slovensko): "V prípade môjho zvolenia za predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja chcem presadiť najmä dva ciele. Prvým z nich je zlepšenie sociálnych podmienok
slušných ľudí na bývanie a na život v Banskobystrickom kraji, pretože dnešná situácia je taká, že
nezamestnanosť v našom kraji v podstate každý mesiac stúpa, predbehli sme Prešovský kraj a
perspektíva pre mladých ľudí je v postate minimálna, čiže tu vidím veľký priestor, kde kraj môže
zasiahnuť či už naštartovaním bytovej výstavby, nejakým spôsobom s podporou štátu so založením
nových pracovných miest, či v sfére služieb, v sfére poľnohospodárskej výroby, no a druhým takým
mojim veľkým cieľom je zlepšiť bezpečnostnú situáciu najmä v odľahlých častiach kraja, ktoré sú
okrajom týchto neduhov nezamestnanosti a zlej sociálnej situácie postihnuté aj pre množením ....., ktorí
tam veľmi negatívne vplývajú na kvalitu života slušných ľudí."
Vladimír Maňka (Smer SD, KDH, SMK, ĽS HZDS, Strana zelených): "Našou hlavnou prioritou je pomôcť
riešiť zamestnanosť v tomto regióne. Aj keď priamo na to dosah nemáme, ale máme niekoľko možností.
Prvá je, čerpať významné peniaze z európskych fondov, čo sa nám aj doteraz darí, za toto obdobie sme
získali až 71 miliónov eur a to sa prejavilo určite v tom, že náš kraj za posledné 3,5 roka, v našom kraji
klesla nezamestnanosť o 1,2 %. Ak si pozriete ostatné kraje, vo všetkých stúpla. Čiže to znamená, mali

sme v tom značný úspech. Ďalšia vec je z hľadiska zamestnanosti, začíname duálne vzdelávanie aj v
tomto školskom roku, kde chceme pripravovať a vychovávať žiakov, ktorí keď skončia školu, tak nájdu
uplatnenie a to sa dá len vtedy v oblasti technických predmetov, keď budú spolupracovať s podnikmi, v
ktorých budú aj praxovať a keď skončia túto školu, tak jednak podniky budú mať o nich záujem a jednak
tí ľudia budú naozaj pripravení na budúcu prax."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "O priazeň voličov v nasledujúcich voľbách sa chce uchádzať aj kandidát
na banskobystrického župana pedagóg Emil Samko a takisto aj lesnícky znalec Jozef Sásik."
Emil Samko (Kresťanská ľudová strana): "Volebný program sme pripravili s Kresťanskou ľudovou
stranou, ktorá ma nominovala na tento post župana Banskobystrického samosprávneho kraja. Našou
prioritou je urobiť infraštruktúru v tomto Banskobystrickom kraji, pretože sme si istí, že keď infraštruktúra
bude dokončená, budeme môcť znížiť nezamestnanosť približne o 10 %. Ďalšou záležitosťou je sociálna
oblasť, ktorá nie je v poriadku v Banskobystrickom kraji a školstva, ktoré je rigídne podľa nášho názoru.
Politická strana ma nominovala na tento post kvôli tomu, že poznajú moje výsledky z niektorých
projektov, kde som robil experta na sociálnu oblasť, experta na pedagogickú oblasť a riešil som aj
ekonomický audit niektorým firmám, kde sú dodnes spokojní."
Jozef Sásik (SĽS): "Priority môjho volebného programu, ja zastupujem Slovenskú ľudovú stranu, sú
také, že našim konečným cieľom je v spoločnosti a v spolupráci s inými županmi urobiť reformu mravov
a reformu ustanovizní práve kvôli tomu, že už je 23 rokov po páde oficiálneho socializmu, ale stále na
školách, od základných až po vysoké školy, sa prednáša dialektický materializmus, to znamená že
reforma mravov tu nenastala. A už nehovorím o reforme ustanovizní. Stále to končí v tom trigonóme
zbožšťovanie štátu, pestovanie kultu osobnosti a pestovanie okultizmu. My chceme zmeniť trigonóm na
kresťanský, národný a sociálny princíp."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "No a jedenástku kandidátov na banskobystrického župana uzatvára
výsluhový dôchodca Jaroslav Sekerka."
Jaroslav Sekerka (KSS): "Na základe skúseností vývoja v stredoslovenskom kraji, v prvom rade treba
riešiť zamestnanosť. Existujú len firmy Železiarne Podbrezová a Biotika Slovenská Ľupča, ktoré
zamestnávajú. Ostatné firmy, ktoré boli prioritou, ktoré boli nosnou časťou, či Stavoindustria, či ZŤS, v
podstate sú zlikvidované. Zlikvidovali sme pekáreň. Takže pokiaľ sa dostaneme do funkcie župana,
určite budeme hľadať zamestnanosť. Druhá oblasť doprava. V podstate predali sme ČSAD, ktorá bola
prvá v Československu čo sa týka vybavenosti. My sme ju dokázali sprivatizovať do Ostravy, všetko sme
predali, ostalo v podstate nádražie, 23 rokov je nepoužiteľné a prepravu zabezpečuje zvolenská SAD-ka.
To je druhá oblasť. Autobusy nakupujeme za eurofondy, v podstate tankujeme ich plynom, ale cestovný
lístok je na úrovni ako keby sme tankovali za naftu."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Toto bola jedenástka kandidátov a jej predstavy o ďalšom fungovaní
banskobystrickej župy. Už v pondelok sa presunieme do Prešova, kde si predstavíme tamojší kraj a
takisto aj jeho kandidátov."
-END
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56. Školský informačný systém PEVŠ dostupný už aj cez smartfón
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 30/10/2013; Aktuality.sk; Reklamný článok]
UniApps je univerzálnou platformou pre prístup do rôznych druhov školských informačných systémov.
Absolventi Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy vytvorili mobilnú aplikáciu, vďaka
ktorej je UIS dostupný už aj cez smartfóny. Študenti sa tak dostanú k informáciám o štúdiu kedykoľvek a
kdekoľvek. Aplikácia pod názvom je zatiaľ zdarma dostupná pre smartfóny s androidom, čoskoro
pribudne aj verzia pre iOS. Okrem Paneurópskej vysokej školy ju začínajú využívať aj ďalšie slovenské
vysoké školy.
UniApps je univerzálnou platformou pre prístup do rôznych druhov školských informačných systémov.
Vysokoškoláci tak budú mať nonstop prístup k svojim školským emailom (po prechode na Office 365) i k
aktuálnym informáciám o štúdiu, neskôr aj k zapisovaniu na skúšky.
"Práve dnešní vysokoškoláci novinku určite ocenia, nakoľko je to smartfónová a tabletová generácia.
Aplikácia by mala pomôcť zintenzívniť komunikáciu študentov so školou a naopak. Taktiež sme radi, že
tento výborný nástroj vytvorili práve absolventi Paneurópskej vysokej školy," vyjadril sa riaditeľ odboru
vzťahov s verejnosťou Paneurópskej vysokej školy Semen Lipickiy.

"Z vlastných skúseností z vysokoškolského štúdia sme si uvedomili potrebu takejto služby. Dôležitým
aspektom je univerzálnosť. Slovenské vysoké školy používajú rôzne informačné systémy, preto sme
museli zladiť rôzne platformy a nájsť univerzálne riešenie. Ponúkame user friendly, ľahko ovládateľné
rozhranie, ktoré si študenti určite obľúbia," vyjadril sa jeden z tvorcov UniApps, Ondrej Houba.
UniApps už využívajú okrem Paneurópskej vysokej školy aj EUBA, UKF, UCM, ŽU a UPJŠ spolu je teda
k dispozícii viac ako 50,000 slovenským vysokoškolákom. Ďalšie vysoké, ale aj stredné a základne školy
budú pripojené v priebehu akademického/školského roku 2013/2014. Okrem slovenských škôl aplikáciu
UniApps začínajú využívať aj školy v Českej republike – prvá implementácia prebehla na Vysokej škole
obchodnej v Prahe. V tomto akademickom roku bude aplikácia dostupná aj pre študentov v ďalších
európskych krajinách.
V súčasnosti je pre Paneurópsku vysokú školu aktívna nasledovná funkcionalita:
- prihlásenie
- rozvrh
- verejná doprava
Viac informácií o UniApps nájdete na www.uniapps.sk.
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57. Bratislavský kraj je najrozvinutejším regiónom na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Beta, 17:00; 31/10/2013; Spravodajstvo Rádia Beta; z domova]
Neuvedená, redaktorka: "Bratislavský kraj je najrozvinutejším regiónom na Slovensku. Nasleduje ho
Trenčiansky a Trnavský kraj. Naopak medzi najmenej rozvinuté regióny patrí Prešovský,
Banskobystrický a Nitriansky. Ukázala to najnovšia odborná štúdia spoločnosti ..., Slovenské centrá
rozvoja, ktorú spracoval tím expertov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborníci hodnotili
súčasnú úroveň rozvoja krajov a ich pokrok v rozvoji počas predchádzajúcich 5 rokov v troch rôznych
dimenziách. Informuje o tom portál Aktualne.sk."
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58. Bratislavský kraj vyčnieva nad celým Slovenskom. Je najrozvinutejší
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 31/10/2013; Ekonomika; TASR]
BRATISLAVA – Bratislavský kraj je najrozvinutejším regiónom na Slovensku. Nasleduje ho Trenčiansky
a Trnavský kraj. Naopak, medzi najmenej rozvinuté regióny patrí Prešovský, Banskobystrický a
Nitriansky kraj. Ukázala to najnovšia odborná štúdia spoločnosti Mastercard slovenské centrá rozvoja,
ktorú spracoval tím expertov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Odborníci hodnotili súčasnú úroveň rozvoja krajov a ich pokrok v rozvoji počas predchádzajúcich piatich
rokov v troch rôznych dimenziách, a to v ekonomickej a sociálnej oblasti, v infraštruktúre a verejných
službách.
"Na Slovensku sa málo hovorí o konkurencii medzi mestami a obcami. Zverejnenie tejto štúdie prispieva
k tejto debate. Chceli by sme, aby takáto štúdia mohla prispieť k väčšej kontrole nad smerovaním
regiónov," priblížil zámery štúdie na dnešnej konferencii v Bratislave profesor Ekonomickej univerzity
v Bratislave Štefan Rehák, ktorý sa na vypracovaní štúdie podieľal.
Problémom je kriminalita
Podľa štúdie je Bratislavský kraj najrozvinutejším regiónom vo všetkých troch skúmaných oblastiach,
teda v ekonomickej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti infraštruktúry a verejných služieb.
Potenciál zlepšenia má len v dvoch ukazovateľoch. V kraji je vysoká úroveň kriminality a v oblasti
sociálnej infraštruktúry má tiež potenciál zlepšenia.
Trenčiansky kraj zase dominuje v ukazovateľoch hustoty diaľničnej siete a v sociálnych službách. Preto
sa umiestnil na druhom mieste medzi najrozvinutejšími krajmi. "V sociálnej oblasti dosiahol Trenčiansky
kraj veľmi dobré výsledky hlavne vďaka nízkej miere chudoby, dlhodobej nezamestnanosti i kriminalite,"
uviedli experti v štúdii.
Z hľadiska rozvoja pomohli Trnavskému kraju dostať sa na tretiu priečku najmä zahraniční investori.

"K rozvoju ekonomiky Trnavského kraja v posledných rokoch významne prispeli zahraniční investori,
ktorí sa zamerali najmä na automobilový a elektrotechnický priemysel," priblížili ekonómovia v štúdii.
Trnavský kraj sa môže popýšiť vysokou podnikateľskou činnosťou a vyznačuje sa tiež nízkou
kriminalitou a mierou chudoby.
Prešovský kraj zaostáva v ekonomickej oblasti
"Vyspelejšie kraje majú oveľa väčší náskok pred ostatnými v tom, že majú nové odvetvia, vyššiu mieru
inovatívnosti a majú lepšiu infraštruktúru a je v nich oveľa viac firiem," skonštatoval Rehák.
Medzi najmenej rozvinuté regióny na Slovensku patrí Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj.
Oblasť Prešova zaostáva najmä v ekonomickej oblasti, teda vzniká tu menej firiem a je tu menšia
podnikateľská aktivita.
V sociálnej a ekonomickej dimenzii zase zaostáva Banskobystrický kraj. Je tu výraznejšie nižšia
podnikateľská aktivita, nižšie skóre však dostal aj pri hodnotení zamestnanosti.
"Horšie kraje zaostávajú v počte odvetví, inovatívnosti a majú hendikep v infraštruktúre," dodal Rehák.
Podľa jeho slov, aby sa regiónom začalo dariť, mali by zlepšiť stav infraštruktúry, skvalitniť verejné
služby a snažiť sa prilákať do daného kraja, čo najviac firiem.
Popis foto: Bratislavský kraj sa v prieskume umiestnil na prvom mieste. (Ilustračné foto) Zdroj TASR/Michal Svítok
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59. Najrozvinutejším regiónom na Slovensku je Bratislavský kraj
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 31/10/2013; Ekonomika; TASR]
Naopak, medzi najmenej rozvinuté regióny patrí Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj.
Bratislava 31. októbra (TASR) – Bratislavský kraj je najrozvinutejším regiónom na Slovensku. Nasleduje
ho Trenčiansky a Trnavský kraj. Naopak, medzi najmenej rozvinuté regióny patrí Prešovský,
Banskobystrický a Nitriansky kraj. Ukázala to najnovšia odborná štúdia spoločnosti Mastercard
slovenské centrá rozvoja, ktorú spracoval tím expertov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Odborníci hodnotili súčasnú úroveň rozvoja krajov a ich pokrok v rozvoji počas predchádzajúcich piatich
rokov v troch rôznych dimenziách, a to v ekonomickej a sociálnej oblasti, v infraštruktúre a verejných
službách. "Na Slovensku sa málo hovorí o konkurencii medzi mestami a obcami. Zverejnenie tejto štúdie
prispieva k tejto debate. Chceli by sme, aby takáto štúdia mohla prispieť k väčšej kontrole nad
smerovaním regiónov," priblížil zámery štúdie na dnešnej konferencii v Bratislave profesor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Štefan Rehák, ktorý sa na vypracovaní štúdie podieľal.
Podľa štúdie je Bratislavský kraj najrozvinutejším regiónom vo všetkých troch skúmaných oblastiach,
teda v ekonomickej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti infraštruktúry a verejných služieb. Potenciál
zlepšenia má len v dvoch ukazovateľoch. V kraji je vysoká úroveň kriminality a v oblasti sociálnej
infraštruktúry má tiež potenciál zlepšenia.
Trenčiansky kraj zase dominuje v ukazovateľoch hustoty diaľničnej siete a v sociálnych službách. Preto
sa umiestnil na druhom mieste medzi najrozvinutejšími krajmi. "V sociálnej oblasti dosiahol Trenčiansky
kraj veľmi dobré výsledky hlavne vďaka nízkej miere chudoby, dlhodobej nezamestnanosti i kriminalite,"
uviedli experti v štúdii.
Oblasť Prešova zaostáva najmä v ekonomickej oblasti
Z hľadiska rozvoja pomohli Trnavskému kraju dostať sa na tretiu priečku najmä zahraniční investori. "K
rozvoju ekonomiky Trnavského kraja v posledných rokoch významne prispeli zahraniční investori, ktorí
sa zamerali najmä na automobilový a elektrotechnický priemysel," priblížili ekonómovia v štúdii.
Trnavský kraj sa môže popýšiť vysokou podnikateľskou činnosťou a vyznačuje sa tiež nízkou
kriminalitou a mierou chudoby. "Vyspelejšie kraje majú oveľa väčší náskok pred ostatnými v tom, že
majú nové odvetvia, vyššiu mieru inovatívnosti a majú lepšiu infraštruktúru a je v nich oveľa viac firiem,"
skonštatoval Rehák.
Medzi najmenej rozvinuté regióny na Slovensku patrí Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj.

Oblasť Prešova zaostáva najmä v ekonomickej oblasti, teda vzniká tu menej firiem a je tu menšia
podnikateľská aktivita. V sociálnej a ekonomickej dimenzii zase zaostáva Banskobystrický kraj. Je tu
výraznejšie nižšia podnikateľská aktivita, nižšie skóre však dostal aj pri hodnotení zamestnanosti.
"Horšie kraje zaostávajú v počte odvetví, inovatívnosti a majú hendikep v infraštruktúre," dodal Rehák.
Podľa jeho slov, aby sa regiónom začalo dariť, mali by zlepšiť stav infraštruktúry, skvalitniť verejné
služby a snažiť sa prilákať do daného kraja, čo najviac firiem.
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60. Bratislava uteká Košiciam
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 31/10/2013; Televízne noviny; z domova; Tomáš
Velecký]
Jaroslav Zápala, moderátor: "To, že najrozvinutejšie slovenské mesto je Bratislava, asi nikoho
neprekvapí. Vysvedčení sa dnes ale dočkali aj ostatné mestá. Vystavila im ich Ekonomická univerzita.
Všímala si ekonomiku, sociálnu situáciu a verejné služby v pätnástich najväčších mestách v krajine."
Tomáš Velecký, redaktor: "Práca, zakladanie firiem, ale aj zdravotníctvo, či MHD. Košice s druhými
najvyššími platmi na Slovensku sa v rebríčku tých najrozvinutejších miest nedostali ani do prvej trojky."
Anketa, Košičania
Opýtaná 1: "Tí šikovnejší zdrhajú niekde preč a tu ostáva iná časť mesta, ktorá to nedokáže."
Opýtaná 2: "Tak asi kvôli tomu nášmu... tým cestám a všetkému rozvoju tuná na tom východe."
Opýtaný 3: "V Košiciach rastie akurát Raši a Paška."
Tomáš Velecký, redaktor: "Takto vyzerá trojica najrozvinutejších miest. S výrazným odstupom za
Bratislavou sa umiestnili Žilina a Trenčín. Každý, kto pracovať chce, si v Bratislave prácu skôr či neskôr
nájde. Nezamestnanosť sa pohybuje len okolo piatich percent. Bratislava má takú silu, že dokáže
dokonca pritiahnuť ľudí z iných regiónov a zamestnať ich tu. Priemerný plat v hlavnom meste je okolo
tisíc dvesto eur mesačne v hrubom. Treba však povedať, že ľudia, ktorí tu žijú, väčšiu časť z tohto príjmu
dajú práve na bývanie, či už na hypotéky, alebo na nájomné."
Tomáš Černěnko, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Bratislava je lídrom v ekonomickej oblasti.
To, čo ju ťahá dole, je relatívne vysoká úroveň kriminality a je tu aj viac-menej čo kradnúť."
Tomáš Velecký, redaktor: "Poprad, päťdesiattritisícové mesto pod Tatrami. Málo firiem a patentov, veľa
dlhodobo nezamestnaných a podpriemerne využívaná mestská hromadná doprava - tak jeho mínusy
hodnotí správa Ekonomickej univerzity. Poprad sa vinou toho stal najmenej rozvinutým mestom v
krajine. Ocitol sa za Považskou Bystricou, aj za Michalovcami."
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61. Rozvinutosť slovenských krajov: Poznáme víťaza aj chvost rebríčka
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 31/10/2013; topky.sk; SITA]
BRATISLAVA – Bratislavský kraj je najrozvinutejší v SR. Vyplýva to z výsledkov odbornej štúdie pod
názvom MasterCard slovenské centrá rozvoja, ktoré zverejnili dnes jej tvorcovia. Naopak, najmenej
rozvinutým regiónom je Prešovský kraj. Autorom projektu je spoločnosť MasterCard a experti z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"Veríme, že výsledky štúdie budú slúžiť nielen samotným zástupcom krajov a miest ako ukazovateľ
možného zlepšovania ekonomického rozvoja, ale v konečnom dôsledku predovšetkým ich obyvateľom,
ktorých sa skúmané témy dotýkajú," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MasterCard Europe pre SR a
ČR Miroslav Lukeš.
Podľa štúdie bratislavský región dominuje vo všetkých troch sledovaných oblastiach, pričom v
ekonomickej je najlepší vo všetkých ukazovateľoch. Medzi druhým a tretím miestom sú veľmi malé
rozdiely. Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj a tretí bol Trnavský kraj.
Najväčšiu dynamiku rozvoja zaznamenal Nitriansky kraj, ktorý bol lídrom v ekonomickom rozvoji, v
rozvoji infraštruktúry a verejných služieb a v sociálnom rozvoji skončil druhý. Najrozvinutejším mestom
podľa štúdie je Bratislava, ktorá dominuje v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na druhom mieste sa

umiestnila Žilina a tretí bol Trenčín. Najväčší pokrok evidovali odborníci pri meste Prešov.
Na hodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybrali odborníci 15 ukazovateľov, ktoré rozdelili do troch
oblastí, ako je ekonomická oblasť, sociálna a oblasť infraštruktúry verejných služieb. Pri hodnotení
úrovne rozvoja miest vybrali deväť ukazovateľov. Za problém považovali nižšiu dostupnosť údajov o
mestách. Analýza vychádza z databáz Štatistického úradu (ŠÚ) SR, z údajov zverejnených na webových
stránkach orgánov verejnej správy SR. Štúdia hodnotí úroveň rozvoja regiónov a miest v roku 2011 a
dynamiku rozvoja v období 2007 až 2011, keďže údaje za rok 2012 neboli v čase spracovania štúdie k
dispozícii.
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62. Najrozvinutejší región je bratislavský, najslabší prešovský
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 31/10/2013; Spravodajstvo; SITA]
Bratislavský kraj je najrozvinutejší v SR. Vyplýva to z výsledkov odbornej štúdie pod názvom MasterCard
slovenské centrá rozvoja, ktoré zverejnili vo štvrtok jej tvorcovia. Naopak, najmenej rozvinutým regiónom
je Prešovský kraj. Autorom projektu je spoločnosť MasterCard a experti z Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Ilustračné foto
Autor - SHUTTERSTOCK
"Veríme, že výsledky štúdie budú slúžiť nielen samotným zástupcom krajov a miest ako ukazovateľ
možného zlepšovania ekonomického rozvoja, ale v konečnom dôsledku predovšetkým ich obyvateľom,
ktorých sa skúmané témy dotýkajú," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MasterCard Europe pre SR a
ČR Miroslav Lukeš.
Podľa štúdie, Bratislavský región dominuje vo všetkých troch sledovaných oblastiach, pričom v
ekonomickej je najlepší vo všetkých ukazovateľoch. Medzi druhým a tretím miestom sú veľmi malé
rozdiely. Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj a tretí bol Trnavský kraj.
Najväčšiu dynamiku rozvoja zaznamenal Nitriansky kraj, ktorý bol lídrom v ekonomickom rozvoji, v
rozvoji infraštruktúry a verejných služieb a v sociálnom rozvoji skončil druhý. Najrozvinutejším mestom
podľa štúdie je Bratislava, ktorá dominuje v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na druhom mieste sa
umiestnila Žilina a tretí bol Trenčín. Najväčší pokrok evidovali odborníci pri meste Prešov.
Na hodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybrali odborníci 15 ukazovateľov, ktoré rozdelili do troch
oblastí, ako je ekonomická oblasť, sociálna a oblasť infraštruktúry verejných služieb. Pri hodnotení
úrovne rozvoja miest vybrali deväť ukazovateľov. Za problém považovali nižšiu dostupnosť údajov o
mestách. Analýza vychádza z databáz Štatistického úradu (ŠÚ) SR, z údajov zverejnených na webových
stránkach orgánov verejnej správy SR. Štúdia hodnotí úroveň rozvoja regiónov a miest v roku 2011 a
dynamiku rozvoja v období 2007 až 2011, keďže údaje za rok 2012 neboli v čase spracovania štúdie k
dispozícii.
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63. Kríza priniesla problémy, ale aj poučenia
[Téma: Rektor EU; HN; 03/10/2013; s.: 17; NÁZORY A ANALÝZY; Rudolf Sivák]
DISKUSIA V HN
Krach spoločnosti Lehman Brothers pred piatimi rokmi spôsobil, že globálny finančný trh sa dostal do
krátkeho obdobia ,,paniky" a vyspelé ekonomiky do dlhého obdobia krízy a stagnácie. Ukazuje sa, že
pravdu mali skeptici, ktorí tvrdili, že následky spľasnutia finančnej a dlhovej bubliny budú doznievať
minimálne dekádu. Hoci epicentrom krízy boli pôvodne USA, jej najväčšie dôsledky sa stále prejavujú v
Európe. Ekonomika USA už prekonala objem predkrízovej produkcie takmer o 5 % a nezamestnanosť
klesá (aktuálne je 7,3 percenta), aj keď rozpočtová situácia v krajine stále nie je dobrá. Naopak,
eurozóna sa z recesie dostáva veľmi pomaly a nezamestnanosť dosiahla rekordné maximum 12,1
percenta. Objavujú sa názory, že USA ,,predali" svoje problémy iným regiónom sveta. Tento názor je
však vhodné relativizovať. Krach Lehman Brothers bol ekonomický šok, ktorý znásobil viaceré nezdravé
tendencie na regionálnej aj globálnej úrovni tak, že už v nich nebolo možné pokračovať. Azda
najškodlivejšie bolo spoliehanie sa na dlh ako nástroj ekonomického rastu a rastu životnej úrovne

domácností. Krytie súčasnej spotreby a investícií budúcimi príjmami dosiahlo už pred krízou vo
viacerých krajinách extrémne vysokú úroveň. V roku 2008 bol celkový dlh domácností, firiem a štátu vo
Veľkej Británii a v Japonsku na úrovni takmer 500 percent HDP. V Španielsku, vo Francúzsku, v
Taliansku, Južnej Kórei a v USA to bolo viac ako 300 percent HDP. Krízové udalosti tiež ukázali, že z
hľadiska konkurencieschopnosti nie je spoločná menová politika pre 17 krajín eurozóny ideálnym
riešením. Pre ekonomicky úspešné krajiny je euro príliš slabé a úrokové sadzby veľmi nízke. Krajiny s
nižšou konkurencieschopnosťou riešili svoje ekonomické problémy do roku 2008 lacnými pôžičkami z
externých zdrojov v eure. Príchod recesie na prelome rokov 2008/2009 potreby financovania deficitných
krajín eurozóny zvýšil, ale, naopak, ochota a schopnosť financujúcich krajín poskytnúť ďalšie pôžičky sa
výrazne znížili. Finančnú krízu v Európe nahradila dlhová kríza. Päť rokov krízy poznačilo aj slovenskú
ekonomiku a spoločnosť. Evidentným dôsledkom je strata 140-tisíc pracovných miest, a to aj napriek
tomu, že reálny HDP na obyvateľa je dnes o niekoľko percent vyšší, ako bol pred krízou. V rámci
jednotlivých odvetví sa kríza asi najvýraznejšie prejavila v oblasti stavebníctva a realitného trhu. Oproti
roku 2008 je stavebná produkcia nižšia o 28 percent a ceny nehnuteľností na bývanie sa znížili v
priemere o 20 percent. Na druhej strane sa ponúka myšlienka, že kríza a ochladenie trhu nehnuteľností
prišli pre Slovensko v poslednej chvíli. Dokumentuje to realitný boom do roku 2008. V rokoch 2002 až
2008 vzrástla celková stavebná produkcia o 81,6 percenta a dynamika rastu cien nehnuteľností bola
dokonca dvojnásobná. Podľa štatistík NBS dosiahla v polovici roku 2008 priemerná cena za štvorcový
meter nehnuteľnosti na bývanie 2,6-násobok úrovne v roku 2002. Možno si predstaviť, že ak by realitný
boom pokračoval ešte niekoľko rokov, dnes by sme na Slovensku riešili asi podobné problémy ako v
Írsku alebo v Španielsku. Všetko zlé je vraj na niečo dobré. Jedným z pozitívnych výsledkov krízy by
malo byť poznanie, či skôr pripomenutie si, že vyšší výnos je sprevádzaný vyšším rizikom. V čase
prosperity je potrebné robiť reformy a vytvárať rezervu na horšie časy, čo platí osobitne pre oblasť
verejných financií. Kríza ukázala, že sľubom o nikdy sa nekončiacom raste cien aktív netreba veriť.
Vzhľadom na dlhú históriu vzniku finančných bublín je takmer isté, že súčasná kríza nie je tou
poslednou. Uskutočnené zmeny v regulačnom rámci finančného trhu boli len čiastočné a svet naďalej
nemá dôveryhodný mechanizmus na prevenciu opakovania podobných kríz. Priebeh a príčiny
jednotlivých finančných kríz sa do značnej miery podobajú. Mení sa len ich čas, miesto a impulz. Rudolf
Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Oproti roku 2008 je stavebná produkcia nižšia o 28 percent a ceny nehnuteľností na bývanie sa znížili o
20 percent.
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64. Zamestnať sa pomáhajú aj veľtrhy práce
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 08/10/2013; Správy RTVS; z domova; Kristína Dobrovodová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Armáde mladých nezamestnaných na Slovensku môžu pomôcť aj veľtrhy
práce. Jeden z nich organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Na konci leta bolo na úradoch
práce vyše stošestnásťtisíc ľudí vo veku od dvadsať do dvadsaťdeväť rokov."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje veľtrh práce pre
študentov už piatykrát. Stáže, brigády, i stálu prácu tu ponúka viac ako tridsať firiem."
Anketa, študenti
Opýtaná 1: "Som druháčka, ale som tu prvýkrát na tomto veľtrhu. A je to fakt zaujímavé. Je tu veľa
zaujímavých vecí, napríklad brigády na Slovensku, alebo v zahraničí, ponuky práce."
Opýtaný 2: "Poznám ako ľudí, ktorí tu prácu získali a pracujú tam aj dnes."
Opýtaná 3: "Podľa mňa je to dobrá možnosť niečo získať, akože tie informácie nielen z internetu."
Andrea Poláková, personálny konzultant: "Máme rôzne pozície v rámci administratívy, obchodu,
marketingu, inžinieringu, IT, a dokonca máme ponuku aj v rámci brigád a krátkodobých vlastne
pracovných miest."
Ján Mezei, personálny konzultant: "Máme viacero pozícií, kde môžeme využiť absolventov, či už sú to
pozície finančného rázu, ľudí na účtovníctvo, na kontroling, na reporting, prípadne na analýzy."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Doterajšie skúsenosti ukazujú, že každý
ročník tohto veľtrhu prispel určitým spôsobom k tomu, že absolventi univerzity sa aj dobre uplatňujú."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Za podporou zamestnania mladých ľudí do dvadsaťdeväť rokov stáli
aj viaceré projekty ústredia práce."

Jana Lukáčová, kancelária generálneho riaditeľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: "V rámci
týchto projektov bolo doteraz vytvorených viac ako deväťtisíc šesťsto pracovných miest, z toho najviac
pracovných miest, nových pracovných miest, bolo vytvorených na východe Slovenska."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Študenti stredných škôl si hľadajú iba krátkodobé brigády a
sústreďujú sa predovšetkým na výber vysokej školy, na ktorej by chceli študovať. Im môže pomôcť
každoročný medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry, kde si môžu vybrať z ponuky univerzít, okrem
Slovenska aj z Čiech, Švajčiarska, Španielska, Rakúska, či Maďarska."
Daniela Kráľovičová, riaditeľka medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry: "To stretnutie s týmito
zástupcami škôl, inštitúcií je vlastne výbornou platformou, kde vlastne ten študent môže získať také
hlbšie informácie."
Kristína Dobrovodová, redaktorka: "Veľtrh štúdia a kariéry môžu záujemcovia navštíviť do štvrtka."
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65. Ocenenie práce Jána Kubiša
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 10/10/2013; Hlavné správy; z domova; Noro Dolinský]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Slovenský diplomat Ján Kubiš si z rúk rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave prevzal čestný titul doctor honoris causa. Univerzita sa tak rozhodla oceniť
najmä jeho prínos v oblasti zahraničnej politiky v Afganistane. Pri rozhodovaní však zavážila aj jeho
publikačná činnosť a zároveň práca so študentmi Fakulty medzinárodnej politiky."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Čestný titul doctor honoris causa udeľujú vysoké školy za zvláštne zásluhy
a šírenie dobrého mena vo svete. Náš diplomat Ján Kubiš si ho prevzal v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave."
Ján Kubiš, veľvyslanec gen. tajomníka OSN pre Afganistan: "Pre mňa je to možno dôležité aj z toho
hľadiska, že Ekonomická univerzita, tu som si nostrifikoval svoj diplom a dostať takýto akademický
titul, to je fantastické. Takže musím povedať, že som reagoval aj trochu s pohnutím."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že pán Ing. Ján Kubiš je
osobnosťou diplomata, osobnosťou medzinárodného politika, ktorá svojím dielom dokumentuje vysokú
úroveň slovenskej diplomacie."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Ján Kubiš začínal v diplomatických službách v 80. rokoch. Slováci si ho
však spájajú najmä s funkciou ministra zahraničných vecí v rokoch 2006 – 2009."
Katarína Cséfalvayová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU BA: "V nemalej miere rozhodlo aj to, že
pán Ing. Kubiš pravidelne uskutočňoval prednáškovú činnosť na našej fakulte, aj na univerzite a taktiež
jeho publikácie a články slúžia aj ako významný študijný materiál pre našich študentov."
Noro Dolinský, reportér TA3: "V súčasnosti pôsobí Ján Kubiš ako osobitný vyslanec generálneho
tajomníka OSN pre Afganistan a zároveň šéf asistenčnej misie Spojených národov v Afganistane."
Ján Kubiš, veľvyslanec gen. tajomníka OSN pre Afganistan: "Ja už možno 20 rokov pracujem s týmto
regiónom, keď sa zaoberáte otázkami strednej Ázie, Kaukazu a podobne, okamžite musíte komunikovať,
brať do úvahy aký je vývoj v Iráne, aký v Afganistane."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "My očakávame, že táto spolupráca
v rámci možností bude pokračovať, bude ešte intenzívnejšia a Ekonomická univerzita, študenti, učitelia
i ja osobne sa na túto spoluprácu s takou osobnosťou ako je Ing. Kubiš veľmi tešíme."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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66. Ocenenie práce Jána Kubiša
[Téma: Rektor EU; TA3, 19:50; 11/10/2013; Dobré správy; z domova; Noro Dolinský]
Pavol Kirinovič, moderátor TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave si uctila významného hosťa.
Rektor univerzity totiž slovenskému diplomatovi Jánovi Kubišovi odovzdal čestný titul doktor honoris

causa. Pán Kubiš vraj robí veľké veci v zahraničnej politike a navyše sa venuje študentom, ktorí tak
môžu čerpať od neho cenné poznatky."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Čestný titul doktor honoris causa udeľujú vysoké školy za zvláštne zásluhy
a šírenie dobrého mena vo svete. Náš diplomat Ján Kubiš si ho prevzal v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave."
Ján Kubiš, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan: "Pre mňa je to možno dôležité aj z toho
hľadiska, že ekonomická univerzita tu som si nostrifikoval svoj diplom a dostať takýto akademický titul,
to je fantastické. Takže musím povedať, že som reagoval aj trochu s pohnutím."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že pán inžinier Ján Kubiš je
osobnosťou diplomata, osobnosťou medzinárodného politika, ktorá svojim dielom dokumentuje vysokú
úroveň slovenskej diplomacie."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Ján Kubiš začínal v diplomatických službách v 80-tych rokoch. Slováci si
ho však spájajú najmä s funkciou ministra zahraničných vecí v rokoch 2006 až 2009."
Katarína Cséfalvayová, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ Bratislava: "V nemalej miere rozhodlo aj to,
že pán inžinier Kubiš pravidelne uskutočňoval prednáškovú činnosť na našej fakulte a na univerzite. A
taktiež jeho publikácie a články slúžia ako významný študijný materiál pre našich študentov."
Noro Dolinský, reportér TA3: "V súčasnosti pôsobí Ján Kubiš ako osobitný vyslanec generálneho
tajomníka OSN pre Afganistan a zároveň šéf asistenčnej misie Spojených národ v Afganistane."
Ján Kubiš, vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan: "Ja už možno 20 rokov pracujem s
týmto regiónom. Keď sa zaoberáte otázkami strednej Ázie, Kaukazu a podobne, okamžite musíte
komunikovať a brať do úvahy, aký je vývoj v Iráne, aký je vývoj v Afganistane."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "My očakávame, že táto spolupráca v
rámci možností bude pokračovať, bude ešte intenzívnejšia a ekonomická univerzita, študenti, učitelia i
ja osobne sa na túto spoluprácu s takou osobnosťou ako je inžinier Kubiš veľmi teším."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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67. Uplatnenie absolventov VŠ
[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 13/10/2013; Hlavné správy; z domova; Noro Dolinský]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Nájsť si prácu po skončení vysokoškolského štúdia je pre väčšinu
mladých ľudí veľký problém, najmä vzhľadom na súčasnú mieru nezamestnanosti a malý dopyt po
niektorých profesiách. Pomôcť sa im preto snažia aj samotné vysoké školy."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Z údajov najväčšieho slovenského pracovného portálu vyplýva, že
životopis každého absolventa vysokej školy si vlani pozreli v priemere 4 zamestnávatelia."
Študenti vysokých škôl
Neuvedený: "Podľa mňa kto je šikovný, ten sa uplatní."
Neuvedená: "Nie je to ľahké, pretože musíme byť často v škole, aj na povinných prednáškach
a nemáme prax."
Neuvedená: "Keď pre to robí niečo človek už počas toho vysokoškolského štúdia, tak to podľa mňa nie
je vôbec problém."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Efektívnejšiemu uplatneniu vysokoškoláka po skončení štúdia by mali
pomôcť aj veľtrhy práce. Tie sa v súčasnosti organizujú na pôde väčšiny vysokých škôl."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľtrh prispieva k uplatneniu absolventov
po ukončení štúdia a zároveň na tomto veľtrhu študenti už majú možnosť počas štúdia si dohodnúť
pracovné stáže."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Výhodou vysokoškolákov pri uchádzaní sa o zamestnanie je znalosť
minimálne jedného cudzieho jazyka."

Zuzana Telepovská, zahraničné jazykové pobyty: "Každoročne v podstate vnímame nárast týchto
študentov o tieto a záujem týchto študentov o tieto pobyty, hlavne nám ide o to, aby naši študenti
spoznali tú zahraničnú kultúru."
Milan Kindernay, pracovná agentúra: "Najviac ponúk pracovných od zamestnávateľov je hlavne pre
študentov, ktorí sú jazykovo nadaní. Študenti sú veľmi spokojní s tým, akú im dávame spätnú väzbu
v zmysle prípravy na pracovný pohovor, alebo teda ako sa majú správať na tých pracovných
pohovoroch."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Zamestnávatelia majú podľa pracovného portálu najväčší záujem
o absolventov vysokých škôl s technickým zameraním, najmä v odbore informatika. Najväčší pokles
záujmu zamestnávateľov je za posledné roky o absolventov stavebných fakúlt. Vysoké školy sa snažia
situáciu riešiť."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Oslovujeme zástupcov praxe, dávame im
posudzovať učebné plány, obsah jednotlivých predmetov. Pre nás je totiž podstatné, aby prax nám
povedala akého absolventa potrebuje a my máme za povinnosť takého absolventa pripraviť."
Noro Dolinský, reportér TA3: "Noro Dolinský, TA3."
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68. Dekanka rozdala trojky bez skúšky
[Téma: Rektor EU; SME; 22/10/2013; s.: 4; Spravodajstvo; Ján Krempaský]
Rektor Ekonomickej univerzity napomenul pedagogičku za to, že známkovala za skúšku, na ktorú ani
neprišla.
BRATISLAVA. Trojky dostali bez toho, aby mali možnosť čokoľvek napísať či povedať. Šiestich
externých študentov odboru medzinárodný obchod takto ohodnotila dekanka Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Ľudmila Lipková. Termín skúšky z predmetu
medzinárodné hospodárske vzťahy vypísala na 10. júna tohto roku. "Čakali sme asi do trištvrte na
sedem večer, neprichádzala," spomína jeden zo šestice študentov Martin. Dekanka napokon neprišla.
Martinova kolegyňa sa e-mailom snažila zistiť dôvod a pýtala sa na náhradný termín skúšky. Denník
SME má k dispozícii ich e-mailovú komunikáciu. "Na 10. júna ste boli prihlásení šiesti. Do akademického
informačného systému som vám všetkým zapísala známku E. Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17.
júna, keď je termín," napísala dekanka v e-maile externistom. Známka E je najhoršia možná známka,
aby študent ešte prešiel. Neprejde, ak dostane FX. "Mňa to potešilo, ale kóšer to nie je," vraví Martin.
Lipková si chybu nepriznala. "Všetky svoje povinnosti vysokoškolského učiteľa si plním v súlade so
študijným poriadkom," odpísala na otázku, prečo študentom dala známku, hoci ich neskúšala. Jej
konanie sa nepáči ani rektorovi Ekonomickej univerzity Rudolfovi Sivákovi. "Rektor všeobecne
považuje za neštandardný spôsob, akým boli preverované vedomosti študentov profesorkou Lipkovou,"
vraví Lucia Gunišová, hovorkyňa univerzity. Dekanka podľa nej svoje konanie obhajovala tým, že "na
základe viacerých konzultácií a osobných diskusií so študentmi dospela k názoru", že ich vedomosti a
znalosti možno ohodnotiť známkou E – dostatočne. Rektor dekanku napomenul s tým, že do budúcnosti
nebude akceptovať takéto hodnotenie študentov.
Ján Krempaský
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69. Dekanka Ekonomickej univerzity rozdala trojky bez skúšky
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 21/10/2013; Ján Krempaský]
Ján Krempaský
Rektor Ekonomickej univerzity napomenul pedagogičku za to, že známkovala za skúšku, na ktorú ani
neprišla.
BRATISLAVA. Trojky dostali bez toho, aby mali možnosť čokoľvek napísať či povedať. Šiestich
externých študentov odboru medzinárodný obchod takto ohodnotila dekanka Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Ľudmila Lipková.
Termín skúšky z predmetu medzinárodné hospodárske vzťahy vypísala na 10. júna tohto roku. "Čakali

sme asi do trištvrte na sedem večer, neprichádzala," spomína jeden zo šestice študentov Martin.
Dekanka napokon neprišla. Martinova kolegyňa sa emailom snažila zistiť dôvod a pýtala sa na náhradný
termín skúšky. Denník SME má k dispozícii ich emailovú komunikáciu.
"Na 10. júna ste boli prihlásení šiesti. Do akademického informačného systému som vám všetkým
zapísala známku E. Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17. júna, keď je termín," napísala dekanka v emaile externistom. Známka E je najhoršia možná známka, aby študent ešte prešiel. Neprejde, ak
dostane FX.
"Mňa to potešilo, ale kóšer to nie je," vraví Martin.
Lipková si chybu nepriznala. "Všetky svoje povinnosti vysokoškolského učiteľa si plním v súlade so
študijným poriadkom," odpísala na otázku, prečo študentom dala známku, hoci ich neskúšala.
Jej konanie sa nepáči ani rektorovi Ekonomickej univerzity Rudolfovi Sivákovi. "Rektor všeobecne
považuje za neštandardný spôsob, akým boli preverované vedomosti študentov profesorkou Lipkovou,"
vraví Lucia Gunišová, hovorkyňa univerzity.
Dekanka podľa nej svoje konanie obhajovala tým, že "na základe viacerých konzultácií a osobných
diskusií so študentmi dospela k názoru", že ich vedomosti a znalosti možno ohodnotiť známkou E –
dostatočne.
Rektor dekanku napomenul s tým, že do budúcnosti nebude akceptovať takéto hodnotenie študentov.
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70. Dekanka, ktorá zapísala študentom do indexu éčka bez skúšky: Viem, aké majú
znalosti!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 22/10/2013; topky.sk; Ho]
BRATISLAVA - Bratislavskou Ekonomickou univerzitou otriasa kuriózna kauza. Študenti, ktorí prišli
na riadne vypísanú skúšku, sa skúšania nedočkali. Dekanka Ľudmila Lipková, ktorá ich mala skúšať, na
skúšku neprišla. Namiesto toho im oznámila, že všetkým zapísala paušálne E.
V zvláštnej situácii sa ocitla šestica externých študentov medzinárodného obchodu na Fakulte
medzinárodných vzťahov, píše denník Sme. Tí sa 10. júna dostavili na skúšku, mala ich skúšať dekanka
fakulty Ľudmila Lipková. Tá sa na skúšku nedostavila a študentom cez e-mail oznámila, že všetkým
paušálne zapisuje "éčko", teda najhoršiu možnú známku, s ktorou študent môže skúšku úspešne zložiť.
"Ak chcete lepšiu, prídite si to opraviť 17. júna, keď je termín," napísala dekanka v e-maile.
Podľa denníka Sme si dekanku kvôli skúške zavolal na koberec rektor univerzity.
Lipková potvrdila, že skúšku ohodnotila iba papierovo. "Mám niekoľko desaťročí pedagogickej praxe a
tých študentov poznám. Viem zhodnotiť, aké znalosti majú z predmetu," povedala Topkám dekanka
Lipková. Niekoľkokrát sa však vyhla priamej odpovedi na otázku, či je jej postup v súlade so študijným
poriadkom. Sama pritom dodala, že študentom zrejme pohoršila známky, pretože sa na skúšku mohli
pripraviť aj lepšie ako iba na E. "Beriem to na seba," uzavrela s odôvodnením, že sa ponáhľa na
zasadnutie akademického senátu.
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71. Týždeň s Marošom Krajčim: Vypredaná Slovnaft Arena a skvelý výsledok
[Téma: Rektor EU; strategie.sk; 22/10/2013; strategie.sk; Redakcia]
Generálny manažér HC Slovan Maroš Krajči to má potvrdené: v Bratislave budeme v januári hostiť
Zápas hviezd KHL.
Bol to typický KHL týždeň, keď hráme doma. Zápasy sa – aj vzhľadom na nahustený medzinárodný
kalendár – hrajú každý druhý deň a k tomu sa samozrejme pridáva pravidelná klubová operatíva.
Pondelok patrí predstavenstvu. Zaoberáme sa doterajším priebehom sezóny. Hovorí sa nám predsa len
o čosi ľahšie – máme za sebou tri víťazné domáce zápasy nad špičkovými klubmi z Východnej
konferencie, ktoré majú niekoľkonásobne vyššie rozpočty. Napriek tomu otázka prípadných posíl je viac
ako aktuálna.

V utorok je na programe domáci šláger proti Levu Praha. To sú tie zápasy, kvôli ktorým sa oplatí robiť
hokej. Vypredaná Slovnaft Arena, elektrizujúca atmosféra a výsledok 5 : 2 dodáva nové sily a inšpiráciu.
Nasleduje plánované stretnutie s prof. Sivákom, rektorom Ekonomickej univerzity. Chceme nadviazať
na výskum, ktorý univerzita realizovala počas MS 2011, kedy skúmala najmä ekonomický dopad
špičkového športového podujatia na mesto ako také a jeho podnikateľské subjekty. Mám pocit, že
Slovan stále potrebuje takéto "barličky" a ten pocit sa potvrdzuje na stretnutí s niektorými mestskými
poslancami ohľadom povolenia "signmaking" na fasáde zimného štadióna. Máme s mestom zmluvu o
tzv. "naming rights" - zapožičaní názvu arény, potrebujeme však toto právo výraznejšie prezentovať. Je
to korektná dohoda: my ako klub prispievame do mestského rozpočtu takmer 800 tisíc eurami ročne. Na
oplátku chceme mať právo využiť marketingovo záujem o náš produkt komunikačnou taktikou, ktorá vo
svete funguje už viac ako 100 rokov.
V klube neustále rozmýšľame, ako každý domáci zápas Slovana v KHL povýšiť na udalosť. S novým
nápadom prichádzajú hasiči a na rokovaní s HaZZ SR kreslíme kontúry zápasu, ktorý bude venovaný
našim hasičom a záchranárom. V NHL majú pre takýto zápas názov "appreciation game".
Slovan, to nie je iba A mužstvo v KHL, ale vyše 400 mladých hokejistov vo veku od 5 do 19 rokov. Máme
pravidelnú poradu s občianskym združením HC SLOVAN Bratislava mládež. Hľadáme partnera
mládeže, ktorú má od tohto roku na starosti náš skvelý bývalý hráč Janko Lipiansky.
Prichádza ďalší domáci zápas proti lotyšskému Dinamu Riga, tentoraz s nepriaznivým záverom. Hoci
ešte v polovici zápasu vyhrávame 3 : 1, odchádzame napokon po výsledku 3 : 4 z tohto zápasu bez
bodu, a to nás ešte bude dlho mrzieť. Na mužstve sa začína prejavovať únava z dlhej zápasovej série.
Sklamanie aspoň čiastočne kompenzuje príjemné stretnutie s generálnym manažérom Rižanov
Normundsom Sejejsom, ktorý presne pred 10 rokmi obliekal belasý dres.
Uplynulý týždeň priniesol posun aj v dvoch atraktívnych témach najbližšej budúcnosti. Potvrdené: v
Bratislave budeme v januári hostiť Zápas hviezd KHL, trúfam si povedať, že jednu z najvýznamnejších
športovo-spoločenských akcií budúceho roku. Pred nami stojí nečakane zložitá úloha: nájsť
reprezentačné miesto pre záverečný banket pre 400 hostí. A tak rokujeme s Kanceláriou NR SR o
možnosti využiť niektorú zo sál Bratislavského hradu. Na začiatku leta budúceho roku nás tiež čaká
výstavba ôsmich nových skyboxov. Po tom, čo nám mestské zastupiteľstvo dalo "zelenú", rokujem s
dodávateľom stavby firmou Ingsteel o tom, ako sa dá dostavbu stihnúť za pár týždňov v jedinom
možnom termíne, kedy bude štadión na chvíľu bez akcie.
Ešte dve rokovania so zástupcami našich významných partnerov – SPP a Respect. Hľadáme spolu
prienikové oblasti spolupráce s oficiálnymi partnermi KHL – Gazprom a SOGAZ – a samozrejme tiež
také, ktoré by mohli fungovať ako akýsi "mlynček" aj pre Slovan.
Inšpirácia týždňa prichádza celkom neočakávane z Bieleho domu. Nie, nie je to informácia o dosiahnutí
dohody o zvýšení dlhového stropu a skončení "odstávky" vlády. Oveľa viac ma zaujalo vyhlásenie
Baracka Obamu, podľa ktorého by sa malo zmeniť meno tradičného klubu amerického futbalu
"Washington Redskins". Klub založený v roku 1932 je podľa časopisu Forbes tretím najdrahším klubom
NFL s hodnotou 1,6 mld dolárov. Chápem zmysel a význam politickej korektnosti v našom živote.
Napriek tomu sa natíska zlovestná otázka, kam až môže zájsť politické rozhodnutie a ohroziť aj zdanlivo
neohroziteľnú športovú značku.

Späť na obsah

72. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Rektor EU; osporte.sk; 29/10/2013; SITA]
Bratislava (SITA) - Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom
Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na
ekonomické dopady pôsobenia klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na
podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných
návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež
na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom
meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho

globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"
dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Foto: TASR
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73. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Rektor EU; hokejportal.net; 29/10/2013; KHL -> HC Slovan; SITA]
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti,
okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu
v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom
bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych
návštevníkov. Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne
už počas najbližšieho domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa
realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až do konca základnej
časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že
usporiadanie atraktívneho globálneho podujatia v meste - v danom prípade
hokejového zápasu KHL - prináša subjektom podnikajúcim v oblasti
gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé
tržby," povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok
štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady
má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v
Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti
Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Pridaj sa k našim fanúšikom na facebooku a dostávaj vždy čerstvé info s vôňou ľadu!
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74. Ekonomická univerzita chce vypočítať, ako Slovan pomáha Bratislave
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 29/10/2013; Ekonomika a firmy; tasr]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave sa dohodla s klubom HC Slovan Bratislava na vypracovaní
štúdie zameranej na ekonomické dosahy jeho pôsobenia v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na
mesto.
Zber dát formou osobných rozhovorov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho domáceho zápasu
Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého zápasu v Bratislave až do konca základnej
časti, do začiatku marca budúceho roku. Osobitnou príležitosťou pre zber dát bude konanie Zápasu
hviezd KHL 2014 v Bratislave, ktorý sa v Slovnaft Arene uskutoční 11. januára 2014.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia prináša subjektom podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy,
kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby," povedal generálny manažér HC Slovan Maroš Krajči. Od

štúdie klub očakáva presnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dosahy má atraktívna športová
súťaž na ekonomiku mesta.
"Je všeobecne známe, že veľké športové a spoločenské podujatia majú dopady aj na ekonomiku mesta
a celého regiónu," povedal Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Verím, že
pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti
využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy," dodal.
Ekonomická univerzita tak nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na
prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návštevníkov počas svetového šampionátu v ľadovom
hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roku, ktorého cieľom bolo zistiť
výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
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75. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Rektor EU; sport.sk; 29/10/2013; sport.sk; Šport.sk, hcslovan.sk+SITA]
- Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla s HC SLOVAN Bratislava na vypracovaní štúdie
zameranej na ekonomické dopady pôsobenia klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
Univerzita pripravuje štúdiu ekonomických dopadov pôsobenia Slovana v KHL na Bratislavu
Ekonomická univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na
prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom
hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roku, ktorého cieľom bolo zistiť
výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov. Zber
dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi začne už počas najbližšieho domáceho
zápasu Slovana 13. novembra t.r. a bude sa realizovať počas každého zápasu v Bratislave až do konca
základnej časti do začiatku marca budúceho roku. Osobitnou príležitosťou pre zber dát bude konanie
Zápasu hviezd KHL 2014 v Bratislave, ktorý sa v SLOVNAFT Arene uskutoční 11. januára 2014.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste – v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry, či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér HC SLOVAN Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta." "Je
všeobecne známe, že veľké športové a spoločenské podujatia majú dopady aj na ekonomiku mesta a
celého regiónu," povedal prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Verím, že
pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na ďalšie možnosti
využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj obyvateľov
Bratislavy." Kompletný výsledkový a tabuľkový servis ruskej hokejovej KHL >>
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76. Oplatí sa Bratislave KHL? Odpoveď dá štúdia slovenskej univerzity
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 29/10/2013; Čas.sk; SITA, Čas.sk]
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra.
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto. EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti,
okrem iného na prieskum realizovaný na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu
v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom
bolo zistiť výšku výdavkov zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych
návštevníkov.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie

odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"
dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
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77. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Rektor EU; hokej.sk; 29/10/2013; Redakcia]
SITA
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
EU tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný na
vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a
Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade zápasu KHL - prináša subjektom podnikajúcim v oblasti
gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby," povedal generálny
manažér Slovana Maroš Krajči.
"Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má
atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
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78. Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 29/10/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu "belasých" 13. novembra.
Viac správ z KHL:
Video: Slovan tesne prehral v Jaroslavli, zbabral úvod duelu
Slováci bodovali v KHL, Moziakin sa zaskvel hetrikom
Lisutin, Belov a Karsums boli počas týždňa v KHL najlepší
Opitý hokejista Medvedev spôsobil nehodu a následne ušiel BRATISLAVA 29. októbra (WEBNOVINY) Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
Univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný
na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a

Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči. "Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie
odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta,"
dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Popis foto: medvescak.com/khl/
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79. Vysokoškoláci robia pre Slovan štúdiu. Možno vyspovedajú aj vás
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 29/10/2013; TVnoviny; SITA]
Univerzita skúma, aké má KHL ekonomické dopady na Bratislavu.
Ekonomická univerzita v Bratislave sa dohodla so slovenským účastníkom Kontinentálnej hokejovej
ligy (KHL) HC Slovan Bratislava na vypracovaní štúdie zameranej na ekonomické dopady pôsobenia
klubu v tejto nadnárodnej súťaži na mesto.
Univerzita tým nadväzuje na podobné štúdie z nedávnej minulosti, okrem iného na prieskum realizovaný
na vzorke zahraničných návšteníkov počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Bratislave a
Košiciach v máji 2011 a tiež na výskum z jari tohto roka, ktorého cieľom bolo zistiť výšku výdavkov
zahraničnej klientely v hlavnom meste s dôrazom na individuálnych návštevníkov.
Anketári sa budú pýtať do marca
Zber dát formou osobných rozhovorov anketárov s návštevníkmi sa začne už počas najbližšieho
domáceho zápasu Slovana 13. novembra a bude sa realizovať počas každého stretnutia v Bratislave až
do konca základnej časti do začiatku marca budúceho roka.
"Na základe predchádzajúcich štúdií a výskumu predpokladáme, že usporiadanie atraktívneho
globálneho podujatia v meste - v danom prípade hokejového zápasu KHL - prináša subjektom
podnikajúcim v oblasti gastronómie, ubytovania, dopravy, kultúry či predaja suvenírov zaujímavé tržby,"
povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči.
"Ako výsledok štúdie očakávame exaktnejšie odpovede na otázku, aké ekonomické dopady má
atraktívna športová súťaž na ekonomiku mesta," dodal.
"Verím, že pripravovaná štúdia poskytne reálny pohľad na efekty KHL v Bratislave a poukáže aj na
ďalšie možnosti využitia potenciálu účasti Slovana v KHL pre mesto, podnikateľské subjekty, ako aj
obyvateľov Bratislavy," uviedol rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.
Informácie priniesol web Slovana Bratislava.
Popis foto: Archívna snímka - hráči Slovana počas prvého tréningu v júli.
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