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1. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 22; Špeciál Vysoké školy; redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) si v roku 2010 pripomína 70. výročie
vzniku. Počas svojej existencie pripravila škola a univerzita viac ako 72 000 absolventov, z ktorých
mnohí zastávajú významné pozície v ekonomickej a spoločenskej sfére na Slovensku, ako aj v
zahraničí. V roku 2010 bola na univerzite ukončená komplexná akreditácia, na základe ktorej bola EU v
Bratislave zaradená do kategórie univerzitných vysokých škôl. Univerzita má najväčší podiel na trhu
vysokoškolského ekonomického vzdelávania v SR z hľadiska počtu študentov a výrazne najvyšší podiel
v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania z hľadiska akreditovaných študijných programov.
Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 65 akreditovaných študijných programoch, z toho v 18
akreditovaných študijných programoch 1. (bakalárskeho), v 31 študijných programoch 2. (inžinierskeho)
a v 16 študijných programoch 3. (doktorandského) stupňa štúdia na 6 fakultách v Bratislave a na jednej
fakulte v Košiciach. V súčasnosti študuje na všetkých stupňoch štúdia na EU v Bratislave viac ako 13
000 študentov. Študenti môžu študovať celouniverzitné študijné programy v cudzích jazykoch na 2.
stupni štúdia - Medzinárodný finančný manažment v nemčine, Medzinárodný manažment v angličtine a
Manažment predaja vo francúzštine s možnosťou získania dvojitého diplomu (v študijnom programe
Medzinárodný finančný manažment a Manažment predaja). Majú tiež možnosť študovať na Nottingham
Trent University na prvom a druhom stupni štúdia v programe Medzinárodné financie (tretí dvojitý
diplom). Študenti študujú počas štúdia ako cudzie jazyky angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu,
ruštinu a taliančinu. Časť štúdia môžu absolvovať v zahraničí v rámci programov CEEPUS, ERASMUS,
Letná škola Danubia a iné. Univerzita je členom Medzinárodnej asociácie univerzít a Európskej
asociácie univerzít, ktorá už dvakrát uskutočnila medzinárodnú evalváciu EU v Bratislave. Univerzita
organizuje MBA štúdium v anglickom jazyku v spolupráci s Franklin University Ohio. V súčasnosti je
pripravená na evalváciu v rámci niektorého z významných európskych systémov zabezpečenia kvality.
Vytvorila vhodné podmienky na posilnenie vedeckých, výskumných a ďalších odborných aktivít učiteľov
na univerzite, v praxi a v zahraničí. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že o štúdium na univerzite je značný
záujem a absolventi univerzity sú trvalo žiadaní na trhu práce v SR aj v rámci Európskej únie. Svojim
absolventom univerzita poskytuje vzdelanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce.
Všetky študijné programy, na ktoré sa budú prijímať študenti pre akademický rok 2011/2012 v 1., 2. a 3.
stupni štúdia v externej forme štúdia budú spoplatnené (1. a 2. stupeň 500 EUR, 3. stupeň 1 000 EUR).
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe je 35 eur. Poplatok za
prijímacie konanie pri podaní prihlášky aj v elektronickej podobe je 25 eur.
Študijné programy ponúkané na akademický rok 2011/2012
Študijné programy 1. stupeň štúdia 2. stupeň štúdia Dĺžka štúdia Termin na podávanie prihlášok
Národohospodárska fakulta
Národné hospodárstvo D/E 3/3 2/28/2011
Ľudské zdroje a sociálny manažment D/E 3/3 2/28/2011
Verejná správa a regionálny rozvoj D/E D/E 3/3 2/28/2011
2/2 3/31/2011
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E 3/3 2/28/2011
Poisťovníctvo D/E D/E 3/3 2/28/2011
2/2 3/31/2011
Bankovníctvo D/E 2/2 3/31/2011
Financie D/E 2/2 3/31/2011
Daňovníctvo a daňové poradenstvo D/E 2/2 3/31/2011
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika D D 3 2/28/2011
2 3/31/2011
Hospodárska politika D/E 2/2 3/31/2011
Sociálny rozvoj a sociálna politika D/E 2/2 3/31/2011
Obchodná fakulta
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu D/E 3/3 2/28/2011
Zahraničnoobchodné podnikanie D/E 3/3 2/28/2011

Obchodný manažment D/E 2/2 3/31/2011
Medzinárodný obchod D/E 2/2 3/31/2011
Marketingový manažment D/E 2/2 3/31/2011
Manažment cestovného ruchu D/E 2/2 3/31/2011
Fakulta hospodárskej informatiky
Účtovníctvo D/E 3/3 2/28/2011
Hospodárska informatika D/E D/E 3/3 2/28/2011
2/2 3/31/2011
Manažérske rozhodovanie a IT D/E 3/3 2/28/2011
Hospodárska informatika a účtovníctvo E 3 2/28/2011
Účtovníctvo a audítorstvo D/E 2/2 3/31/2011
Účtovníctvo a finančné riadenie D 2 3/31/2011
Operačný výskum a ekonometria D 2 3/31/2011
Aktuárstvo D 2 3/31/2011
Štatistické metódy v ekonómii D 2 3/31/2011
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomika a manažment podniku D/E 3/3 2/28/2011
Finančný manažment D/E 3/3 2/28/2011
Všeobecný manažment D/E 2/2 3/31/2011
Manažment výroby a logistika D 2 3/31/2011
Ekonomika podniku D/E 2/2 3/31/2011
Personálny manažment podniku D 2 3/31/2011
Manažment a ekonomické znalectvo D 2 3/31/2011
Podnikové financie D/E 2/2 3/31/2011
Fakulta medzinárodných vzťahov
Medzinárodné ekonomické vzťahy D 3 2/28/2011
Hospodárska diplomacia_______________________________ D 2 3/31/2011
Podnikovohospodárska fakulta so sidlom v Košiciach
Obchodné podnikanie D 3 2/28/2011
Ekonomika a manažment podniku D/E 3/3 2/28/2011
Finančné riadenie podniku D/E 2/2 3/31/2011
Fakulta aplikovaných jazykov
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D 3 2/28/2011
Celouniverzitné študijné programy
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) D 2 3/31/2011
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku) D 2 3/31/2011
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) D 2 3/31/2011
Vysvetlivky: D - denné, E - externé
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2. Ekonomické fakulty: Najvyššiu kvalitu ponúkajú Nitra a Košice
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 02/12/2010; Ľuboslav Kačalka]
Ľuboslav Kačalka
Najlepšia ekonomická fakulta posledných rokov košická Ekonomická fakulta Technickej univerzity si
podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry za posledný rok pohoršila. Kým vlani
získala v rankingu 72,9 boda, tohto roku len 64,4, čo odsunulo na druhé miesto. Prvé obsadila s 1 a pol
bodovým náskokom Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Podľa editora docenta Ivana Ostrovského je v poradí šiesta správa agentúry podrobnou analýzou
verejne dostupných a overiteľných údajov o činnosti vysokých škôl: " Aj tento ranking ukazuje, že
vysokoškolsky systém výkonnostne stagnuje už niekoľko rokov, resp. počas celého obdobia hodnotenia
agentúrou ARRA. Celková vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje len nepatrne.
Jednoznačne pozitívnym trendom na viacerých fakultách je rastúci počet zahraničných študentov."
Nepríjemným prekvapením tohtoročnej správy sú práve fakulty ekonomického zamerania: "S výnimkou
dvoch fakúlt všetky ostatné v skupine zaznamenali pokles bodov. Výnimku tvorí Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela (EF UMB) so ziskom + 10,4 bodu za rok a Národohospodarská fakulta
Ekonomickej univerzity (NHF EU) so ziskom +8,2 bodu za rok."
V prvej päťke všetkých fakúlt, ktoré si oproti vlaňajšiu bodovo pohoršili, sú až štyri ekonomické (Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU ZA – 16 bodov, Obchodná fakulta EU – 9,6 b. Ekonomická
fakulta TUKE – 8,5 b. a Fakulta podnikového manažmentu EU – 8,4 b.). Aj keď s vymenením poradím,
tri najlepšie ekonomické fakulty boli rovnaké ako vlani. Výrazne poskočila EF banskobystrickej UMB,
ktorá sa posunula na štvrté miesto z vlaňajšieho deviateho.
Dlhoročný líder v kvalite ekonomického vzdelávania z Košíc stratil body vo všetkých kategóriách, najviac

však v oblasti získavania peňazí z grantov. Vlani pritom ARRA vyzdvihla najmä túto schopnosť košickej
fakulty: "Fakulta sa vyznačuje schopnosťou získať relatívne vysoké finančné prostriedky na vedu zo
zahraničných grantov, čo jej dalo možnosť byť úplne nezávislá od slovenského grantového systému. V
súčasnosti fakulta nemá ani jeden grant z agentúr Ministerstva školstva SR."
Podľa agentúry je o ekonomické fakulty dlhodobo vysoký záujem z radov maturantov, čo sa prejavuje
preplnenými posluchárňami, tlak vyplývajúci z komplexnej akreditácie však prinútil tieto fakulty zmeniť k
lepšiemu pomer študentov na učiteľa. Nepriaznivým faktorom celej skupiny je nízka publikačná
produkcia a slabé využívanie príležitostí publikovať v karentovanych časopisoch, dodáva hodnotiaca
správa.
Fakulta Body/body 2009 2009 2008 2007
1. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU NR 65,9/67,5 2. 2. 2.
2. Ekonomická fakulta TUKE 64,4/72,9 1. 1. 1.
3. Národohospodárska fakulta EUBA 63,9/64,4 3. 4. 4.
4. Ekonomická fakulta UMB BB 50,7/46,2 9. 10. 6.
5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU ZA 48,4/55,5 5. 3. 3.
6. Obchodná fakulta EUBA 45,9/55,7 4. 5. 5.
7. Fakulta managementu UK BA 43,1/48 7. 6. 9.
8. Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach EUBA 41,2/51,1 6. 7. 8.
9. Fakulta hospodárskej informatiky EUBA 39,7/47,7 8. 9. 10.
10. Fakulta podnikového manažmentu EUBA 39,4/40,2 10. 8. 7.
11. Fakulta manažmentu PU PO 25,9/28,4 11. 11.
12. Ekonomická fakulta UJS Komárno 17,3/19 12. 12.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých hodnotiacich kritériách nájdete na konci článku.
Akí sú absolventi ekonomických fakúlt?
Všeobecne však panuje názor, že pre uplatnenie v ekonomických odboroch nie je bezpodmienečne
nevyhnutné ekonomické vzdelanie. Aj samotní absolventi sa stavajú k svojmu štúdiu rezervovane. Podľa
jarného prieskumu agentúry GfK pre Akademickú rankingovú a ratingovú agentúru sú zo všetkých
skupín práve ekonómovia najviac presvedčení (až 12%), že aktuálnosť učiva nie je vyhovujúca.
Prieskum bol realizovaný na absolventoch VŠ z databázy portálu Profesia.sk, ktorí promovali v roku
2006 alebo neskôr.
Z výsledkov ďalej vyplynulo, že podľa ekonómov sa len tretinu toho, čo v práci robia, naučili na vysokej
škole. Priemer za všetky odbory je 36%, medián 30%. Najvyššie percentá sa objavili u absolventov
umeleckých škôl (53,9%), lekárov (44,9%) a právnikov (42,7%).
Na druhej strane otvára ekonomické vzdelanie dvere k lepšiemu príjmu. Kým priemerná čistá mzda
oslovených absolventov bola 624 eur, v prípade ekonómov až 662 eur, čo je druhá najvyššia položka po
technikoch (689 eur). V prípade 11,6% absolventov ekonomických škôl je ich čistý mesačný príjem
dokonca vyšší ako 1000 eur.
Pomerne jednoduché to majú ekonómovia aj s hľadaním práce, podľa výsledkov prieskumu si ľahšie
dokážu nájsť prácu už len technici a umelci.
Škoda, že prieskumu GfK nesegmentoval odpovede aj podľa jednotlivých ekonomických fakúlt.
Nedostaneme tak jednoznačnú odpoveď na otázku, do akej miery súvisí nadpriemerné ohodnotenie a
ľahšia dostupnosť práce absolventov ekonomických škôl s kvalitou danej fakulty, alebo či platí, že
kvalitné vzdelanie nie je potrebné a stačí mať v ruke diplom. Názory čitateľov na túto tému uvítame v
diskusii pod článkom.
Doplňujúce informácie k rankingu ARRA
Učitelia a študenti (SV1-SV4) Záujem o študium (SV6-8) Publikácie a citácie (VV1- VV2a) Doktorandské
štúdium (VV4a- VV6) Granty (VV7- VV10)
SV1 - Pomer počtu študentov denneho a externeho študia na jedneho učiteľa v roku 2009,
SV2 - Pomer počtu študentov denneho a externeho študia na jedneho profesora alebo docenta v roku
2009,
SV3 - Pomer počtu profesorov, docentov a učiteľov s PhD. k počtu všetkych učiteľov,
SV4 - Pomer počtu profesorov a docentov k počtu všetkych učiteľov, SV6 - Podiel prihlasenych
uchadzačov k planovanemu počtu miest v roku 2009,
SV7 - Pomer počtu zapisanych k počtu prijatych študentov v roku 2009,
SV8 - Podiel zahraničnych študentov na všetkych študentoch vysokej školy VV1 - Počet publikacii vo
WoK za roky 2000-2009 na tvoriveho pracovnika
VV1a - Počet časopiseckych publikacii
VV1b - Počet knižnych publikacii
VV2 - Počet citacii vo WoK za roky 2000-2009 na tvoriveho pracovnika,
VV2a - Počet citacii vo WoK na jednu publikaciu vo WoK za roky 2000-2009, VV4a – podiel priemerneho
počtu absolventov doktorandskeho študia za roky 2007-2009 na
priemernom počte všetkych študentov prveho ročnika doktorandskeho študia za roky 2004-2006,
VV5 – Podiel ročneho priemeru počtu absolventov denneho doktorandskeho študia v rokoch 2007- 2009
na počet profesorov a docentov,
VV6 – Podiel počtu doktorandov denneho študia na počet dennych študentov bakalarskeho a

magisterskeho študia, VV7 – Suma grantovych prostriedkov z agentur KEGA a VEGA na tvoriveho
pracovnika v roku 2009,
VV8 – Suma grantovych prostriedkov z agentury APVV na tvoriveho pracovnika v roku 2009,
VV9 – Suma prostriedkov zo zahraničnych grantov na tvoriveho pracovnika v roku 2009,
VV10 – Suma grantovych prostriedkov zo všetkych uvedenych agentur na tvoriveho pracovnika v roku
2009.
Spracované podľa materiálov ARRA a GfK.
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3. Akademická rankingová a ratingová agentúra predložila najnovšie hodnotenie
slovenských vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 18:00; 01/12/2010; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Petra
Jakubčiaková Hladká]
Petra Jakubčiaková Hladká, redaktorka: "Akademická rankingová a ratingová agentúra predložila
najnovšie hodnotenie slovenských vysokých škôl. Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra
Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Stavebnú fakulty Žilinskej
univerzity, Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu
Univerzity Komenského a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Naopak nálepku negatívneho skokana
získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity,
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity. Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka."
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4. Skokana roka má Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/12/2010; s.: 4; SLOVENSKO; Mária Škvarlová]
Podľa rebríčka vysokých škôl sa v kvalite najviac zlepšila Fakulta telesnej výchovy a športu.
Bratislava - Ešte pred niekoľkými rokmi museli robiť nábory, dnes sú najlepšou pedagogickou fakultou
na Slovensku, kde sa každoročne hlási trojnásobok prijímaných študentov. Akademická rankingová a
ratingová agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v tohtoročnom rebríčku
označila za skokana roka.
Nová aula a granty
Dekan Miroslav Holienka verí, že k zlepšeniu o trinásť bodov zo sto dopomohlo okrem iného výrazné
zlepšenie podmienok štúdia. "Keď študenti chodia na pohovory, počujem medzi nimi, ako hovoria do
telefónu rodičom, aké je to tu pekné. To sa medzi študentmi šíri." Dnes má fakulta zrekonštruovanú
športovú halu, atletický štadión i aulu. Na tieto projekty sa škole podarilo získať rôzne granty. Podľa
Milice Dankovej z projektu Nadácie SPP v spolupráci s ministerstvom kultúry, škola dostala 120-tisíc eur
na výmenu okien, keďže sídli v pamiatkovej budove. Podľa agentúry športová fakulta takmer na sto
percent spĺňa podmienku pomeru učiteľov na počet študentov, stále má však čo robiť so zvýšením počtu
publikácií. "U nás tvorí veľkú časť praktická výučba, snažíme sa, aby sme mali čo najmenej študentov v
každej skupine," dodáva dekan Holienka. Medzi študentmi a učiteľmi sú aj aktívni športovci a tréneri.
Stále stagnujeme
Analytici z agentúry ARRA pri prezentácii výsledkov kvality univerzít zhodnotili, že naše školy sa ani v
tomto roku výrazne neposunuli. Viaceré fakulty si pohoršili. Príkladom je Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity či Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.
Dekanka fakulty Ekonomickej univerzity Ľudmila Lipková priznáva tohtoročný neúspech. "Je to pre nás
výzva. Asi sme niečo v predchádzajúcom roku zanedbali." V najbližšom období by podľa nej fakulta mala
zapracovať na zlepšení získavania grantov. Pozitívom oproti minulému roku je zvýšenie počtu
zahraničných študentov. "Dlhé roky sme nič také nezaznamenali," povedal Ivan Ostrovský z agentúry.
Odporučil Jurzyca
Zaujímavosťou je, že študenti sa pri výbere škôl nezaujímajú, aké výsledky mala nimi vybraná škola v

prieskume. Hodnotenie agentúry ARRA pritom odporučil aj súčasný minister Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS).
"Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na
Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete," povedal pre TASR.
Rebríčky najlepších fakúlt vysokých škôl
Filozof
priemer získaných bodov v roku 2010* poradie v roku 2009
1. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita 76,3 2
2. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 71,1 1
3. Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 61,4 3
4. Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomebru 60,3 5
5. Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 55,6 4
6. Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 52,9 7
7. Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49,7 6
8. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 32,3 8
Ekonóm
priemer získaných bodov v roku 2010* poradie v roku 2009
1. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitre 65,9 2
2. Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice 64,4 1
3. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 63,9 3
4. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50,7 9
5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 48,4 5
6. Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 45,9 4
7. Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave 43,1 7
8. Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 41,2 6
Právnik
priemer získaných bodov v roku 2010* poradie v roku 2009
1. Právnická fakulta, 66,2 1
Univerzita Komenského v Bratislave
2. Právnická fakulta, Trnavská univerzita 61,7 2
3. Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 55,5 3
4. Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 33,5 4
Pedagóg
priemer získaných bodov v roku 2010* poradie v roku 2009
1. Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 72,8 1
2. Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita 56,6 4
3. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50,2 2
4. Fakulta športu, Prešovská univerzita 46,4 3
5. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 44,8 5
6. Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 44,7 8
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5. Správa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry za rok 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Lumen, 17:30; 01/12/2010; Infolumen; z domova; Boris Koróni,
Júlia Kavecká]
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: "Medzi najkvalitnejšie školy na Slovensku patria Univerzita
veterinárneho lekárstva v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Ukazuje to správa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry za rok 2010.
Podľa člena Valného zhromaždenia ARRA Ivana Ostrovského, ranking potvrdil výkonnostnú stagnáciu
vysokoškolského systému na Slovensku."
Ivan Ostrovský, člen Valného zhromaždenia ARRA: "Hlavným výsledkom dá sa povedať správy za rok
2010 je, že vysokoškolský systém výkonnostne stagnuje počas celého obdobia hodnotenia našou
agentúrou. Nejde o nič prevratného, podobným spôsobom reagujú aj iné vysokoškolské systémy."
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: "Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra Fakultu telesnej

výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Stavebnú a strojnícku fakultu žilinskej Univerzity,
Fakultu humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Lekársku fakultu UK. Naopak
nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov žilinskej
univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Obchodná fakulta
a Fakulta podnikového manažmentu, ako aj Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach."
Júlia Kavecká, moderátorka Rádia Lumen: "Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo
priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Jánosa Seleyho v Komárne a
trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka. Upozornila naopak na skokovité zlepšenie fakúlt Žilinskej
univerzity v grantovej úspešnosti. V hodnotení pozitívne vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na fakultách sa zvyšuje počet zahraničných študentov z krajín
Európskej únie a zo sveta. Cudzinci majú najviac záujem o lekárske a farmaceutické fakulty."
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6. Nestačí vám bakalár? Spojte prácu a školu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 01/12/2010; s.: 6; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; Tomáš Nejedlý, nyi]
Ak túžite po inžinierskom titule, no potrebujete zároveň zarábať, vyberte si z ponuky externého štúdia.
Bratislava - Som bakalár, čo ďalej? Hoci vo Veľkej Británii považujú titul bakalára za ukončené
vysokoškolské vzdelanie a v USA je pravidlom, že bakalári po získaní titulu odchádzajú do praxe, na
Slovensku sa za vysokoškoláka považuje až inžinier či magister. Tri roky štúdia na vysokej škole nemajú
pre firmy dostatočný "cveng".
Prax aj štúdium
Moderné rozdelenie vysokoškolského vzdelania na dva samostatné stupne - bakalárske a inžinierske či
magisterské sa na Slovensku zatiaľ neudomácnilo. "Firmy očakávajú od uchádzačov o prácu ukončený
druhý stupeň vzdelania, zrejme je to dané historicky," hovorí Robert Kičina, výkonný riaditeľ
Podnikateľskej aliancie Slovenska. Aj preto väčšina študentov - bakalárov pokračuje v ďalšom štúdiu. Ak
však patríte medzi tých, ktorí chcú zvládnuť oboje - prax aj štúdium - môžete študovať diaľkovo.
Prinášame vám preto prehľad externých študijných programov na druhom stupni, ktoré ponúkajú vysoké
školy v budúcom akademickom roku.
Menej náročné štúdium?
"Študujem externe najmä kvôli práci," hovorí Tomáš, ktorý študuje podnikový manažment na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prvé tri roky chodil Tomáš na školu denne, na druhom stupni sa
rozhodol pre diaľkové štúdium. "Chcem a aj si musím zarábať, pretože nemám potrebnú finančnú
podporu od rodičov, len na štúdium. Tiež si chcem popri štúdiu budovať kariéru a profesionálne rásť.
Denné štúdium by mi to kvôli väčšiemu časovému zaneprázdneniu neumožnilo," vysvetľuje
vysokoškolák pôvodom z Gelnice. Externé štúdium sa v uplynulých rokoch stalo terčom pre údajnú
nekvalitu v porovnaní s denným. "Vidím rozdiel najmä v náročnosti štúdia. Myslím si, že externé je menej
náročné na čas. Látka sa mi zdá zhustená a koncentrovaná na najpodstatnejšie veci. Na druhej strane si
však myslím, že je rovnako plnohodnotné ako denné," tvrdí Tomáš. Ak chcete študovať diaľkovo, bez
poplatkov to zrejme nepôjde. Ústavný súd rozhodol, že nie je možné bez diskriminácie rozdeliť študentov
na dve skupiny externistov - platiacich a neplatiacich. Ministerstvo školstva nález súdu vykladá tak, že
externé štúdium môže byť len spoplatnené. Od budúceho akademického roka budú teda všetci noví
externisti platiť školné. Neplatí to však pre vysokoškolákov, ktorí začali študovať bezplatne. "Ponúkali
sme bezplatné programy, v ktorých dnes máme druhákov či tretiakov. Títo študenti doštudujú
bezplatne," potvrdzuje aj Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Škola by pritom
nemala prísť o peniaze. "Ministerstvo bude poskytovať dotáciu aj na externých študentov, ktorí boli prijatí
na bezplatné externé štúdium," tvrdí hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková. Od septembra 2011
však aj na tejto škole bezplatne externé programy zmiznú. "Keďže mám stabilný príjem, poplatky za
štúdium sa zvládať dajú. Ak by som mal však zhodnotiť, či sa mi to z finančného aj časového hľadiska
oplatí, povedal by som skôr, že je to z núdze cnosť. Nežijem plnohodnotne ani študentským životom, ani
životom pracujúceho na plný úväzok. Skĺbiť štúdium a prácu je časovo veľmi náročné, dá sa to však
zvládnuť a je to jediné možné riešenie, ak chcem študovať a pracovať zároveň," hovorí Tomáš na margo
poplatkov.
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7. Kvalita fakúlt študentov pri výbere nezaujíma
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 01/12/2010; Domov; Stanislava Harkotová]

Bratislava - Slovenskú mládež veľmi netrápi, či nimi volená vysoká škola je, alebo nie je kvalitná.
Ako vyplýva z analýzy Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, študenti sa pri výbere čo do
kvality svojho vysokoškolského vzdelania neriadia prioritne reputáciou školy.
Ako skonštatoval Ivan Ostrovský z ARRA, záujemci o štúdium neberú ohľad ani na úroveň výskumu,
ktorým sa každá škola musí prezentovať.
"Často sa rozhodujú pre fakulty, ktorých výsledky sú skôr priemerné až podpriemerné. Vyzerá to tak, že
pri rozhodovaní okrem kvality rozhodujú aj ďalšie faktory, do značnej miery možno aj sociálne,"
upozornil.
Študenti sa pri voľbe VŠ riadia kvalitou aj zábavou
Doktorandi a mnoho študentov
ARRA prezentovala i ďalšie zistenia a informovala, že fakulty, slabé vo vedeckej a výskumnej činnosti,
naďalej vykazujú prijímanie veľkého počtu doktorandov.
"Toto sú totiž z hľadiska financií najcennejší študenti. A aj tí, ktorí nemajú dostatočnú vedecko-výskumnú
činnosť a hlavne produkciu, sa snažia získať čo najväčší počet doktorandov. Otázka je, či je možné,
organizácii, ktorá vykazuje veľmi slabé vedecko-výskumné výsledky, vychovať kvalitných vedcov," pýtal
sa Ostrovský.
Problémom sa naďalej javí aj masifikácia ročníkov vysokých škôl. Znamená to, že pedagóg si musí
vedieť poradiť so vzdelávaním relatívne vysokého počtu študentov. Ako povedal Ostrovský, tento trend
badať v celej Európe, nielen na Slovensku.
Z príslušného ročníka už na vysokých školách študuje 60 až 70 percent študentov. "Je to príliš veľa a
nesvedčí to o hospodárnom nakladaní s verejnými financiami," povedal.
Aj samotný minister školstva Eugen Jurzyca sa už nechal počuť, že jeho ministrovanie bude dbať na
zníženia počtu študentov na VŠ v prospech kvality. Tú si chce dať odmerať overiteľnými údajmi. "Myslím
si, že ak budeme merať kvalitu, tak niektoré školy, ak sa nezlepšia, z trhu odídu," vyhlásil.
Jurzyca chce motivovať: Nehláste sa na nekvalitné VŠ
Naďalej stagnácia
Celková vedecká produkcia slovenských škôl sa zlepšuje, ako ale upozornila ARRA ide len o nepatrné
zlepšenie. Ostrovský uviedol i to, že podľa ich výskumu úroveň slovenských vysokých škôl naďalej
stagnuje.
Oproti roku 2009 si polepšili vo svojom vývoji najmä niektoré fakulty Univerzity Komenského a Žilinskej
univerzity.
Najväčší posun podľa ARRA zaznamenala Fakulta telesnej výchovy a športu UK, ktorej sa v uplynulom
období podarilo naštartovať niektoré významné granty. Naopak, mínusové body oproti roku 2009 mali
najmä fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Úroveň slovenských fakúlt viac stagnuje, ako rastie
Prišli zahraniční
ARRA mala však poukázala aj na niektoré pozitíva. Podľa Ostrovského je veľmi dobrou správou zistenie,
že na našich vysokých školách a univerzitách rastie počet zahraničných študentov. Vlani u nás
študovalo najviac študentov z Čiech, Grécka či Nórska.
"Dlhé roky sme nič také nezaznamenali. Toto je skutočné pozitívum, ktoré za uplynulé obdobie môžeme
pozorovať," dodal predstaviteľ akademickej agentúry.
Študovať na Slovensku chceli Peruánci i Haiťania
Popis foto: Študentom veľmi netrápi, či má ich škola kvalitný výskum.
Popis foto: Ilustračné foto
Popis foto: Eugen Jurzyca chce motivovať: Nehláste sa na nekvalitné VŠ.
Stanislava Harkotová
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8. Nestačí vám bakalár? Spojte prácu aj školu
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 01/12/2010; Tomáš Nejedlý, nyi]
Ak túžite po inžinierskom titule, no potrebujete zároveň zarábať, vyberte si z ponuky externého štúdia.
Som bakalár, čo ďalej? Hoci vo Veľkej Británii považujú titul bakalára za ukončené vysokoškolské
vzdelanie a v USA je pravidlom, že bakalári po získaní titulu odchádzajú do praxe, na Slovensku sa za
vysokoškoláka považuje až inžinier či magister. Tri roky štúdia na vysokej škole nemajú pre firmy
dostatočný "cveng".
Prax aj štúdium
Moderné rozdelenie vysokoškolského vzdelania na dva samostatné stupne - bakalárske a inžinierske či
magisterské sa na Slovensku zatiaľ neudomácnilo. "Firmy očakávajú od uchádzačov o prácu ukončený
druhý stupeň vzdelania, zrejme je to dané historicky," hovorí Robert Kičina, výkonný riaditeľ
Podnikateľskej aliancie Slovenska. Aj preto väčšina študentov - bakalárov pokračuje v ďalšom štúdiu.
Ak však patríte medzi tých, ktorí chcú zvládnuť oboje - prax aj štúdium - môžete študovať diaľkovo.
Prinášame vám preto prehľad externých študijných programov na druhom stupni, ktoré ponúkajú vysoké
školy v budúcom akademickom roku.
Tu nájdete zoznam inžinierskych a magisterských študijných programov v externej forme, ktoré ponúkajú
vysoké školy na Slovensku.
Menej náročné štúdium?
"Študujem externe najmä kvôli práci," hovorí Tomáš, ktorý študuje podnikový manažment na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prvé tri roky chodil Tomáš na školu denne, na druhom stupni sa
rozhodol pre diaľkové štúdium. "Chcem a aj si musím zarábať, pretože nemám potrebnú finančnú
podporu od rodičov len na štúdium. Tiež si chcem popri štúdiu budovať kariéru a profesionálne rásť.
Denné štúdium by mi to kvôli väčšiemu časovému zaneprázdneniu neumožnilo," vysvetľuje
vysokoškolák pôvodom z Gelnice.
Externé štúdium sa v uplynulých rokoch stalo terčom pre údajnú nekvalitu v porovnaní s denným. "Vidím
rozdiel najmä v náročnosti štúdia. Myslím si, že externé je menej náročné na čas. Látka sa mi zdá
zhustená a koncentrovaná na najpodstatnejšie veci. Na druhej strane si však myslím, že je rovnako
plnohodnotné ako denné," tvrdí Tomáš.
Platiť budú všetci externisti
Ak chcete študovať diaľkovo, bez poplatkov to zrejme nepôjde. Ústavný súd rozhodol, že nie je možné
bez diskriminácie rozdeliť študentov na dve skupiny externistov - platiacich a neplatiacich. Ministerstvo
školstva nález súdu vykladá tak, že externé štúdium môže byť len spoplatnené. Od budúceho
akademického roka budú teda všetci noví externisti platiť.
Neplatí to však pre vysokoškolákov, ktorí začali študovať bezplatne. "Ponúkali sme bezplatné programy,
v ktorých dnes máme druhákov či tretiakov. Títo študenti doštudujú bezplatne," potvrdzuje aj Libor
Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Škola by pritom nemala prísť o peniaze.
"Ministerstvo bude poskytovať dotáciu aj na externých študentov, ktorí boli prijatí na bezplatné externé
štúdium," tvrdí hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková. Od septembra 2011 však aj na tejto škole
bezplatne externé programy zmiznú.
"Keďže mám stabilný príjem, poplatky za štúdium sa zvládať dajú. Ak by som mal však zhodnotiť, či sa
mi to z finančného aj časového hľadiska oplatí, povedal by som skôr, že je to z núdze cnosť. Nežijem
plnohodnotne ani študentským životom, ani životom pracujúceho na plný úväzok. Skĺbiť štúdium a prácu
je časovo veľmi náročné, dá sa to však zvládnuť a je to jediné možné riešenie, ak chcem študovať a
pracovať zároveň," hovorí Tomáš na margo poplatkov.
Tomáš Nejedlý, nyi
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9. Dlhá cesta na vrchol
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 14, 15; Špeciál Vysoké školy; Pavel Sibyla]
Slovenská škola v päťstovke najlepších svetových univerzít stále chýba, snaha o vyššiu kvalitu nie
Keby bolo slovenské vysoké školstvo človek a navštívil by psychológa, počas sedenia by sa určite
zmienil aj o rebríčku päťstovky najlepších univerzít sveta. Neúčasť aspoň jedinej univerzity spod Tatier v
elitnej skupine sa pre slovenské vysoké školstvo stáva traumou.
Eurofondmi k elite
Na absenciu Slovenska v zozname päťsto najlepších škôl sa dá pozerať z rôznych uhlov. Richard K.

Vedder, americký profesor ekonómie z University of Illinois, hovorí, že pre päťmiliónovú krajinu je ťažké
nájsť zdroje na financovanie školy svetovej úrovne. "Ohio, odkiaľ som ja, má jedenásť miliónov
obyvateľov a len jednu univerzitu v prvej stovke," povedal R. Vedder v rozhovore pre TREND (27/2010).
Na druhej strane, Nórsko, ktoré je počtom obyvateľov ešte o málo menšie ako Slovensko, sa môže
pochváliť až štyrmi školami v elitnej päťstovke. Medzi najlepšími nechýba ani Ľubľanská univerzita zo
Slovinska, v ktorom žije len o čosi viac ako 2 milióny ľudí.
Spomedzi šiestich kritérií, na ktorých rebríček zostavovaný Šanghajskou univerzitou stojí, je najmä
požiadavka na pôsobenie držiteľa Nobelovej ceny vo vedeckom kolektíve školy vo veľkej miere o
peniazoch. Špičkoví svetoví vedci bývajú svojimi alma mater zaplatení primerane k svojej cene na trhu.
No v systéme financovania slovenského vysokého školstva je len minimálny priestor, aby si niektorá
škola mohla dovoliť zaplatiť na niekoľko rokov zahraničného nobelistu.
Nové vedenie ministerstva školstva vidí príležitosť v štrukturálnych fondoch. Podľa hovorkyne rezortu
Miriam Žiakovej chce ministerstvo eurofondy použiť na realizáciu zámeru z programového vyhlásenia
vlády, konkrétne na "motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne
zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť". Ako bude tento nástroj v skutočnosti
vyzerať a fungovať, by malo byť známe po zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa na
tento účel pripravuje.
Nekupovať, ale vychovať
Podľa Renáty Králkovej, donedávna analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a dnes
doktorandky na budapeštianskej Central European University, je v poriadku, ak sa chce štát takto
angažovať vo zvyšovaní kvality ambicióznych škôl. "Na druhej strane som si nie celkom istá, či je možné
mať na konci volebného obdobia nejakú školu v medzinárodnom rankingu. Aj keby všetko išlo ako po
masle, najprv treba pripraviť reformu školstva, potom ju implementovať a až o nejaký čas prinesie svoje
plody," myslí si R. Králiková.
Druhá a rozumnejšia možnosť pre školy, ako si "hotového" nobelistu zaplatiť, je vychovať si ho. To
predpokladá venovať pozornosť udržaniu perspektívnych mladých vedcov na Slovensku a získať
dostatok financií na materiálne zabezpečenie ich pracovísk. Biochemik Ladislav Kováč z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rozhovore pre TREND Špeciál Vysoké školy (str. 10)
hovorí, že mladá a stredná generácia vedcov nemôže len lamentovať a čakať na príležitosť, ale sa o ňu
pobiť. "Musia sa usilovať zaujať v našom akademickom živote rozhodujúce mocenské pozície a
nepripustiť, aby ich obsadili mafie bezzásadových pohrobkov komunizmu," myslí si L. Kováč, ktorý bol v
minulosti jedným z adeptov na získanie Nobelovej ceny.
Potrebu zastaviť únik mozgov zo slovenských škôl a vedeckých pracovísk si uvedomuje aj vláda. V
Programovom vyhlásení preto sľubuje úpravu legislatívy "tak, aby umožňovala rýchly kariérny postup
excelentným pedagógom a výskumníkom". Viac peňazí do slovenskej vedy by malo v budúcom roku
prísť opäť vďaka fondom EÚ. Konkrétne o 40 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2010. S peniazmi zo
štátneho rozpočtu to však stále nebude viac ako 1 percento z HDP.
No podľa vlády nie je problémom slovenskej vedy nedostatok financií, ale spôsob ich použitia. Ten dnes
podľa nej nezabezpečuje koncentráciu peňazí v najlepších výskumných tímoch, čo chce vláda zmeniť
použitím nástrojov založených na súťažnom princípe a zapojením kvalitných zahraničných hodnotiteľov
do rozhodovania o použití peňazí na vedu. Podľa R. Králikovej je dobré mať realistické očakávania. "Za
dva roky držiteľa Nobelovej ceny nevychováme," hovorí. No podľa nej sú dva roky dostatok času na
nastavenie systému, ktorý k takému výsledku môže viesť.
Vraj na úrovni Čechov
Snívanie politických špičiek a verejnosti o slovenskej škole medzi najlepšími sa ťažko stane realitou, ak
sa nepridajú tí, o ktorých je reč: školy. Tie však nie sú len vedeckými inštitúciami (šanghajský rebríček sa
na školy pozerá najmä cez optiku výstupov vo vede a výskume), ale ich úlohou je tiež pripraviť svojich
študentov na prax. Kvalita vysokého školstva sa cez túto optiku stáva širším pojmom.
Novela vysokoškolského zákona z roku 2009 uložila školám povinnosť vytvoriť si interné pravidlá na
priebežné vyhodnocovanie kvality vzdelávania svojich poslucháčov. Takáto požiadavka je v zhode s
autonómnym postavením vysokých škôl. Na druhej strane pri verejných vysokých školách, ktoré sú v
drvivej väčšine financované zo štátneho rozpočtu, je namieste volanie po externom audite kvality
činnosti škôl a fakúlt. Vláda v Programovom vyhlásení hovorí o zavedení medzinárodných štandardov
kvality do akreditačného procesu vysokých škôl.
Z výsledkov ankety, ktorú TREND medzi slovenskými vysokými školami urobil, by sa dalo usúdiť, že o
kvalitu vzdelávania na slovenských školách si verejnosť nemusí robiť starosti. Z predstaviteľov
sedemnástich škôl, ktoré sa do ankety zapojili, si väčšina myslí (12), že vzdelávanie, ktoré ponúkajú, je
na rovnakej úrovni ako v susednom Česku. Aj napriek tomu, že na počet slovenských študentov na
českých verejných školách viac ako tridsaťnásobne prevyšuje tých 509 (v októbri 2009) mladých
Čechov, ktorí prišli študovať na Slovensko.
Rovnako optimisticky vnímajú oslovené školy úroveň pripravenosti svojich absolventov na prax. Podľa
pätnástich je dobrá, banskobystrická Akadémia umení a nitrianska Slovenská poľnohospodárska
univerzita hovoria o vynikajúcej praktickej pripravenosti svojich absolventov.

Jazykom za kvalitou
O tom, že sa slovenské školy majú v čom ešte zlepšovať, však svedčí fakt, že všetky oslovené školy
dokázali pomenovať opatrenia, ktorými chcú kvalitu vzdelávania aj uplatniteľnosť absolventov v praxi
ďalej zvyšovať. V prvom prípade sa najčastejšie spomínalo zvyšovanie počtu študijných programov
realizovaných v cudzom jazyku či prispôsobenie sa kritériám komplexnej akreditácie.
O tom, že vlastná iniciatíva v podobe rozširovania študijných programov v cudzom jazyku a zapájanie
študentov do medzinárodných mobilít prináša svoje ovocie, svedčí prípad Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského. Tej podľa rankingu najlepších biznis škôl na svete (Eduniversal) patrí aktuálne
343. miesto, čo v konkurencii desiatok tisícov škôl zameraných na ekonómiu a manažment nie je vôbec
zlý výsledok.
Tvrdšie kroky predpokladá v odpovedi na otázku o opatreniach v záujme zvýšenia kvality štúdia
zriaďovateľ súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry. "S
učiteľmi, ktorí budú mať hodnotenia od študentov horšie ako B-, nepredĺžime pracovné zmluvy," tvrdí
bývalý rektor školy a dodáva tiež, že škola zvýši výkonovú časť mzdy u učiteľov za zahraničné
publikácie. Ekonomická univerzita v Bratislave chce prehĺbiť spoluprácu s americkou Ohio University
a vytvoriť podnikateľské inovačné centrum pre študentov. Košická Univerzita veterinárneho lekárstva a
farmácie sa chystá vykonať vo svojich študijných programoch vnútorný audit zameraný na potreby
praxe.
Na to, či tieto dobré nápady neostanú len na papieri, bude mať vplyv aj ministerstvo. Ak výšku dotácie
pre školy podmieni výsledkami komplexnej akreditácie, čo navrhovalo, ale nezrealizovalo ešte bývalé
vedenie rezortu. Tretím do partie sú študenti. Ako ich motivovať, aby sami tlačili na vyššiu kvalitu práce
svojich fakúlt, je téma na samostatný článok. (c)
Amerika a tí druhí
Najlepšie vysoké školy v roku 2010
Miesto Názov školy Krajina
1. Harvardova univerzita USA
2. Kalifornská univerzita USA
3. Stanfordská univerzita USA
4. Massachusettský technologický inštitút USA
5. Cambridgeská univerzita Veľká Británia
151-200 Viedenská univerzita Rakúsko
201-300 Karlova univerzita Česko
301-400 Jagellonská univerzita Poľsko
Varšavská univerzita Poľsko
Pozn: Rakúsko má v rebríčku najlepších päťsto univerzít sveta aj
ďalších šesť vysokých škôl
PRAMEŇ: Inštitút vyššieho vzdelávania, Šanghajská univerzita
Kam za ekonomickým vzdelaním
Najlepšie biznis školy a fakulty sveta v roku 2010
Miesto Názov vysokej školy / fakulty Krajina
1. Harvardská biznis škola USA
2. Londýnska biznis škola Veľká Británia
3. Kodanská biznis škola Dánsko
4. Massachusettský technologický inštitút USA
5. Erasmova univerzita -Rotterdamská škola manažmentu Holandsko
12. Štokholmská ekonomická škola Švédsko
16. Viedenská ekonomická univerzita Rakúsko
61. Ekonomická univerzita v Prahe Česko
76. Varšavská ekonomická škola Poľsko
PRAMEŇ: SMBG-Eduniversal, Medzinárodná ratingová agentúra, Paríž
Pavel Sibyla
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10. Úroveň sa zvyšuje, elita je stále široká
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 4, 5, 6, 7; Špeciál Vysoké školy; Daniela
Drobná]

Volanie po kvalite nadobúda v kontexte komplexnej akreditácie nové rozmery, systémová zmena chýba
Zámerom rebríčka slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré ARRA realizuje už po šiesty raz, je
zviditeľniť úspešné školy a podnietiť k zmene stereotypov v činnostiach tých na spodných priečkach
rankingu. Hoci sa priemerné hodnoty sledovaných indikátorov za rok 2009 zvýšili v 75 percentách
vysokoškolských inštitúcií, nie je vždy jednoduché označiť skutočného lídra v danej skupine odborov.
Výsledky hodnotenia
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že došlo len k veľmi miernemu zlepšeniu výkonnosti. Pozitívne zmeny
sa objavili na niektorých univerzitách v indikátoroch týkajúcich sa vzdelávania, konkrétne v znižovaní
pomeru počtu študentov na akademického pracovníka. Je zrejmé, že v tomto prípade išlo o snahu
vyhovieť kritériám komplexnej akreditácie.
Opätovným javom, ktorý prevláda najmä na univerzitách so spoločenskovednými, humanitnými a
technickými doktorandskými študijnými programami, je nízka vedecká produkcia akademických
pracovníkov (počty vedeckých výstupov a ich citovanosť, účasť vo vedeckých projektoch). A to pri
narastajúcom počte študentov doktorandského štúdia. Výnimkou je niekoľko málo fakúlt, ktoré sa
zlepšovali aj v iných indikátoroch. Ide napríklad o Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského (UK), Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Stavebnú fakultu
Žilinskej univerzity (ŽU) či Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene (TU ZV).
Filozofické odbory
Skupina filozofických fakúlt, charakteristická obrovskou diverzifikáciou a fragmentáciou ponúkaných
študijných odborov, je sústavne predmetom veľkého záujmu potenciálnych študentov. A tiež odlišnou
úrovňou vedeckej produkcie v porovnaní s "hard sciences". Najvyššiu mieru citácií opätovne vykazuje
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (najmä v oblasti prírodných vied), čo jej
opätovne pomohlo pri hodnotení uspieť na prvom mieste v rebríčku sledovaných fakúlt.
Ostatné fakulty v skupine zaznamenali až na výnimky - Fakultu humanitných vied banskobystrickej
Univerzity Mateja Bela (UMB) či Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku - stagnáciu
v podobe len veľmi mierneho rastu. Klesla Filozofická fakulta UK aj napriek tomu, že si vydobyla v
ostatných rokoch dobré postavenie v účasti na rámcových programoch EÚ. Všeobecne sa dá v tejto
skupine konštatovať nízku vedeckú produkciu v karentovaných časopisoch a vysoké hodnoty v
doktorandskom štúdiu.
Teologické odbory
Vývoj v tejto skupine bol v minulom roku matematicky vyrovnaný, keď tri fakulty zaznamenali pozitívny
rast, tri vykazujú pokles úrovne indikátorov a jedna si indikátory polepšila o minimálnu mieru. Na prvom
mieste sa už druhý rok umiestnila Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave s absolútne
najvyšším počtom bodov v kategórii indikátorov pokrývajúcej publikačné a citačné aktivity a druhým
najvyšším bodovým ziskom v skupine za minulý rok. Ostatné fakulty majú bodový zisk veľmi vyrovnaný,
Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne nezaznamenala v minulom roku žiadnu
významnejšiu zmenu indikátorov.
Právnické odbory
Napriek tomu, že právny systém a celá legislatíva sa počas ostatných dvadsať rokov museli
transformovať a plniť podmienky prístupových procesov krajiny do EÚ, je evidentná nulová participácia
slovenských právnických fakúlt na medzinárodnej vedeckovýskumnej činnosti. Tento fakt sa odzrkadľuje
aj na vedeckých výstupoch - na počtoch publikácií a citácií v zahraničných databázach, ktoré dosahujú
veľmi nízke hodnoty.
Vývoj indikátorov tejto skupiny fakúlt bol skôr negatívny či stagnujúci. Výsledky rozkolísali predovšetkým
indikátory, ktoré sa týkajú počtu študentov a absolventov doktorandského štúdia. To navodzuje otázky o
kvalite a možnostiach realizácie individuálnych konzultácií či pomoci zo strany pedagógov.
Pedagogické odbory
Počet študentov na učiteľa dosahuje v týchto fakultách priemerne 12 až 28. Na niektorých z nich však
rástol počet študentov na profesora či docenta. Napríklad na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity
(PU) oproti minulému roku takmer o 50 percent z pôvodných 100 na 149 študentov. Fakulta telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v Bratislave opätovne obhájila svoje prvenstvo v uvedenej kategórii
fakúlt a dokonca ešte zväčšila svoj náskok pred ostatnými pedagogickými fakultami.
V oblasti vedy a výskumu prvé miesto získala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Vo
všeobecnosti platí, že v tejto oblasti s výnimkou FTVŠ UK došlo v uplynulom roku k poklesu. A opätovne
možno skonštatovať, že k internacionalizácii pedagogickej vedy účasťou v zahraničných grantoch
dochádza len pomaly.

Ekonomické odbory
Skupina ekonomických fakúlt predstavuje najnepríjemnejšie prekvapenie minulého roku. S výnimkou
Ekonomickej fakulty UMB a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave všetky
ostatné v skupine zaznamenali pokles kvality. Ekonomické fakulty čelili v ostatných dvadsiatich rokoch
boomu, nárast počtu študentov v denných a externých formách zvyšoval počet študentov na učiteľa.
Tlak vyplývajúci z komplexnej akreditácie viedol k zmene situácie v roku 2009. Otázna ostáva kvalita
výučby a možnosti akademických kontaktov profesorov a docentov so študentmi. Situácia sa oproti
minulému roku zlepšila napríklad na Fakulte manažmentu PU, kde sa počet študentov na
profesora/docenta znížil z 377 na 302. Podobne ako v predchádzajúcom roku lídrami skupiny
ekonomických odborov sú Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
(SPU) a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TU KE). Nepriaznivým faktorom skupiny
je nízka publikačná produkcia a slabé využívanie príležitostí publikovať v karentovaných časopisoch.
Ak by bola hodnotená súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania (k zaradeniu do oficiálneho
rebríčka chýba verifikácia údajov ministerstvom školstva), ktorá agentúre poskytla potrebné údaje,
skončila by spomedzi trinástich hodnotených fakúlt na jedenástej pozícii.
Umelecké odbory
Umelecké fakulty, ako to vyplýva z povahy štúdia, sa vyznačujú vysokou mierou individuálneho prístupu,
podpory tvorivosti a veľmi nízkym pomerom študentov na učiteľa. Ďalším špecifikom je aj záujem
zahraničných študentov o slovenské umelecké fakulty. Na niektorých (Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici) tvoria až 20 percent študentov. Tlak na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry v ostatných rokoch
mal v umeleckých odboroch pozitívny ohlas a kariérnemu rastu sa tu venuje sústavná pozornosť.
Ostatné odbory
Uvedená skupina fakúlt predstavuje veľmi široký záber spoločenskovedných disciplín, kde tiež možno
identifikovať prieniky s inými oblasťami vedy a výskumu, resp. vzdelávania, napr. s filozofickými,
právnymi či ekonomickými. No v nehomogénnej skupine je vzájomné porovnávanie zložitejšie ako v
iných, čomu zodpovedá aj nerovnomernosť doterajšieho vývoja niektorých z týchto fakúlt.
V hodnotenom roku zaznamenali fakulty v tejto skupine rovnako rozpačitý vývoj indikátorov, ako ukazujú
fakulty príbuzných humanitných a spoločenských disciplín. Polovica fakúlt vykazuje pozitívny nárast
bodov a polovica, naopak, ich stratu. Lídrom v danej skupine sa stala Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK (FESV), na druhom mieste je opätovne Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB. Úspech FSEV, ktorá dlhodobo patrí k najprogresívnejším v skupine,
spočíva predovšetkým v jej vedeckej produkcii i v získavaní vedeckovýskumných grantov. Na
poslednom mieste sa umiestnila Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TUAD).
Prírodné odbory
Fakulty s prírodovedným zameraním možno bližšie špecifikovať na tie, ktoré sú schopné aj dlhodobo
podávať primerané výkony vo výskume, a na tie, ktoré sú orientované viac na prípravu učiteľov
prírodovedných predmetov. Tri najstaršie fungujúce prírodovedecké fakulty - Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK, Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Prírodovedecká fakulta UK majú dlhodobo najlepšie
výsledky vo vede a výskume, v citačných indexoch, v počte publikácií na tvorivého pracovníka.
Výsledkom je ich opätovné umiestnenie v prvej trojke. Mimoriadne vysoké výsledky dosahujú tieto
fakulty v citačných indexoch, kde svojimi výstupmi niekoľkonásobne prevyšujú ostatné fakulty.
Spolupráca na medzinárodných vedeckých programoch zase otvára priestor pre mladých post
doktorandských pracovníkov a pomáha stabilizovať a zlepšovať vekovú štruktúru akademického zboru.
Lekárske odbory
Táto skupina fakúlt sa podľa dosiahnutých výsledkov vo vede a vzdelávaní za predchádzajúci rok
vyznačuje zreteľným členením na dve podskupiny. Prvú tvoria lekárske fakulty a Farmaceutická fakulta
UK. Charakterizuje ju vysoká produkcia v oblasti vedy a výskumu, vysoký počet publikácií a citácií,
priaznivá základňa nového vedeckovýskumného potenciálu. Lekárske fakulty sa tiež vyznačujú vysokým
počtom zahraničných študentov, ktorí tvoria 20 až 24 percent z celkového počtu študentov. Prvé miesto
v hodnotenej skupine si uchovala Jesseniova lekárska fakulta UK.
Druhá skupina - fakulty so zdravotníckym, ošetrovateľským a sociálnym zameraním, boli aj v uplynulom
období charakteristické vysokým počtom študentov na vysokoškolského učiteľa a len veľmi mierne
rastúcim trendom vo vedeckej produkcii. Štúdium zdravotníckych disciplín stále evokuje myšlienku,
nakoľko je kvalifikačný rast adekvátny postaveniu absolventov týchto disciplín v praxi a či nejde najmä o
dopĺňanie kvalifikácie pre existujúcich zdravotníckych pracovníkov. V rámci tejto skupiny sme hodnotili aj

súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tá podľa dostupných údajov
dosahuje porovnateľné výsledky s ostatnými verejnými školami.
Technické odbory
Technické fakulty tvoria najpočetnejšiu skupinu v rámci každoročného hodnotenia. Dlhodobým lídrom
skupiny je s veľkým odstupom Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Ďalšie poradie fakúlt ovplyvnili mimoriadne dobré výsledky grantovej
činnosti Stavebnej fakulty a Strojníckej fakulty ŽU. Kým prvá z nich si zlepšila svoje postavenie v skupine
o 13 miest a predstihla Fakultu elektrotechniky STU v Bratislave na dovtedy bezpečnom druhom mieste,
druhá sa posunula vyššie o dve miesta.
Viaceré fakulty vykazujú solídne výsledky v oblasti doktorandského štúdia, vedy a výskumu. Pri
hodnotení tvorby a evidencie publikácií vo Web of Knowledge sa ukazuje opätovne ako najlepšia
FCHPT s indexom 100, ktorá je lídrom aj v indikátoroch citačnej úspešnosti.
Poľnohospodárske odbory
Do skupiny sa zaraďujú veterinárske, pôdohospodárske, poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a
drevárske odbory. Napriek tradične prvému miestu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach sme
zaznamenali pokles úrovne indikátorov predovšetkým v oblasti vzdelávania, vrátane doktorandského
štúdia, ale i v oblasti výskumu, kde výrazne klesla úspešnosť získavania prostriedkov na výskum tak z
domácich zdrojov, ako aj zo zahraničia. Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene potvrdzuje
stabilnú výkonnosť v zahraničných a domácich grantoch. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
potvrdzuje svojou výkonnosťou vyváženosť výstupov vo všetkých oblastiach.
Na posledných miestach sa nachádzajú Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Sledujúc výsledky ostatných fakúlt SPU v
technických, resp. ekonomických odboroch je na mieste otázka, nakoľko atomizácia univerzity a
vytváranie nových fakúlt pomohla udržať solídne postavenie univerzity a dokázala čeliť zvyšujúcemu sa
tlaku v kvalite vedy a výskumu.
Autorka je výkonná riaditeľka ARRA.
id
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11. Najlepšie školy obhájili pozície
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/12/2010; eTREND; Daniela Drobná]
Kvalita slovenských univerzít sa podľa ARRY mierne zlepšila, náskok lídrov je minimálny
Daniela Drobná
Zámerom rebríčka slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré ARRA realizuje už po šiesty raz, je
zviditeľniť úspešné školy a podnietiť k zmene stereotypov v činnostiach tých na spodných priečkach
rankingu. Hoci sa priemerné hodnoty sledovaných indikátorov za rok 2009 zvýšili v 75 percentách
vysokoškolských inštitúcií, nie je vždy jednoduché označiť skutočného lídra v danej skupine odborov.
(Kompletnú správu k hodnoteniu škôl nájdete tu. Poradie univerzít v odborových skupinách nájdete tu a
tu.)
Výsledky hodnotenia
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že došlo len k veľmi miernemu zlepšeniu výkonnosti. Pozitívne zmeny
sa objavili na niektorých univerzitách v indikátoroch týkajúcich sa vzdelávania, konkrétne v znižovaní
pomeru počtu študentov na akademického pracovníka. Je zrejmé, že v tomto prípade išlo o snahu
vyhovieť kritériám komplexnej akreditácie. Väčšina lídrov z minulého roka si svoju pozíciu uchovala.
Opätovným javom, ktorý prevláda najmä na univerzitách so spoločenskovednými, humanitnými a
technickými doktorandskými študijnými programami, je nízka vedecká produkcia akademických
pracovníkov (počty vedeckých výstupov a ich citovanosť, účasť vo vedeckých projektoch). A to pri
narastajúcom počte študentov doktorandského štúdia. Výnimkou je niekoľko málo fakúlt, ktoré sa
zlepšovali aj v iných indikátoroch. Ide napríklad o Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského (UK), Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Stavebnú fakultu
Žilinskej univerzity (ŽU) či Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene (TU ZV).
Filozofické odbory
Skupina filozofických fakúlt, charakteristická obrovskou diverzifikáciou a fragmentáciou ponúkaných
študijných odborov, je sústavne predmetom veľkého záujmu potenciálnych študentov. A tiež odlišnou
úrovňou vedeckej produkcie v porovnaní s "hard sciences". Najvyššiu mieru citácií opätovne vykazuje
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (najmä v oblasti prírodných vied), čo jej

opätovne pomohlo pri hodnotení uspieť na prvom mieste v rebríčku sledovaných fakúlt.
Ostatné fakulty v skupine zaznamenali až na výnimky – Fakultu humanitných vied banskobystrickej
Univerzity Mateja Bela (UMB) či Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku – stagnáciu
v podobe len veľmi mierneho rastu. Klesla Filozofická fakulta UK aj napriek tomu, že si vydobyla v
ostatných rokoch dobré postavenie v účasti na rámcových programoch EÚ. Všeobecne sa dá v tejto
skupine konštatovať nízku vedeckú produkciu v karentovaných časopisoch a vysoké hodnoty v
doktorandskom štúdiu.
Teologické odbory
Vývoj v tejto skupine bol v minulom roku matematicky vyrovnaný, keď tri fakulty zaznamenali pozitívny
rast, tri vykazujú pokles úrovne indikátorov a jedna si indikátory polepšila o minimálnu mieru. Na prvom
mieste sa už druhý rok umiestnila Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave s absolútne
najvyšším počtom bodov v kategórii indikátorov pokrývajúcej publikačné a citačné aktivity a druhým
najvyšším bodovým ziskom v skupine za minulý rok. Ostatné fakulty majú bodový zisk veľmi vyrovnaný,
Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne nezaznamenala v minulom roku žiadnu
významnejšiu zmenu indikátorov.
Právnické odbory
Napriek tomu, že právny systém a celá legislatíva sa počas ostatných dvadsať rokov museli
transformovať a plniť podmienky prístupových procesov krajiny do EÚ, je evidentná nulová participácia
slovenských právnických fakúlt na medzinárodnej vedeckovýskumnej činnosti. Tento fakt sa odzrkadľuje
aj na vedeckých výstupoch – na počtoch publikácií a citácií v zahraničných databázach, ktoré dosahujú
veľmi nízke hodnoty.
Vývoj indikátorov tejto skupiny fakúlt bol skôr negatívny či stagnujúci. Výsledky rozkolísali predovšetkým
indikátory, ktoré sa týkajú počtu študentov a absolventov doktorandského štúdia. To navodzuje otázky o
kvalite a možnostiach realizácie individuálnych konzultácií či pomoci zo strany pedagógov.
Pedagogické odbory
Počet študentov na učiteľa dosahuje v týchto fakultách priemerne 12 až 28. Na niektorých z nich však
rástol počet študentov na profesora či docenta. Napríklad na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity
(PU) oproti minulému roku takmer o 50 percent z pôvodných 100 na 149 študentov. Fakulta telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v Bratislave opätovne obhájila svoje prvenstvo v uvedenej kategórii
fakúlt a dokonca ešte zväčšila svoj náskok pred ostatnými pedagogickými fakultami.
V oblasti vedy a výskumu prvé miesto získala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Vo
všeobecnosti platí, že v tejto oblasti s výnimkou FTVŠ UK došlo v uplynulom roku k poklesu. A opätovne
možno skonštatovať, že k internacionalizácii pedagogickej vedy účasťou v zahraničných grantoch
dochádza len pomaly.
Ekonomické odbory
Skupina ekonomických fakúlt predstavuje najnepríjemnejšie prekvapenie minulého roku. S výnimkou
Ekonomickej fakulty UMB a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave všetky
ostatné v skupine zaznamenali pokles kvality. Ekonomické fakulty čelili v ostatných dvadsiatich rokoch
boomu, nárast počtu študentov v denných a externých formách zvyšoval počet študentov na učiteľa.
Tlak vyplývajúci z komplexnej akreditácie viedol k zmene situácie v roku 2009. Otázna ostáva kvalita
výučby a možnosti akademických kontaktov profesorov a docentov so študentmi. Situácia sa oproti
minulému roku zlepšila napríklad na Fakulte manažmentu PU, kde sa počet študentov na
profesora/docenta znížil z 377 na 302. Podobne ako v predchádzajúcom roku lídrami skupiny
ekonomických odborov sú Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
(SPU) a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TU KE). Nepriaznivým faktorom skupiny
je nízka publikačná produkcia a slabé využívanie príležitostí publikovať v karentovaných časopisoch.
Ak by bola hodnotená súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania (k zaradeniu do oficiálneho
rebríčka chýba verifikácia údajov ministerstvom školstva), ktorá agentúre poskytla potrebné údaje,
skončila by spomedzi trinástich hodnotených fakúlt na jedenástej pozícii.
Umelecké odbory
Umelecké fakulty, ako to vyplýva z povahy štúdia, sa vyznačujú vysokou mierou individuálneho prístupu,
podpory tvorivosti a veľmi nízkym pomerom študentov na učiteľa. Ďalším špecifikom je aj záujem
zahraničných študentov o slovenské umelecké fakulty. Na niektorých (Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici) tvoria až 20 percent študentov. Tlak na zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry v ostatných rokoch
mal v umeleckých odboroch pozitívny ohlas a kariérnemu rastu sa tu venuje sústavná pozornosť.
Ostatné odbory
Uvedená skupina fakúlt predstavuje veľmi široký záber spoločenskovedných disciplín, kde tiež možno
identifikovať prieniky s inými oblasťami vedy a výskumu, resp. vzdelávania, napr. s filozofickými,
právnymi či ekonomickými. No v nehomogénnej skupine je vzájomné porovnávanie zložitejšie ako v
iných, čomu zodpovedá aj nerovnomernosť doterajšieho vývoja niektorých z týchto fakúlt.
V hodnotenom roku zaznamenali fakulty v tejto skupine rovnako rozpačitý vývoj indikátorov, ako ukazujú
fakulty príbuzných humanitných a spoločenských disciplín. Polovica fakúlt vykazuje pozitívny nárast
bodov a polovica, naopak, ich stratu. Lídrom v danej skupine sa stala Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK (FESV), na druhom mieste je opätovne Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB. Úspech FSEV, ktorá dlhodobo patrí k najprogresívnejším v skupine,
spočíva predovšetkým v jej vedeckej produkcii i v získavaní vedeckovýskumných grantov. Na

poslednom mieste sa umiestnila Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TUAD).
Prírodné odbory
Fakulty s prírodovedným zameraním možno bližšie špecifikovať na tie, ktoré sú schopné aj dlhodobo
podávať primerané výkony vo výskume, a na tie, ktoré sú orientované viac na prípravu učiteľov
prírodovedných predmetov. Tri najstaršie fungujúce prírodovedecké fakulty – Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK, Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Prírodovedecká fakulta UK majú dlhodobo najlepšie
výsledky vo vede a výskume, v citačných indexoch, v počte publikácií na tvorivého pracovníka.
Výsledkom je ich opätovné umiestnenie v prvej trojke. Mimoriadne vysoké výsledky dosahujú tieto
fakulty v citačných indexoch, kde svojimi výstupmi niekoľkonásobne prevyšujú ostatné fakulty.
Spolupráca na medzinárodných vedeckých programoch zase otvára priestor pre mladých post
doktorandských pracovníkov a pomáha stabilizovať a zlepšovať vekovú štruktúru akademického zboru.
Lekárske odbory
Táto skupina fakúlt sa podľa dosiahnutých výsledkov vo vede a vzdelávaní za predchádzajúci rok
vyznačuje zreteľným členením na dve podskupiny. Prvú tvoria lekárske fakulty a Farmaceutická fakulta
UK. Charakterizuje ju vysoká produkcia v oblasti vedy a výskumu, vysoký počet publikácií a citácií,
priaznivá základňa nového vedeckovýskumného potenciálu. Lekárske fakulty sa tiež vyznačujú vysokým
počtom zahraničných študentov, ktorí tvoria 20 až 24 percent z celkového počtu študentov. Prvé miesto
v hodnotenej skupine si uchovala Jesseniova lekárska fakulta UK.
Druhá skupina – fakulty so zdravotníckym, ošetrovateľským a sociálnym zameraním, boli aj v uplynulom
období charakteristické vysokým počtom študentov na vysokoškolského učiteľa a len veľmi mierne
rastúcim trendom vo vedeckej produkcii. Štúdium zdravotníckych disciplín stále evokuje myšlienku,
nakoľko je kvalifikačný rast adekvátny postaveniu absolventov týchto disciplín v praxi a či nejde najmä o
dopĺňanie kvalifikácie pre existujúcich zdravotníckych pracovníkov. V rámci tejto skupiny sme hodnotili aj
súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tá podľa dostupných údajov
dosahuje porovnateľné výsledky s ostatnými verejnými školami.
Technické odbory
Technické fakulty tvoria najpočetnejšiu skupinu v rámci každoročného hodnotenia. Dlhodobým lídrom
skupiny je s veľkým odstupom Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Ďalšie poradie fakúlt ovplyvnili mimoriadne dobré výsledky grantovej
činnosti Stavebnej fakulty a Strojníckej fakulty ŽU. Kým prvá z nich si zlepšila svoje postavenie v skupine
o 13 miest a predstihla Fakultu elektrotechniky STU v Bratislave na dovtedy bezpečnom druhom mieste,
druhá sa posunula vyššie o dve miesta.
Viaceré fakulty vykazujú solídne výsledky v oblasti doktorandského štúdia, vedy a výskumu. Pri
hodnotení tvorby a evidencie publikácií vo Web of Knowledge sa ukazuje opätovne ako najlepšia
FCHPT s indexom 100, ktorá je lídrom aj v indikátoroch citačnej úspešnosti.
Poľnohospodárske odbory
Do skupiny sa zaraďujú veterinárske, pôdohospodárske, poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a
drevárske odbory. Napriek tradične prvému miestu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach sme
zaznamenali pokles úrovne indikátorov predovšetkým v oblasti vzdelávania, vrátane doktorandského
štúdia, ale i v oblasti výskumu, kde výrazne klesla úspešnosť získavania prostriedkov na výskum tak z
domácich zdrojov, ako aj zo zahraničia. Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene potvrdzuje
stabilnú výkonnosť v zahraničných a domácich grantoch. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
potvrdzuje svojou výkonnosťou vyváženosť výstupov vo všetkých oblastiach.
Na posledných miestach sa nachádzajú Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Sledujúc výsledky ostatných fakúlt SPU v
technických, resp. ekonomických odboroch je na mieste otázka, nakoľko atomizácia univerzity a
vytváranie nových fakúlt pomohla udržať solídne postavenie univerzity a dokázala čeliť zvyšujúcemu sa
tlaku v kvalite vedy a výskumu.
Autorka je výkonná riaditeľka ARRA.
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12. Skokanom roka v kvalite vysokých škôl je bratislavská FTVŠ či žilinská
stavbárina
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 01/12/2010; TASR / A. Šprochová / mig]
TASR / A. Šprochová / mig
ARRA opäť zostavila rebríčky fakúlt vysokých škôl podľa ich zamerania.
Kvalitu svojej činnosti výrazne Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v
Bratislave či Stavebná fakulta Žilinskej univerzity. Naopak, nálepku negatívneho skokana roka získala
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity alebo Fakulta medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity (EU). Vyplýva to z hodnotenia súkromnej Akademickej rankingovej a

ratingovej agentúry (ARRA), ktorá už šiestykrát hodnotila kvalitu slovenských verejných vysokých škôl
(VŠ).
ARRA používa na hodnotenie údaje, ktoré zverejňujú každý rok verejné vysoké školy.
Jurzyca zisťovanie ARRA chválil
"Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na
Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete. Potom prišlo medzinárodné
hodnotenie PISA (vedomostné testovanie 15-ročných žiakov, pozn. TASR) a ARRA a zistilo sa, že
nemáme najlepšie školstvo na svete," uviedol minister po rokovaní vlády. Pri vzniku ARRA stál niekdajší
poslanec za SDKÚ-DS Ferdinand Devínsky.
Rebríčky fakúlt vysokých škôl (šípky znázorňujú posun oproti vlaňajšku)
Filozofické:
? 1. Fakulta humanitnych a prirodnych vied Prešovska univerzita
? 2. Filozoficka fakulta Univerzita Komenskeho
= 3. Filozoficka fakulta Prešovska univerzita
? 4. Filozoficka fakulta Katolicka univerzita
? 5. Filozoficka fakulta Trnavska univerzita.
? 6. Fakulta humanitnych vied Univerzita Mateja Bela
? 7. Filozoficka fakulta Univerzita Konštantina Filozofa.
= 8. Filozoficka fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Teologické:
= 1. Evanjelicka bohoslovecka fakulta Univerzita Komenskeho
? 2. Teologicka fakulta Trnavska univerzita
= 3. Fakulta reformovanej teologie Univerzita J. Selyeho
? 4. Pravoslavna bohoslovecka fakulta Prešovska univerzita
? 5. Teologicka fakulta Katolicka univerzita
? 6. Greckokatolicka teologicka fakulta Prešovska univerzita
? 7. Rimskokatolicka cyr.-met. bohoslovecka fakulta Univerzita Komenskeho
Právnické:
= 1. Pravnicka fakulta Univerzita Komenskeho
= 2. Pravnicka fakulta Trnavska univerzita
= 3. Pravnicka fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafarika
= 4. Pravnicka fakulta Univerzita Mateja Bela
Pedagogické:
= 1. Fakulta telesnej vychovy a športu Univerzita Komenskeho
? 2. Pedagogicka fakulta Trnavska univerzita
? 3. Pedagogicka fakulta Univerzita Mateja Bela
? 4. Fakulta športu Prešovska univerzita
= 5. Pedagogicka fakulta Univerzita Komenskeho
? 6. Pedagogicka fakulta Katolicka univerzita
= 7. Pedagogicka fakulta Univerzita Konštantina Filozofa
? 8. Pedagogicka fakulta Prešovska univerzita
= 9. Pedagogicka fakulta Univerzita J. Selyeho
Ekonomické:
? 1. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenska poľnohospodarska univerzita
? 2. Ekonomicka fakulta Technicka univerzita Košice
= 3. Narodohospodarska fakulta Ekonomicka univerzita
? 4. Ekonomicka fakulta Univerzita Mateja Bela
= 5. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinska univerzita
? 6. Obchodna fakulta Ekonomicka univerzita
= 7. Fakulta managementu Univerzita Komenskeho
? 8. Podnikovohospodarska fakulta Ekonomicka univerzita
? 9. Fakulta hospodarskej informatiky Ekonomicka univerzita
= 10. Fakulta podnikoveho manažmentu Ekonomicka univerzita
= 11. Fakulta manažmentu Prešovska univerzita
= 12. Ekonomicka fakulta Univerzita J. Selyeho
Umelecké:
? 1. Filmova a televizna fakulta Vysoka škola muzickych umeni
? 2. Hudobna a tanečna fakulta Vysoka škola muzickych umeni
? 3. Divadelna fakulta Vysoka škola muzickych umeni
? 4. Vysoka škola vytvarnych umeni Vysoka škola vytvarnych umeni
= 5. Fakulta muzickych umeni Akademia umeni
= 6. Fakulta vytvarnych umeni Akademia umeni
= 7. Fakulta dramatickych umeni Akademia umeni
= 8. Fakulta umeni Technicka univerzita Košice
Ostatné spoločenské:
? 1. Fakulta socialnych a ekonomickych vied Univerzita Komenskeho
= 2. Fakulta politickych vied a medzinarodnych vzťahov Univerzita Mateja Bela

? 3. Fakulta medzinarodnych vzťahov Ekonomicka univerzita
= 4. Fakulta europskych študii a regionalneho rozvoja Slovenska poľnohospodarska univerzita
= 5. Fakulta masmedialnej komunikacie Univerzita sv. Cyrila a Metoda
= 6. Fakulta stredoeuropskych študii Univerzita Konštantina Filozofa
= 7. Fakulta verejnej spravy Univerzita Pavla Jozefa Šafarika
= 8. Fakulta socialno ekonomickych vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Prírodovedné:
= 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenskeho
? 2. Prirodovedecka fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafarika
? 3. Prirodovedecka fakulta Univerzita Komenskeho
= 4. Fakulta prirodnych vied Univerzita Konštantina Filozofa
= 5. Fakulta ekologie a environmentalistiky Technicka univerzita Zvolen
? 6. Fakulta prirodnych vied Univerzita Mateja Bela
? 6. Fakulta prirodnych vied Žilinska univerzita
= 8. Fakulta prirodnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Medicínske:
= 1. Jesseniova lekarska fakulta Univerzita Komenskeho
? 2. Farmaceuticka fakulta Univerzita Komenskeho
? 3. Lekarska fakulta Univerzita Komenskeho
? 4. Lekarska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafarika
= 5. Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavska univerzita
= 6. Fakulta socialnych vied a zdravotnictva Univerzita Konštantina Filozofa
? 7. Fakulta zdravotnictva Katolicka univerzita.
? 8. Fakulta zdravotnictva Prešovska univerzita
Technické:
= 1. Fakulta chemickej a potravinarskej technologie Slovenska technicka univerzita
? 2. Strojnicka fakulta Žilinska univerzita
= 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenska technicka univerzita
? 4. Hutnicka fakulta Technicka univerzita Košice
? 5. Fakulta priemyselnych technologii Trenčianska univerzita A. Dubčeka
? 6. Stavebna fakulta Slovenska technicka univerzita
? 7. Elektrotechnicka fakulta Žilinska univerzita
? 8. Stavebna fakulta Žilinska univerzita
? 9. Strojnicka fakulta Slovenska technicka univerzita
= 10. Fakulta riadenia a informatiky Žilinska univerzita
= 11. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technicka univerzita Košice
? 12. Technicka fakulta Slovenska poľnohospodarska univerzita
? 13. Fakulta architektury Slovenska technicka univerzita
= 14. Stavebna fakulta Technicka univerzita Košice
? 15. Fakulta informatiky a informačnych technologii Slovenska technicka univerzita
? 16. Strojnicka fakulta Technicka univerzita Košice
? 17. Fakulta banictva, ekologie, riadenia a geotechnologii Technicka univerzita Košice
= 18. Materialovotechnologicka fakulta Slovenska technicka univerzita
? 19. Fakulta špecialneho inžinierstva Žilinska univerzita
? 20. Fakulta environmentalnej a vyrobnej techniky Technicka univerzita Zvolen
? 21. Fakulta vyrobnych technologii Technicka univerzita Košice
= 22. Fakulta špecialnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka
= 23. Letecka fakulta Technicka univerzita Košice
= 24. Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Fakulty v skupine AGRO
= 1. Univerzita veterinarskeho lekarstva Univerzita veterinarskeho lekarstva
= 2. Lesnicka fakulta Technicka univerzita Zvolen
? 3. Fakulta biotechnologie a potravinarstva Slovenska poľnohospodarska univerzita
? 4. Drevarska fakulta Technicka univerzita Zvolen
? 4. Fakulta agrobiologie a potravinovych zdrojov Slovenska poľnohospodarska univerzita
= 6. Fakulta zahradnictva a krajinneho inžinierstva Slovenska poľnohospodarska univerzita
Na videu hovoria: Ivan Ostrovský a Ján Pišút (obaja Akademická rankingová a ratingová agentúra) a
študentky.
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13. ARRA zverejnila rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov medzi VŠ
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/12/2010; Z domova; TASR]

BRATISLAVA. Súkromná Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), ktorá už šiestykrát
hodnotila kvalitu slovenských verejných vysokých škôl (VŠ) a ich fakúlt, dnes zverejnila tohtoročný
rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov v rámci fakúlt VŠ. Podľa Ivana Ostrovského z ARRA
ranking z tohto roka potvrdil, že vysokoškolský systém na Slovensku výkonnostne stagnuje.
Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, Fakultu humanitných vied
Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu UK a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. "Tieto
fakulty možno považovať za tie, ktoré sa najvýznamnejšie posunuli oproti roku 2009," zhodnotil
Ostrovský.
Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave,
Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového
manažmentu EU. "Tí, ktorí nedokázali udržať tempo oproti ostatným v skupine a pomerne významne
stratili," komentoval Ostrovský. Podľa neho sa to dá označiť ako "pomerne vážny prepad".
Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Upozornila naopak na "skokovité" zlepšenie fakúlt Žilinskej univerzity v grantovej úspešnosti. V
hodnotení pozitívne vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na fakultách sa zvyšuje počet zahraničných študentov z krajín
Európskej únie a zo sveta. Cudzinci majú najviac záujem o lekárske a farmaceutické fakulty.
ARRA používa na hodnotenie údaje, ktoré zverejňujú každý rok verejné vysoké školy. Nehodnotí
súkromné VŠ, pretože tie informácie na svojej internetovej stránke neponúkajú. "Pokiaľ tak urobia,
dostanú sa do našich hodnotení," povedal Ostrovský.
TASR
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14. Univerzity skáču
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 03/12/2010; s.: 1; Dobré noviny; tasr]
Rebríček fakúlt na Slovensku sa oproti minulému roku zmenil.
BRATISLAVA. Súkromná Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), v stredu zverejnila
tohtoročný rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov v rámci fakúlt slovenských verejných vysokých
škôl. Ivan Ostrovský z ARRA na základe rankingu tvrdí, že vysokoškolský systém na Slovensku
výkonnostne stagnuje.
Zlepšili sa
Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, Fakultu humanitných vied
Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu UK a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. "Tieto
fakulty sa najvýznamnejšie posunuli oproti roku 2009," zhodnotil Ostrovský.
Neudržali tempo
Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave,
Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového
manažmentu EU. "Tí, ktorí nedokázali udržať tempo oproti ostatným v skupine a pomerne významne
stratili," komentoval Ostrovský. Podľa neho sa to dá označiť ako "pomerne vážny prepad".
Priemer-vzdialený cieľ
Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Upozornila,
naopak, na "skokovité" zlepšenie fakúlt Žilinskej univerzity v grantovej úspešnosti. V hodnotení pozitívne
vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
(tasr)
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15. Úroveň ekonomických smerov na vysokých školách klesá
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 01/12/2010; TASR]
TASR | 1. decembra 2010 14:46
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) na rozdiel od svojho predchodcu Jána Mikolaja (SNS) berie do
úvahy kvalitatívne hodnotenie verejných vysokých škôl (VŠ), ktoré už niekoľko rokov realizuje súkromná
Akademická rakingová a ratingová agentúra (ARRA).
"Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na
Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete. Potom prišlo medzinárodné
hodnotenie PISA (vedomostné testovanie 15-ročných žiakov) a ARRA a zistilo sa, že nemáme najlepšie
školstvo na svete," uviedol minister po rokovaní vlády.
ARRA, ktorá už šiestykrát hodnotila kvalitu slovenských verejných vysokých škôl a ich fakúlt, zverejnila
tohtoročný rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov v rámci fakúlt vysokých škôl. Podľa Ivana
Ostrovského z agentúry ranking z tohto roka potvrdil, že vysokoškolský systém na Slovensku
výkonnostne stagnuje.
Minister Jurzyca analýzy ARRy odporúča aj uchádzačom o vysokoškolské vzdelávanie. "Ak to rozumne
čítajú, tak im to pomôže vybrať si lepšiu školu." ARRA podľa ministra môže trpieť nedostatkom
informácií, preto podľa neho nie je rebríček agentúry dokonalý. "Ale myslím si, že robia užitočnú prácu."
ARRA by ďalšiu spoluprácu s ministerstvom privítala. "My sa tomu nebránime. Naším základným
princípom naďalej zostáva nezávislosť a využívanie verejne dostupných zdrojov. Z toho nemienime
zľaviť," povedal Ostrovský.
Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave, Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, Fakultu humanitných vied Univerzity M.
Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu UK a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. "Tieto fakulty možno
považovať za tie, ktoré sa najvýznamnejšie posunuli oproti roku 2009," zhodnotil Ostrovský.
Vážny prepad zaznamenali ekonomické smery
Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave,
Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového
manažmentu EU. "Tí, ktorí nedokázali udržať tempo oproti ostatným v skupine a pomerne významne
stratili," komentoval Ostrovský. Podľa neho sa to dá označiť ako "pomerne vážny prepad".
Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Upozornila naopak na "skokovité" zlepšenie fakúlt Žilinskej univerzity v grantovej úspešnosti. V
hodnotení pozitívne vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na fakultách sa zvyšuje počet zahraničných študentov z krajín
Európskej únie a zo sveta. Cudzinci majú najviac záujem o lekárske a farmaceutické fakulty.
ARRA používa na hodnotenie údaje, ktoré zverejňujú každý rok verejné vysoké školy. Nehodnotí
súkromné vysoké školy, pretože tie informácie na svojej internetovej stránke neponúkajú.
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16. Najlepšia škola u nás? Skokanom sú telocvikári
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 01/12/2010; TASR]
Medzi pozitívnymi skokanmi sú aj fakulty Žilinskej univerzity a Univerzity Mateja Bela.
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) na rozdiel do svojho predchodcu Jána Mikolaja (SNS) berie
do úvahy kvalitatívne hodnotenie verejných vysokých škôl (VŠ), ktoré už niekoľko rokov realizuje
súkromná Akademická rakingová a ratingová agentúra (ARRA).
"Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na
Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete. Potom prišlo medzinárodné
hodnotenie PISA (vedomostné testovanie 15-ročných žiakov, pozn. TASR) a ARRA a zistilo sa, že
nemáme najlepšie školstvo na svete," uviedol minister pre TASR po rokovaní vlády.
ARRA, ktorá už šiestykrát hodnotila kvalitu slovenských verejných vysokých škôl (VŠ) a ich fakúlt, dnes
zverejnila tohtoročný rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov v rámci fakúlt VŠ. Podľa Ivana
Ostrovského z agentúry ranking z tohto roka potvrdil, že vysokoškolský systém na Slovensku
výkonnostne stagnuje.
Minister Jurzyca analýzy ARRy odporúča aj uchádzačom o VŠ vzdelávanie. "Ak to rozumne čítajú, tak
im to pomôže vybrať si lepšiu školu." ARRA podľa ministra môže trpieť nedostatkom informácií, preto
podľa neho nie je rebríček agentúry dokonalý. "Ale myslím si, že robia užitočnú prácu."
ARRA by ďalšiu spoluprácu s ministerstvom privítala. "My sa tomu nebránime. Naším základným
princípom naďalej zostáva nezávislosť a využívanie verejne dostupných zdrojov. Z toho nemienime
zľaviť," povedal Ostrovský pre TASR.

Za pozitívnych skokanov roka dnes označila agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, Fakultu humanitných vied
Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu UK a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. "Tieto
fakulty možno považovať za tie, ktoré sa najvýznamnejšie posunuli oproti roku 2009," zhodnotil
Ostrovský.
Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave,
Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového
manažmentu EU. "Tí, ktorí nedokázali udržať tempo oproti ostatným v skupine a pomerne významne
stratili," komentoval Ostrovský. Podľa neho sa to dá označiť ako "pomerne vážny prepad".
Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Upozornila naopak na "skokovité" zlepšenie fakúlt Žilinskej univerzity v grantovej úspešnosti. V
hodnotení pozitívne vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na fakultách sa zvyšuje počet zahraničných študentov z krajín
Európskej únie a zo sveta. Cudzinci majú najviac záujem o lekárske a farmaceutické fakulty.
ARRA používa na hodnotenie údaje, ktoré zverejňujú každý rok verejné vysoké školy. Nehodnotí
súkromné VŠ, pretože tie informácie na svojej internetovej stránke neponúkajú.
TASR
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17. ARRA zverejnila rebríček vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/12/2010; Z domova; TASR]
AKTUALIZOVANÉ 13:46
Minister Jurzyca analýzy agentúry odporúča aj uchádzačom o vysokoškolské vzdelávanie.
BRATISLAVA. Súkromná Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), ktorá už šiestykrát
hodnotila kvalitu slovenských verejných vysokých škôl (VŠ) a ich fakúlt, dnes zverejnila tohtoročný
rebríček pozitívnych a negatívnych skokanov v rámci fakúlt VŠ.
Podľa Ivana Ostrovského z ARRA ranking z tohto roka potvrdil, že vysokoškolský systém na Slovensku
výkonnostne stagnuje.
Za pozitívnych skokanov roka označila agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity, Fakultu humanitných vied
Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Lekársku fakultu UK a Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity.
"Tieto fakulty možno považovať za tie, ktoré sa najvýznamnejšie posunuli oproti roku 2009," zhodnotil
Ostrovský.
Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave,
Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového
manažmentu EU.
"Tí, ktorí nedokázali udržať tempo oproti ostatným v skupine a pomerne významne stratili," komentoval
Ostrovský. Podľa neho sa to dá označiť ako "pomerne vážny prepad".
Podľa analýz agentúry sa k priemeru tento rok nedarilo priblížiť fakultám na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Upozornila naopak na "skokovité" zlepšenie fakúlt Žilinskej univerzity v grantovej úspešnosti. V
hodnotení pozitívne vyčnieva aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na fakultách sa zvyšuje počet zahraničných študentov z krajín
Európskej únie a zo sveta. Cudzinci majú najviac záujem o lekárske a farmaceutické fakulty.
ARRA používa na hodnotenie údaje, ktoré zverejňujú každý rok verejné vysoké školy. Nehodnotí
súkromné VŠ, pretože tie informácie na svojej internetovej stránke neponúkajú. "Pokiaľ tak urobia,
dostanú sa do našich hodnotení," povedal Ostrovský.
Jurzyca hodnotenie ARRA uznáva
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) na rozdiel do svojho predchodcu Jána Mikolaja (SNS) berie do

úvahy kvalitatívne hodnotenie verejných vysokých škôl, ktoré už niekoľko rokov realizuje súkromná
Akademická rankingová a ratingová agentúra.
"Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli časy, keď sme verili na
Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete. Potom prišlo medzinárodné
hodnotenie PISA (vedomostné testovanie 15-ročných žiakov, pozn. TASR) a ARRA a zistilo sa, že
nemáme najlepšie školstvo na svete," uviedol minister pre TASR po rokovaní vlády.
Minister Jurzyca analýzy ARRy odporúča aj uchádzačom o VŠ vzdelávanie. "Ak to rozumne čítajú, tak
im to pomôže vybrať si lepšiu školu." ARRA podľa ministra môže trpieť nedostatkom informácií, preto
podľa neho nie je rebríček agentúry dokonalý. "Ale myslím si, že robia užitočnú prácu."
ARRA by ďalšiu spoluprácu s ministerstvom privítala. "My sa tomu nebránime. Naším základným
princípom naďalej zostáva nezávislosť a využívanie verejne dostupných zdrojov. Z toho nemienime
zľaviť," povedal Ostrovský pre TASR.
TASR
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18. Skokana roka má Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 02/12/2010; Mária Škvarlová]
Podľa rebríčka vysokých škôl sa v kvalite najviac zlepšila Fakulta telesnej výchovy a športu.
Ešte pred niekoľkými rokmi museli robiť nábory, dnes sú najlepšou pedagogickou fakultou na Slovensku,
kde sa každoročne hlási trojnásobok prijímaných študentov.
Akademická rankingová a ratingová agentúra Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
v tohtoročnom rebríčku označila za skokana roka.
Nová aula a granty
Dekan Miroslav Holienka verí, že k zlepšeniu o trinásť bodov zo sto dopomohlo okrem iného výrazné
zlepšenie podmienok štúdia. "Keď študenti chodia na pohovory, počujem medzi nimi, ako hovoria do
telefónu rodičom, aké je to tu pekné. To sa medzi študentmi šíri," tvrdí Holienka.
Dnes má fakulta zrekonštruovanú športovú halu, atletický štadión i aulu. Na tieto projekty sa škole
podarilo získať rôzne granty. Podľa Milice Dankovej z projektu Nadácie SPP v spolupráci s
ministerstvom kultúry, škola dostala 120-tisíc eur na výmenu okien, keďže sídli v pamiatkovej budove.
Podľa agentúry športová fakulta takmer na sto percent spĺňa podmienku pomeru učiteľov na počet
študentov, stále má však čo robiť so zvýšením počtu publikácií. "U nás tvorí veľkú časť praktická výučba,
snažíme sa, aby sme mali čo najmenej študentov v každej skupine," dodáva dekan Holienka. Medzi
študentmi a učiteľmi sú aj aktívni športovci a tréneri.
Stále stagnujeme
Analytici z agentúry ARRA pri prezentácii výsledkov kvality univerzít zhodnotili, že naše školy sa ani v
tomto roku výrazne neposunuli. Výnimkou je len Katolícka univerzita, ktorá priemer rastu vysokých škôl
prekonala štyrikrát, či Žilinská univerzita.
Viaceré fakulty si však pohoršili. Príkladom je Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity či Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Dekanka fakulty Ekonomickej
univerzity Ľudmila Lipková priznáva tohtoročný neúspech. "Je to pre nás výzva. Asi sme niečo v
predchádzajúcom roku zanedbali." V najbližšom období by podľa nej fakulta mala zapracovať na
zlepšení získavania grantov. Pozitívom oproti minulému roku je zvýšenie počtu zahraničných študentov.
"Dlhé roky sme nič také nezaznamenali," povedal Ivan Ostrovský z agentúry ARRA.
Odporučil Jurzyca
Zaujímavosťou, ktorá z prieskumu vyplynula, je, že študenti sa pri výbere škôl nezaujímajú, aké výsledky
mala nimi vybraná škola v prieskume. Hodnotenie agentúry ARRA pritom odporučil aj súčasný minister
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS). "Bolo treba hodnotiť kvalitu. V dávnejšej minulosti sa nič také nerobilo a boli
časy, keď sme verili na Slovensku, že naše vysoké školstvo, aj základné, je najlepšie na svete," povedal
pre TASR. Hodnotenie PISA a ARRA túto domnienku podľa ministra vyvrátilo.
Mária Škvarlová
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19. Poradie fakúlt podľa ARRA (2009)
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 8, 9; Špeciál Vysoké školy; redakcia]

Fakulta Univerzita Učitelia a študenti Záujem o štúdium Publikácie a citácie Doktorandské štúdium
Granty Priemer Umiestnenie
2009 2008 2007 2006
Poľnohospodárske odbory
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 91 93 82 56 63 76,9 1. 1. 1.
2. Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 88 48 76 61 81 70,9 2. 2. 3.
3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 73 58 60 68 47 61,3
4. 3. 2.
4. Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 66 91 19 62 25 52,8 5. 5. 5.
5. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 70 55 34 79 26
52,8 3. 4. 4.
6. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 62 71 6 78 27
48,7 6. 6. 6.
Umelecké odbory
1. Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 81 55 4 93 26 51,8 3. 4. 3.
2. Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 70 9 91 5 50,8 1. 2. 1.
3. Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 59 51 4 86 28 45,6 4. 3. 2.
4. Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 49 69 4 42 58 44,4 2. 5. 4.
5. Fakulta múzických umení Akadémia umení 81 60 33 33 5 42,5 5. 1. 5.
6. Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 56 63 2 39 50 42,0 6. 6. 6.
7. Fakulta dramatických umení Akadémia umení 69 54 4 0 21 29,5 7. 7. 7.
8. Fakulta umení Technická univerzita Košice 55 64 1 0 7 25,4 8. 8. 8.
Lekárske odbory
1. Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 77 79 73 61 44 66,8 1. 1. 1.
2. Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 61 91 85 25 47 61,8 3. 2. 2.
3. Lekárska fakulta Univerzita Komenského 83 91 50 47 37 61,5 4. 3. 4.
4. Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 67 63 45 48 79 60,4 2. 4. 5.
5. Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 48 62 45 44 40 47,6 6. 6. 6.
6. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 65 39 46 68 18 47,1 5. 5. 3.
7. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 44 49 11 74 9 37,5 7. 7. 7.
8. Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 57 49 0 0 12 23,6 9. 9. n.a.
9. Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 31 58 5 0 1 18,7 8. 8. 8.
Prírodné odbory
1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 91 62 94 72 71 78,0 1. 1. 1.
2. Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 99 55 88 85 62 77,8 3. 3. 3.
3. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 81 68 63 90 84 77,0 2. 2. 2.
4. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 67 70 21 74 25 51,3 4. 4. 5.
5. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 61 52 23 53 28 43,6 5. 5. 4.
6. Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 55 65 19 29 13 36,4 7. 6. 6.
7. Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 45 83 5 39 10 36,4 6. 8. 8.
8. Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 50 56 30 6 7 29,7 8. 7. 7.
Ekonomické odbory
1. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 81 55 79 94 21 65,9 2. 2.
2.
2. Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 80 46 75 59 63 64,4 1. 1. 1.
3. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 84 29 80 65 60 63,9 3. 4. 4.
4. Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 85 47 50 62 10 50,7 9. 10. 6.
5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 78 56 7 85 15 48,4 5. 3. 3.
6. Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 66 36 42 76 9 45,9 4. 5. 5.
7. Fakulta managementu Univerzita Komenského 58 48 51 56 3 43,1 7. 6. 9.
8. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 63 32 50 56 5 41,2 6. 7. 8.
9. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 68 24 44 51 12 39,7 8. 9. 10.
10. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 78 33 20 56 10 39,4 10. 8. 7.
11. Vysoká škola medzinárodného podnikania Vysoká škola medzinárodného podnikania 86 72 2 0 25
37,0 n.a. n.a. n.a.
12. Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 42 51 8 26 4 25,9 11. 11. n.a.
13. Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho 30 42 4 0 10 17,3 12. 12. n.a.
Technické odbory
1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 55 100 74 90 83,4
1. 1. 1.
2. Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 82 48 10 83 90 62,5 4. 3. 3.
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 77 50 40 48 61 55,3 3. 2. 2.
4. Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice 91 49 28 75 16 51,9 5. 7. 6.
5. Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 54 36 46 91 22 50,0 6. 10. 8.
6. Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 61 65 29 47 37 47,7 2. 4. 9.
7. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 69 54 15 63 33 46,5 13. 17. 15.

8. Stavebná fakulta Žilinská univerzita 53 60 2 58 59 46,3 19. 21. 11.
9. Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 66 69 15 43 36 45,8 8. 5. 4.
10. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 59 58 20 67 25 45,7 10. 20. 18.
11. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 64 40 23 55 43 45,0 11. 13. 10.
12. Technická fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 59 57 23 62 20 44,1 16. 14. 19.
13. Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 59 72 0 64 17 42,5 12. 11. 7.
14. Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 58 60 22 46 25 42,2 14. 8. 12.
15. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita 42 57 36 37 32 40,9
20. 6. n.a.
16. Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 54 46 8 51 44 40,5 9. 12. 13.
17. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita Košice 57 54 17 45 22
39,1 7. 9. 5.
18. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 52 58 19 44 16 37,8 18. 16. 16.
19. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 50 71 0 60 5 37,2 21. 18. 20.
20. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 70 46 1 50 18 36,8 17. 19.
17.
21. Fakulta výrobných technológií Technická univerzita Košice 58 47 4 49 19 35,5 15. 15. 14.
22. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 43 34 1 47 3 25,4 22 23. 21
23. Letecká fakulta Technická univerzita Košice 44 45 9 8 10 23,3 23. 24 n.a.
24. Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 47 50 5 9 2 22,8 24. 22. 22.
Teologické odbory
1. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 55 44 100 75 50 65,0 1. 3. 2.
2. Teologická fakulta Trnavská univerzita 59 43 8 46 50 41,2 5. 5. 1.
3. Fakulta reformovanej teológie Univerzita J. Selyeho 96 59 1 49 0 41,0 3. 1. n.a.
4. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 49 77 7 48 13 38,6 7. 4. 4.
5. Teologická fakulta Katolícka univerzita 48 58 5 37 39 37,3 2. 7. 6.
6. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 44 48 6 40 21 31,8 4. 6. 5.
7. Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 39 41 2 68 0 30,0 6. 2. 3.
Filozofické odbory
1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 76 94 100 65 46 76,3 2. 1. 2.
2. Filozofická fakulta Univerzita Komenského 100 72 50 79 54 71,1 1. 2. 1.
3. Filozofická fakulta Prešovská univerzita 84 65 47 80 31 61,4 3. 4. 4.
4. Filozofická fakulta Katolícka univerzita 86 47 26 75 68 60,3 5. 3. 7.
5. Filozofická fakulta Trnavská univerzita 84 57 34 65 38 55,6 4. 5. 3.
6. Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 75 72 18 75 25 52,9 7. 7 6.
7. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 67 74 10 75 22 49,7 6. 6. 5.
8. Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 70 53 14 3 21 32,3 8. 8. 8.
Právnické odbory
1. Právnická fakulta Univerzita Komenského 94 66 29 92 50 66,2 1. 1. 2.
2. Právnická fakulta Trnavská univerzita 69 50 53 77 59 61,7 2. 3. 1.
3. Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 98 45 33 37 64 55,5 3. 2. 3.
4. Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 74 66 2 10 15 33,5 4. 4. 4.
Pedagogické odbory
1. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 98 71 59 75 61 72,8 1. 1. 1.
2. Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 63 50 100 30 40 56,6 4. 2 2.
3. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 75 71 33 45 28 50,2 2. 3 3.
4. Fakulta športu Prešovská univerzita 78 45 6 64 39 46,4 3. 4. n.a.
5. Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 73 56 20 52 23 44,8 5. 5. 5.
6. Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 87 73 15 34 15 44,7 8. 9. 6.
7. Pedagogická fakulta Univerzita Konštanta Filozofa 80 64 11 55 10 43,9 7. 6. 4.
8. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 47 53 9 37 67 42,8 6. 7. 7.
9. Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 66 67 34 0 27 38,8 9. 8. n.a.
1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 72 69 76 57 85 71,8 3. 2. 2.
2. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 94 69 42 86 10 60,2 2. 3.
4.
3. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 83 63 27 88 3 52,8 1. 1. 1
4. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 60 15 21
49 40,0 4. 4. 3.
5. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 53 67 2 15 7 28,7 5. 5. 5.
6. Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 66 39 16 4 15 28,1 6. 7. n.a.
7. Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 49 56 12 0 7 24,7 7. 6. 6.
8. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 38 79 2 0 3 24,2 8. 8. 7.
PRAMEŇ: Akademická rankingová a ratingová agentúra
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20. Vysoké školy prešľapujú na mieste
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 01/12/2010; Televízne noviny; z domova; Andrea
Šprochová]
MODERÁTOR: Karol Farkašovský
Karol Farkašovský, moderátor TV Markíza: "Skokanom roka v kvalite vysokých škôl je bratislavská
Fakulta telesnej výchovy a športu. Za rok si zlepšila skóre najviac zo všetkých fakúlt. Nekompromisné
hodnotenie vysokých škôl zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra. Slovenské vysoké
školy podľa nej prešľapujú na mieste a zlepšujú sa veľmi pomaly. Stredoškolákov ale kvalita školy pri
rozhodovaní kam pôjdu po maturite veľmi nezaujíma."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Agentúra ARRA nastavila zrkadlo vysokým školám už po
šiestykrát. Pri hodnotení hrá úlohu napríklad počet študentov, profesorov, či vedeckých publikácií. Medzi
najkvalitnejšie školy stále patrí Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, či Univerzita
Komenského. Spomedzi fakúlt si za ostatný rok skóre najviac zlepšila bratislavská Fakulta telesnej
výchovy a športu. Naopak nálepku negatívneho skokana si vyslúžili najmä ekonomické fakulty."
najkvalitnejšie vysoké školy
Univerzita Komenského Bratislava
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
zdroj: ARRA
Skokan roka
1.Fakulta telesnej východy a športu Univerzita Komenského
2.Stavebná fakulta Žilinská univerzita
zdroj: ARRA
Zhoršenie hodnotených kritérií
1.Fakulta PEDAS Žilinská univerzita
2.Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita
zdroj: ARRA
Ivan Ostrovský, Akademická rankingová a ratingová agentúra: "Čelia naozaj masovému náporu
študentov. Musia sa venovať predovšetkým vzdelávaniu a tým pádom oblasť výskumu je pre nich takmer
sekundárna."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Vysoké školy zaostávajú aj v počte vedeckých prác."
Ján Pišút, Akademická rankingová a ratingová agentúra: "V priemere sme slabší ako hocikto z našich
susedov, s výnimkou Poľska."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Dobrá správa je, že na našich školách študuje viac
zahraničných študentov. Zaujímajú sa najmä o medicínu a farmáciu. Naopak zlá správa, že pre
slovenských študentov kvalita pri výbere školy nie je dôležitá."
študentky: "Ak sú iba takí, ktorí sa chcú dostať iba na vysokú školu, tak tým je to v podstate jedno."
študentky: "Určite ma zaujímala povesť školy."
Ivan Ostrovský, Akademická rankingová a ratingová agentúra: "Pokiaľ samotné vysoké školy nebudú
venovať dostatočnú pozornosť, aby odprezentovali svoju kvalitu, no tak dovtedy ľahostajnosť pri výbere
bude prevažovať."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Niektoré svetové rebríčky známkujú aj počet špičkových
vedcov, ktorí na škole učia. Toto kritérium by sa malo začať hodnotiť aj u nás. Najskôr však agentúra
musí zmapovať koľko vedeckých osobností skutočne pracuje na slovenských vysokých školách."
Andrea Šprochová, TV Markíza.
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21. Rebríček kvality fakúlt slovenských univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 03/12/2010; s.: 19; Servis; Redakcia]
Parametre KVALITY
Vzdelávanie

SV1 - pomer počtu študentov denného a externého štúdia na jedného učiteľa v roku 2009, SV2 - pomer
počtu študentov denného a externého štúdia na jedného profesora alebo docenta v roku 2009. SV3 pomer počtu profesorov, docentov a učiteľov s PhD. k počtu všetkých učiteľov, SV4 - pomer počtu
profesorov a docentov k počtu všetkých učiteľov. SV6 - podiel prihlásených uchádzačov k plánovanému
počtu miest v roku 2009, SV7- pomer počtu zapísaných k počtu prijatých študentov v roku 2009, SV8podiel zahraničných študentov na všetkých študentoch vysokej školy
Výskum
VV1 - počet publikácií v databáze Web of Knowledge (WoK) za roky 2000 - 2009 na tvorivého
pracovníka VV1a - počet časopiseckých publikácií mimo WoK za rok 2009 (platí pre fakulty teologické,
práva, predagogické, filozofické, ekonomické, umelecké, ostatné), VV1b - počet knižných publikácií
mimo WoK za rok 2009 (platí pre fakulty teologické, práva, pedagogické, filozofické, ekonomické,
umelecké, ostatné), VV2 - počet citácií vo WoK-u za roky 2000 - 2009 na tvorivého pracovníka, VV2a počet citácií vo WoK-u na jednu publikáciu vo WoK-u za roky 2000-2009, VV4a - podiel priemerného
počtu absolventov doktorandského štúdia za roky 2007 - 2009 na priemernom počte všetkých študentov
prvého ročníka doktorandského štúdia za roky 2004 2006, VV5 - podiel ročného priemeru počtu
absolventov denného doktorandského štúdia v rokoch 2007 - 2009 na počet profesorov a docentov, VV6
- podiel počtu doktorandov denného štúdia na počet denných študentov bakalárskeho a magisterského
štúdia, VV7 - suma grantových prostriedkov z agentúr KEGA a VEGA na tvorivého pracovníka v roku
2009, W8 - suma grantových prostriedkov z agentúry APW na tvorivého pracovníka v roku 2009, VV9 suma prostriedkov zo zahraničných grantov na tvorivého pracovníka v roku 2009, VV10 - suma
grantových prostriedkov zo všetkých uvedených agentúr na tvorivého pracovníka V roku 2009.
ZDROJ - ARRA
učiteľa a študenti (SVT-SV4) záujem o štúdium (SV6-8) publikácie a citácie (Wl-W2a) doktorandské
štúdium (VV4a-W6) granty (vv7-w10) PRIEMER 2010 MIESTO 2009 MIESTO 2008 MIESTO 2007
pôdohospodárske vedy 1. Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 91 93
82 56 63 76.9 1 1. 1.
2. Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 88 48 76 61 81 70.9 2. 2. 3.
3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská pofnohospodárska univerzita 73 58 60 68 47 61.3
4. 3. 2.
4. Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 66 91 19 62 25 52.8 5. 5. 5.
4. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 70 55 34 79 26
52.8 3. 4. 4.
6. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská pofnohospodárska univerzita 62 71 6 78 27
48.7 6 6. 6.
Umenia 1. Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umeni 81 55 4 93 26 51.8 3. 4. 3.
2. Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 70 9 91 5 50.8 1. 2. 1.
3. Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 59 51 4 86 28 45.6 4. 3. 2.
4. Vysoká Škola výtvarných umeni Vysoká škola výtvarných umení 49 69 4 42 58 44.4 2. 5. 4.
5. Fakulta muzických umení Akadémia umeni 81 60 33 33 5 42.5 S. 1. 5.
6. Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 56 63 2 39 50 42.0 6. 6. 6.
7. Fakulta dramatických umeni Akadémia umení 69 54 4 - 21 29,5 7. 7. 7.
8. Fakulta umeni Technická univerzita Košice 55 64 1 7 25.4 8. 8. 8.
Lekárske vedy 1. Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 77 79 73 61 44 66.8 1. 3. 1. 1.
2. Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 61 91 85 25 47 61.8 2. 2.
3. Lekárska fakulta Univerzita Komenského 83 91 50 47 37 61.5 4. 3. 4.
4. Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 67 63 45 48 79 60.4 2. 4. 5.
5. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 65 39 46 68 18 47.1 5. 5. 3.
6. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 44 49 11 74 9 37.5 7 7. 7.
7. Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 57 49 0 - 12 23.6 9. 9. n.a.
8. Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 31 58 5 - 1 18.7 8. 8. 8.
Vysoká škola sv. Alžbety vysoká škola sv. Alžbety 48 62 45 44 40 47.6 6. 6. 6.
Prírodné vedy 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 91 62 94 72 71 78.0
1. 1. 1.
2. Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 99 55 88 85 62 77.8 3. 3. 3.
3. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 81 68 63 90 84 77.0 2. 2. 2.
4. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 67 70 21 74 25 51.3 4. 4. 5.
5. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 61 52 23 53 28 43.6 5. 5. 4.
6. Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 55 65 19 29 13 36.4 7. 6. 6.
6. Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 45 83 5 39 10 36.4 6. 8. 8.
8. Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 50 56 30 6 7 29.7 8. 7. 7.
ekonomické vedy 1. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 81 55
79 94 21 65.9 2. 2. 2.

2. Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 80 46 75 59 63 64.4 1. 1. 1
3. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 84 29 80 65 60 63.9 3. 4. 4.
4. Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 85 47 50 62 10 50.7 9. 10. 6.
5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 78 56 7 85 15 48.4 5. 3. 3.
6. Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 66 36 42 76 9 45.9 4. 5. 5.
7. Fakulta managementu Univerzita Komenského 58 48 51 56 3 43.1 7. 6. 9.
8. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 63 32 50 56 S 41.2 6. 7. 8.
9. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 68 24 44 51 12 39.7 8. 9. 10.
K). Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 78 33 20 56 10 39.4 10. 8. 7.
11 Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 42 S1 8 26 4 25.9 11 11. n.a.
12. Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho 30 42 4 4 10 17.3 12. 12. n.a.
Vysoká škola medzinárodného podnikania Vysoká škola medzinárodného podnikania 86 72 2 25 37.0
n.a. n.a. n.a.
technické vedy 1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 55
100 74 90 83.4 1. 1. 1.
2. Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 82 48 K) 83 90 62.5 4. 3. 3.
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 77 50 40 48 61 55.3 3. 2. 2.
4. Hutnícka fakulta Technická univerzita Koške 91 49 28 75 16 51.9 5. 7. 6.
5. Fakulta priemyselných technológii Trenčianska univerzita A. Dubčeka 54 36 46 91 22 50.0 6. 10. 8.
6. Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 61 65 29 47 37 47.7 2. 4. 9.
7. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 69 54 15 63 33 46.5 13. V. 15.
8. Stavebná fakulta Žilinská univerzita 53 60 2 58 59 46.3 19. 21. n.
9. Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 66 69 15 43 36 45.8 8. 5. 4.
10. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 59 58 20 67 25 45.7 10. 20. 18.
11. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 64 40 23 55 43 45.0 n. 13. 10.
12. Technická fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 59 57 23 62 20 44.1 16. 14. 19.
13. Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 59 72 0 64 17 42.5 12. n. 7.
14. Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 58 60 22 46 25 42.2 14. 8. 12.
15. Fakulta informatiky a informačných technológii Slovenská technická univerzita 42 57 36 37 32 40.9
20. 6. n.a.
16 Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 54 46 8 51 44 40.5 9. 12. 13.
17. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii Technická univerzita Košice 57 54 17 45 22
39.1 7. 9. 5.
18. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 52 58 19 44 16 37.8 18. 16. 16.
19. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 50 71 O 60 5 37.2 21. 18. 20.
20. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 70 46 1 50 18 36.8 17. 19.
17.
21. Fakulta výrobných technológii Technická univerzita Košice 58 47 4 49 19 35.5 15. 15. 14.
22. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 43 34 1 47 3 25.4 22. 23. 21.
23. Letecká fakulta Technická univerzita Košice 44 45 9 8 10 23.3 23. 24. n.a.
24. Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 47 50 5 9 2 22.8 24. 22. 22.
teologické vedy 1. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 55 44 100 75 50 65.0 1 3. 2
2. Teologická fakulta Trnavská univerzita 59 43 8 46 50 41.2 5. 5. 1.
3. Fakulta reformovanej teológie Univerzita J. Selyeho 96 59 1 49 0 41.0 3. 1. n.a.
4. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 49 77 7 48 13 38.6 7. 4. 4.
5. Teologická fakulta Katolícka univerzita 48 58 5 37 39 37.3 2. 7. 6.
6. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 44 48 6 40 21 31.8 4. 6. 5.
7. Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecka fakulta Univerzita Komenského 39 41 2 68 0 30.0 6 2. 3.
filozofické vedy 1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 76 94 100 65 46 76.3 2.
1. 2.
2. Filozofická fakulta Univerzita Komenského 100 72 50 79 54 71.1 1. 2. 1.
3. Filozofická fakulta Prešovská univerzita 84 65 47 80 31 61.4 3. 4. 4.
4. Filozofická fakulta Katolícka univerzita 86 47 26 75 68 60.3 5. 3. 7.
S. Filozofická fakulta Trnavská univerzita 84 57 34 65 38 55.6 4. 5. 3.
6. Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 75 72 18 75 25 52.9 7. 7. 6.
7. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 67 74 10 75 22 49.7 6 6. 5.
8. Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 70 53 14 3 21 32.3 8 8. 8.
právne vedy 1. Právnická fakulta Univerzita Komenského 94 66 29 92 50 66.2 1 1 2.
2. Právnická fakulta Trnavská univerzita 69 50 53 77 59 61.7 2. 3. 1.
3. Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 98 45 33 37 64 55.5 3. 2. 3.
4 Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 74 66 2 10 15 33.5 4. 4. 4.
Pedagogické vedy 1. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 98 71 59 75 61 72.8 1.
1. i
2 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 63 50 100 30 40 56.6 4. 2. 2.
3. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 75 71 33 45 28 50.2 2. 3. 3.
4. Fakulta športu Prešovská univerzita 78 45 6 64 39 46.4 3. 4. n.a.
S. Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 73 56 20 52 23 44.8 5. 5. 5.

6. Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 87 73 15 34 15 44.7 8. 9. 6.
7. Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 80 64 11 55 10 43.9 7. 6. 4.
8. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 47 53 9 37 67 42.8 6. 7. 7.
9. Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 66 67 34 27 38.8 9. 8. na
Ostatné spoločenské vedy 1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 72 69 76
57 85 71.8 i 2. 2.
2. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 94 69 42 86 10 60.2 2. 3.
4.
3. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 83 63 27 88 3 52.8 1. 1. 1.
4. Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 60 15 21
49 40.0 4. 4. 3.
S. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 53 67 2 15 7 28.7 5. 5. 5.
6. Fakulta stredoeurópskych štúdii Univerzita Konštantína Filozofa 66 39 16 4 15 28.1 6. 7. n.a.
7. Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 49 56 12 - 7 24.7 7. 6. 6.
8. Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 38 79 2 e 3 24.2 8 8. 7.
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22. Írsky recept krízu iba prehĺbi
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 02/12/2010; s.: 36,37; Názory; Joachim Becker]
Joachim Becker profesor na Ekonomickej univerzite vo Viedni
Súčasná írska kríza má korene v modeli rastu v uplynulých desaťročiach, ktorý sa zakladal na priamych
investíciách z USA a na rýchlom raste sektorov financií a nehnuteľností. Imponujúci bol najmä rast
exportu, vďaka ktorému sa prebytok obchodnej bilancie medzi rokmi 1998 a 2009 takmer zdvojnásobil.
Príjmová zložka bežného účtu sa však za rovnaké obdobie zhoršila takmer trojnásobne! Stalo sa tak v
dôsledku priveľkého spoliehania sa na prítok kapitálu zvonka. V roku 2009 z krajiny odtieklo 17,5
percenta hrubého domáceho produktu (HDP) vo forme repatriovaných ziskov a úrokových platieb.
Zahraničné firmy si tak slušne zarobili a navyše sa tešili z nízkych daní. K rastu HDP prispela eskalácia
dlhu a prudko rastúce ceny nehnuteľností. Zahraničné banky na tomto eldoráde ryžovali dvojako:
masívne poskytovali úvery a svoj biznis robili v krajine s mimoriadne voľnou bankovou reguláciou. Keď
bubliny spľasli, írske domácnosti i banky zostali po uši zadĺžené. Tohtoročný rozpočtový deficit
predstavuje takmer tretinu HDP, dve tretiny z toho tvoria náklady na stabilizáciu bánk. Podľa prepočtov
denníka Irish Times aktuálny medzinárodný záchranný balíček zvýši celkové náklady na záchranu
bankového sektora na 60 miliárd eur. V prípade čerpania z rezervného fondu sa však účet môže
vyšplhať až na 85 miliárd. Prebujnený bankový sektor je zdrojom problémov štátnej pokladnice i obáv
zahraničných bánk a vlád EÚ. Prísady z írskeho receptu a jeho zlyhania sú prítomné aj v iných štátoch
únie, hoci nie v takej vypuklej podobe. Slovensko tiež stavilo na vývoz založený na nízkych mzdách a
nízkom zdanení. Domáci dopyt tiež stimulovalo rastúce zadlžovanie domácností. Hoci absolútna úroveň
zadĺženia nie je veľmi vysoká, tempo jeho rastu je znepokojujúce. Navyše slovenská ani írska vláda
nemajú tendenciu prehodnotiť svoju doterajšiu stratégiu rastu. Záchranný balíček Írsku od EÚ a MMF
neadresuje základné príčiny ani nezrnierňuje tieto ťažkosti, neznižuje ani nadmerné bremeno
súkromného dlhu. Poskytuje úvery vo chvíli finančnej núdze, ale ústredný problém írskeho hospodárstva
míňa. Úsporné opatrenia prichádzajúce s balíčkom sú nastavené procyklicky. Predstavujú 15 miliárd eur,
ktoré treba prirátať k 14,6 miliardy, ktoré z rozpočtu dosiaľ "ušetrilo" päť úsporných programov. V
najbližších rokoch klesnú sociálne výdavky o 13 percent, počet pracovných miest vo verejnom sektore
sa zníži o 24 750 atď. Úsporné opatrenia pochopiteľne znížia úroveň príjmov a zamestnanosti. HDP
takmer s istotou klesne, hoci vláda presviedča o opaku. Scvrknuté hospodárstvo, prípadne klesajúce
ceny, zvýši dlhové zaťaženie súkromných dlžníkov i štátu. "Úsporné" politiky tak iba zhoršia problém
zadlženosti. Všetky členské štáty EÚ môžu chcieť rásť prostredníctvom podpory exportu a obmedzenia
domáceho dopytu. Takáto politika však nemôže fungovať všade. Ak sa každá krajina bude zameriavať
na vývoz a šetrenie, povedie to k ďalšej fáze recesie v Európe. Taký scenár by bol reprízou politiky z 30.
rokov, ktorá sa skončila pohromou. Recepty tohto typu sa nezdajú rozumné, hoci majú rácio. Je ním
prerozdelenie príjmov od práce k biznisu a demontáž sociálnych štátov. Racionalita takýchto receptov je
však sebazničujúca.
Rozšírená verzia článku vychádza na blogu Kritická ekonómia
Ak sa každá krajina bude zameriavať na vývoz a šetrenie, povediete k ďalšej fáze recesie v Európe.
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23. Ranking univerzít v skupinách
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 6, 7; Špeciál Vysoké školy; redakcia]

Učitelia a študenti Záujem o štúdium Publikácie a citácie Doktorandské štúdium Granty Priemer
Umiestnenie
2009 2008 2007 2006
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva 91 93 82 56 63 76,9 1. 1. 1.
2. Technická univerzita Zvolen 77 70 48 61 53 61,8 2. 2. 2.
3. Slovenská poľnohospodárska univerzita 68 61 34 75 33 54,2 3. 3. 3.
Umelecké odbory
1. Vysoká škola múzických umení 72 58 6 90 20 49,4 1. 1. 1.
2. Vysoká škola výtvarných umení 49 69 4 42 58 44,4 2. 2. 2.
3. Akadémia umení 69 59 13 24 25 38,0 3. 3. 3.
4. Technická univerzita Košice 55 64 1 0 7 25,4 4. 4. 4.
Lekárske odbory
1. Univerzita Komenského 74 87 69 44 43 63,3 1. 1. 1.
2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 67 63 45 48 79 60,4 2. 2. 3.
3. Vysoká škola sv. Alžbety 48 62 45 44 40 47,6 4. 4. 4.
4. Trnavská univerzita 65 39 46 68 18 47,1 3. 3. 2.
5. Univerzita Konštantína Filozofa 44 49 11 74 9 37,5 5. 5. 5.
6. Katolícka univerzita 57 49 0 0 12 23,6 7. 7. n.a.
7. Prešovská univerzita _____________ 31 58 5 0 1 18,7 6. 6. 6.
Prírodné odbory
1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 99 55 88 85 62 77,8 1. 2. 2.
2. Univerzita Komenského 86 65 79 81 77 77,5 2. 1. 1.
3. Univerzita Konštantína Filozofa 67 70 21 74 25 51,3 3. 3. 4.
4. Technická univerzita Zvolen 61 52 23 53 28 43,6 4. 4. 3.
5. Univerzita Mateja Bela 55 65 19 29 13 36,4 6. 5. 5.
6. Žilinská univerzita 45 83 5 39 10 36,4 5. 7. 7.
7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 50 56 30 6 7 29,7 7. 6. 6.
Ekonomické odbory
1. Slovenská poľnohospodárska univerzita 81 55 79 94 21 65,9 2. 2. 2.
2. Technická univerzita Košice 80 46 75 59 63 64,4 1. 1. 1.
3. Univerzita Mateja Bela 85 47 50 62 10 50,7 6. 6. 6.
4. Žilinská univerzita 78 56 7 85 15 48,4 3. 3. 3.
5. Ekonomická univerzita 72 31 47 61 20 46,0 4. 5. 5.
6. Univerzita Komenského 58 48 51 56 3 43,1 5. 4. 4.
7. Vysoká škola medzinárodného podnikania 86 72 2 0 25 37,0 n.a. n.a. n.a.
3. Prešovská univerzita 42 51 8 26 4 25,9 7. 7. n.a.
9. Univerzita J. Selyeho 30 42 4 0 10 17,3 8. 8. n.a.
Technické odbory
1. Slovenská technická univerzita 65 61 34 51 41 50,5 1. 1. 1.
2. Žilinská univerzita 62 58 9 66 42 47,6 3. 4. 3.
3. Slovenská poľnohospodárska univerzita 59 57 23 62 20 44,1 4. 2. 5.
4. Technická univerzita Košice 61 49 16 47 26 39,6 2. 3. 2.
5. Technická univerzita Zvolen 70 46 1 50 18 36.8 5. 5. 4.
6. Trenčianska univerzita A. Dubčeka 48 40 17 49 9 32,7 6. 6. 6.
Teologické odbory
1. Univerzita Komenského 47 43 51 72 25 47,5 1. 2. 2.
2. Trnavská univerzita 59 43 8 46 50 41,2 5. 3. 1.
3. Univerzita J. Selyeho 96 59 1 49 0 41,0 3. 1. n.a.
4. Katolícka univerzita 48 58 5 37 39 37,3 2. 5. 4.
5. Prešovská univerzita 46 63 6 44 17 35,2 4. 4. 3.
Filozofické odbory
1. Univerzita Komenského 100 72 50 79 54 71,1 1. 2. 1.
2. Prešovská univerzita 80 80 74 73 38 68,9 2. 1. 2.
3. Katolícka univerzita 86 47 26 75 68 60,3 4. 3. 6.
4. Trnavská univerzita 84 57 34 65 38 55,6 3. 4. 3.
5. Univerzita Mateja Bela 75 72 18 75 25 52,9 6. 6. 5.
6. Univerzita Konštantína Filozofa 67 74 10 75 22 49,7 5. 5. 4.
7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 70 53 14 3 21 32,3 7. 7. 7.
Právnické odbory
1. Univerzita Komenského 94 66 29 92 50 66,2 1. 1. 2.
2. Trnavská univerzita 69 50 53 77 59 61,7 2. 3. 1.
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 98 45 33 37 64 55,5 3. 2. 3.
4. Univerzita Mateja Bela 74 66 2 10 15 33,5 4. 4. 4.
Pedagogické odbory
1. Univerzita Komenského 86 63 40 63 42 58,8 2 2. 1.
2. Trnavská univerzita 69 60 66 38 34 53,4 3. 1. 2.

3. Univerzita Mateja Bela 75 71 33 45 28 50,2 1. 3. 5.
4. Prešovská univerzita 62 49 7 51 53 44,6 4. 5. 3.
5. Univerzita Konštantína Filozofa 80 64 11 55 10 43,9 5. 4. 4.
6. Katolícka univerzita 77 70 24 17 21 41,7 7. 6. 6.
7. Univerzita J. Selyeho 66 67 34 0 27 38,8 6. n.a. n.a.
Ostatné
1. Univerzita Komenského 72 69 76 57 85 71,8 3. 2. 2.
2. Univerzita Mateja Bela 94 69 42 86 10 60,2 2. 3. 4.
3. Ekonomická univerzita 83 63 27 88 3 52,8 1. 1. 1.
4. Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 60 15 21 49 40,0 4. 4. 3.
5. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 53 67 2 15 7 28,7 5. 5. 5.
6. Univerzita Konštantína Filozofa 66 39 16 4 15 28,1 6. 7. n.a.
7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 49 56 12 0 7 24,7 7. 6. 6.
8. Trenčianska univerzita A. Dubčeka 38 79 2 0 3 24,2 8. 8. 7.
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24. Írsky recept krízu iba prehĺbi
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 02/12/2010; Joachim Becker]
Joachim Becker, profesor na Ekonomickej univerzite vo Viedni | 2. decembra 2010 10:39
Súčasná írska kríza má korene v modeli rastu v uplynulých desaťročiach, ktorý sa zakladal na priamych
investíciách z USA a na rýchlom raste sektorov financií a nehnuteľností. Ešte pred troma rokmi sa
prezentoval ako cesta k úspechu. Imponujúci bol najmä rast exportu, vďaka ktorému sa prebytok
obchodnej bilancie medzi rokmi 1998 a 2009 takmer zdvojnásobil.
Príjmová zložka bežného účtu sa však za rovnaké obdobie zhoršila takmer trojnásobne! Stalo sa tak v
dôsledku priveľkého spoliehania sa na prítok kapitálu zvonka. V roku 2009 z krajiny odtieklo 17,5
percenta hrubého domáceho produktu (HDP) vo forme repatriovaných ziskov a úrokových platieb.
Zahraničné firmy si tak slušne zarobili a navyše sa tešili z nízkych daní.
K rastu HDP prispela eskalácia dlhu a prudko rastúce ceny nehnuteľností. Zahraničné banky na tomto
eldoráde ryžovali dvojako: masívne poskytovali úvery a svoj biznis robili v krajine s mimoriadne voľnou
bankovou reguláciou. Keď bubliny spľasli, írske domácnosti i banky zostali po uši zadlžené.
Tohtoročný rozpočtový deficit predstavuje takmer tretinu HDP, dve tretiny z toho tvoria náklady na
stabilizáciu bánk. Podľa prepočtov denníka Irish Times aktuálny medzinárodný záchranný balíček zvýši
celkové náklady na záchranu bankového sektora na 60 miliárd eur. V prípade čerpania z rezervného
fondu sa však účet môže vyšplhať až na 85 miliárd. Prebujnený bankový sektor je zdrojom problémov
štátnej pokladnice i obáv zahraničných bánk a vlád EÚ.
Prísady z írskeho receptu a jeho zlyhania sú prítomné aj v iných štátoch únie, hoci nie v takej vypuklej
podobe. Slovensko tiež stavilo na vývoz založený na nízkych mzdách a nízkom zdanení. Domáci dopyt
tiež stimulovalo rastúce zadlžovanie domácností. Hoci absolútna úroveň zadlženia nie je veľmi vysoká,
tempo jeho rastu je znepokojujúce. Navyše slovenská ani írska vláda nemajú tendenciu prehodnotiť
svoju doterajšiu stratégiu rastu.
Záchranný balíček Írsku od EÚ a MMF neadresuje základné príčiny ani nezmierňuje tieto ťažkosti,
neznižuje ani nadmerné bremeno súkromného dlhu. Poskytuje úvery vo chvíli finančnej núdze, ale
ústredný problém írskeho hospodárstva míňa. Úsporné opatrenia prichádzajúce s balíčkom sú
nastavené procyklicky. Predstavujú 15 miliárd eur, ktoré treba prirátať k 14,6 miliardy, ktoré z rozpočtu
dosiaľ "ušetrilo" päť úsporných programov.
V najbližších rokoch klesnú sociálne výdavky o 13 percent, počet pracovných miest vo verejnom sektore
sa zníži o 24 750 atď. Úsporné opatrenia pochopiteľne znížia úroveň príjmov a zamestnanosti. HDP
takmer s istotou klesne, hoci vláda presvedčuje o opaku. Scvrknuté hospodárstvo, prípadne klesajúce
ceny, zvýši dlhové zaťaženie súkromných dlžníkov i štátu. "Úsporné" politiky tak iba zhoršia problém
zadlženosti.
Všetky členské štáty EÚ môžu chcieť rásť prostredníctvom podpory exportu a obmedzenia domáceho
dopytu. Takáto politika však nemôže fungovať všade. Ak sa každá krajina bude zameriavať na vývoz a
šetrenie, povedie to k ďalšej fáze recesie v Európe. Taký scenár by bol reprízou politiky zo skorých 30.
rokov minulého storočia, ktorá sa skončila pohromou. Recepty tohto typu sa nezdajú rozumné, hoci majú
svoje rácio. Je ním prerozdelenie príjmov od práce k biznisu a demontáž sociálnych štátov. Racionalita
takýchto receptov je však sebazničujúca.
Rozšírená verzia článku vychádza na blogu Kritická ekonómia
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25. Čo zdedí Milan Ftáčnik
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 28, 29, 30, 31; Téma; Tom Nicholson]

Bratislavský primátor A. Ďurkovský vedel vychádzať s politikmi i biznisom
Hlavné mesto počas uplynulých dvoch volebných období predalo do súkromných rúk desaťtisíce
štvorcových metrov lukratívnych pozemkov. Napriek tomu si muselo od bánk požičiavať desiatky
miliónov eur, aby si vedelo plniť záväzky. Celkový dlh Bratislavy vlani predstavoval vyše 64 percent
rozpočtu. Ide o jeden z najhorších výsledkov spomedzi veľkých slovenských miest. Aj preto nie je
prekvapením, že po ôsmich rokoch úradovania primátora Andreja Ďurkovského (KDH), mohol v meste
pravicových voličov komunálne voľby vyhral ľavicový kandidát Milan Ftáčnik.
Bratislava zažila počas úradovania Andreja Ďurkovského developerský boom. Na jednej strane sa
zahusťovali sídliská a pribúdali necitlivo umiestňované výškové budovy. No historické centrum ožilo a
podarilo sa skultivovať oba mestské brehy Dunaja. Niektoré dokončené i rozrobené projekty sú zároveň
názvom káuz spájaných s končiacim primátorom. Jeho spolupracovníci ho považujú za uzavretého
človeka, ktorý málokedy prejavuje emócie a málokoho si k sebe pustí. Tak to dopadlo aj v prípade
TRENDU, keď si A. Ďurkovský takmer dva mesiace nenašiel čas na debatu o najväčších projektoch jeho
éry.
Obratný politik
Keď A. Ďurkovský nastúpil v roku 2002 do primátorskej funkcie, dlh mesta dosahoval v prepočte
približne 156 miliónov eur. Nový šéf radnice vtedy hovoril, že ho jednoznačne treba znížiť. Čiastočne sa
mu to podarilo, keďže celkový dlh je o 28 miliónov nižší ako pred ôsmimi rokmi. No aj tak vlani výdavky
hlavného mesta prekročili príjmy o 77 miliónov eur, čo je takmer 36 percent príjmov mesta.
Aj pre výpadok vo výbere daní, z ktorých sa financuje samospráva, sa nedávno dokonca začalo hovoriť
o ohrození platobnej schopnosti mesta. Tá, samozrejme, súvisí aj s rekonštrukciou a ďalšími stavbami
okolo zimného štadióna, z ktorých značne profitujú firmy napojené na oligarchu Juraja Širokého.
K číslam treba pridať množstvo káuz: Park kultúry a oddychu (PKO), nový zimný štadión, tenisové
centrum či výmenu pozemkov v Petržalke. Uplynulých osem rokov sa v Bratislave dostali k biznisu ľudia
napojení na komunálnych politikov, finančné skupiny, ale aj podsvetie.
Komunálna politika sa líši od národnej tým, že viac v nej ide o osobné vzťahy ako o lojalitu k straníckemu
logu. Osobitne to platilo v Bratislave, kde lídri miestnych štruktúr vždy demonštrovali značnú mieru
nezávislosti od straníckych centrál. Zrejme ich oslobodzovali aj peniaze: hlavné mesto disponuje
rozpočtom vo výške 260 miliónov eur ročne. Vypisuje lukratívne tendre, ovláda podniky s vysokou
trhovou hodnotou. A má vplyv nad pozemkami a budovami na najzaujímavejšom realitnom trhu v krajine.
Primátor A. Ďurkovský nebol straníckym rebelom, no ani vzorom vernosti. Vedel povedať vedeniu KDH
svoj názor a zároveň vedel spolupracovať s lídrami SDKÚ-DS.
V roku 2002 A. Ďurkovského podporilo za kandidáta KDH a bývalá Demokratická strana. Šéf
bratislavského SDKÚ-DS Roman Vavrík vtedy síce navrhol nezávislého kandidáta, bývalého rektora
Ekonomickej univerzity Juraja Sterna, no ten vo voľbách výrazne pohorel.
V ďalších komunálnych voľbách v roku 2006 A. Ďurkovský uspel znova. V mestskom zastupiteľstve
vtedy 42 z 80 kresiel obsadila SDKÚ-DS. Po čase začalo byť pre stranu Mikuláša Dzurindu vážnym
imidžovým problémom pôsobenie skupiny poslancov za SDKÚ-DS okolo Valentína Mikuša a Milana
Cíleka. V meste čoraz viac podnikateľov poukazovalo na vplyv tohto "biznis klubu". Spor vyvrcholil tým,
že SDKÚ-DS viacerých svojich členov vylúčila zo strany. Zároveň tak stratila podstatnú časť svojho
vplyvu v metropole. Nová skupina, vystupujúca v mestskom zastupiteľstve pod názvom Občiansky klub,
sa dohodla na podpore A. Ďurkovského. Čím sa zrejme skončila éra porozumenia medzi šéfom SKDÚDS Mikulášom Dzurindom a primátorom.
Začiatkom roku 2010 bývalý dvojnásobný premiér vyhlásil, že strana postaví vlastného kandidáta.
"Dobyli sme bratislavský región, chceme získať aj bratislavskú radnicu," povedal. M. Dzurinda sa
napríklad podpísal pod petíciu za zachovanie PKO. A. Ďurkovský pritom chcel staré budovy zbúrať a
nahradiť ich novostavbou, ktorú by mala na mieste PKO postaviť firma blízka finančnej skupine J&T.
Lacno i draho
Tak ako bol A. Ďurkovský jedným z najvýznamnejších komunálnych politikov uplynulého desaťročia, tak
patrila k jedným z najvýraznejších hráčov medzi tunajšími developermi spomínaná finančná skupina.
Najkontroverznejšie momenty Ďurkovského pôsobenia - osud PKO a výmena pozemkov v Bratislave sa spájajú aj s menom J&T.
Vo februári 2001 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj východnej časti nábrežia pri PKO
developerovi J&T Global. Išlo takmer o 24-tisíc štvorcových metrov pozemkov a administratívnu budovu,
ktoré tvorili základné imanie mestskej akciovky Obchodné spoločenské centrum.
Kúpna cena bola stanovená zhruba na 120 miliónov korún, teda v prepočte päťtisíc korún za štvorcový
meter. Mestské zastupiteľstvo v prípade projektu Eurovea na nábreží medzi Starým mostom a Mostom
Apollo určilo v roku 2003 cenu 15-tisíc korún za štvorcový meter.
A. Ďurkovský hral neskôr významnú úlohu v tom, ako sa dostala do rúk developera za mimoriadne
výhodných podmienok aj západná časť nábrežia pod Hradom - vrátane PKO. "Jednou z priorít mesta je
revitalizácia nábrežia a jedinou možnosťou je spolupráca so súkromným sektorom," hlásal v tom období.

Primátor predložil zastupiteľstvu návrh, aby sa pozemky pod PKO predali firme Henbury Development,
za ktorou stáli skupiny Cresco a J&T, za 280 miliónov korún. Táto cena nevzišla z verejnej súťaže, kde
by ju mohla stlačiť konkurencia. Využil sa len znalecký posudok. Navyše, Henbury Development musel
zaplatiť za necelých 30-tisíc štvorcových metrov pozemkov iba 150 miliónov korún, teda tesne nad 5 000
korún za meter štvorcový. Zvyšných 130 miliónov má investovať do roku 2016 do vybudovania
promenády.
Koncom roka 2009, teda po tom, ako mesto predĺžilo povolenie na búracie práce v PKO, zastupiteľstvo
odsúhlasilo podpísanie zmluvy s J&T, že v plánovanej novej budove si bude prenajímať priestory
najbližších 20 rokov spolu za 9,3 milióna eur. Takže J&T tým získalo garanciu, že s veľkou časťou
konferenčných priestorov novej budovy nebude mať problém pri zháňaní nájomcov.
Veľká zámena
A. Ďurkovský nesie časť zodpovednosti aj za výmenu mestských pozemkov na petržalskom dunajskom
nábreží za územie na okraji Petržalky. Poslanci odsúhlasili ich výmenu, pretože ich mesto údajne
potrebovalo na vybudovanie vozovne električky. Zhruba 20-tisíc štvorcových metrov predali za 350
miliónov korún. No ďalších 42-tisíc metrov vymenili za dva podstatne menej hodnotné pozemky s
rozlohou 90-tisíc metrov štvorcových na okraji Petržalky. TREND v apríli 2007 vypočítal, že mesto mohlo
pri transakcii prísť o vyše pol miliardy korún. Vo výmene vystupovala firma Popper Capital, ktorá je
personálne prepojená na firmy s významnou developerskou skupinou Cresco Group. A Popper Capital
má adresu v bratislavskom sídle J&T.
A. Ďurkovský vtedy tvrdil, že mesto muselo vymeniť pozemky s Popper Capitalom, pretože išlo o
podmienku na podpísanie memoranda s Európskou úniou o integrácii mestskej a železničnej dopravy.
Podľa ministerstva dopravy je to však inak. "Z memoranda nevyplýva povinnosť hlavného mesta mať
majetkovo vyrovnané pozemky pod budúcou traťou v momente podpísania memoranda," napísala Eva
Benešová z komunikačného odboru ministerstva. Niektoré pozemky pod plánovanou traťou nemá mesto
majetkovo vyrovnané doposiaľ a začiatok výstavby je v nedohľadne.
Martin Kugľa zo Združenia pre efektívnu a ekologickú dopravu A. Ďurkovského podozrieva, že
poslancov zámerne uviedol do omylu. Hovorkyňa magistrátu Mária Račková reagovala, že mesto
zvažuje za obvinenia zo strany združenia podanie žaloby za poškodzovanie dobrého mena.
Hlavne neprivatizovať
Primátor blokoval snahy privatizovať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) a sám sa stal
predsedom jej dozornej rady. "Bola snaha privatizovať BVS, ale dôrazne sme to odmietli, lebo tie služby
vieme ponúknuť sami," povedal v roku 2005. Vodárenská spoločnosť tak ostala pod kontrolou mesta. No
k viacerým častiam jej prebytočného majetku sa dostávali ľudia napojení na radnicu.
Šéfom BVS sa stal bývalý obchodný partner A. Ďurkovského Daniel Gemeran. "Je to primátorov človek,"
povedal TRENDU bývalý poslanec za KDH Pavol Minárik. V rámci mestského folklóru sa dá stretnúť s
tým, že BVS označujú ľudia ako "Ďurkovského" podnik. Podobne ako sa pri spoločnosti OLO spomínalo
meno poslanca za Občianskych kandidátov Valentína Mikuša a v prípade Dopravného podniku zasa
meno Branislava Zahradníka a primátorovho námestníka Milana Cíleka.
Medzi prvými úlohami nové vedenie BVS v roku 2004 pripravilo zoznam prebytočného majetku určeného
na predaj. Výročná správa BVS v zbierke listín obsahuje aj údaje o pozemkoch a budovách BVS, ktoré
boli predané v roku 2007 a 2008. Komu a za koľko? "Odpoveď pripravujeme," reagoval hovorca Zenon
Mikle v polovici októbra. Do uzávierky tohto čísla TRENDU reakcia neprišla.
Čo sa predalo, to sa dá zistiť pri porovnaní zoznamu majetku podniku z roku 2003 s aktuálnymi údajmi
internetového portálu katastra nehnuteľností. Tak napríklad súčasným majiteľom budov a pozemkov s
rozlohou okolo 3 000 štvorcových metrov v Starom Meste je firma Delta D. Jej predseda predstavenstva
Ján Krnáč je zároveň konateľom v spoločnosti Henbury Development, ktorá kupovala pozemky pod
PKO, a manažér spoločnosti Cresco.
Dianie v samotnej BVS vyústilo aj do trestného oznámenia, ktoré v roku 2008 podali zamestnanci
podniku. "Obviňujú vodárne z klientelizmu a machinácií," povedal hovorca krajskej prokuratúry René
Vanek. Protikorupčný úrad neskôr podnet odmietol.
Ide o zákazku, ktorú dala BVS robiť firme Hydrocoop v roku 2005 za 600-tisíc eur, a o ďalší približne
miliónový kontrakt, v ktorom bol Hydrocoop členom víťazného konzorcia. V oboch prípadoch však BVS v
súťaži vyberala z jednej ponuky. Spolumajiteľom spoločnosti Hydrocoop je Peter Gemeran, brat šéfa
BVS Daniela Gemerana. Jeho manželka Pavlína Gemeranová v roku 2001 dostala byt v centre mesta
neďaleko prezidentského paláca za 86 570 korún. Byt s plochou 139 metrov štvorcových získala na
základe uznesenia mestskej časti Staré Mesto, kde bol starostom A. Ďurkovský.
D. Gemeran sa s TRENDOM o BVS odmietol rozprávať. Hovorca podniku Z. Mikle povedal, že je
ochotný sa stretnúť až po komunálnych voľbách.
Paralelný svet
Zdravie mesta sa dá posudzovať aj podľa miery, v akej v ňom funguje organizovaný zločin. Situácia je
nepochybne lepšia ako v 90. rokoch. No na zvučné mená známe z takzvaných mafiánskych zoznamov

možno v bratislavskej komunálnej politike naraziť pomerne ľahko.
Ešte v roku 1998, keď bol primátorom Peter Kresánek, mesto odsúhlasilo predaj nákupného strediska
Latorica v Podunajských Biskupiciach firme CPKB, za ktorou stál neskôr zavraždený Peter Čongrády a
jeho švagor Branislav Kaliský. P. Čongrády patril podľa polície do organizovanej skupiny známej ako
sýkorovci.
B. Kaliský sa neskôr objavil pri projekte Eurovea, kde pôsobil ako hlavný architekt. Práve z dôvodu jeho
vzťahu k P. Čongrádymu rezort vnútra za ministrovania Vladimíra Palka odmietol previesť susedné
parkovisko patriace ministerstvu na investora Eurovey, spoločnosť Ballymore Properties. "Ministerstvu
vnútra to zazlievam, projekt mohol byť ešte lepší," poznamenal pre TREND P. Minárik.
Architekt vždy tvrdil, že s P. Čongrádym mal iba rodinný vzťah a že ho nikdy nevidel prekročiť zákon.
Zdá sa však, že sýkorovci sa do projektu Eurovea predsa len aspoň z malej časti zapojili. "Dodávali sme
tam betón," povedal František Borbély, ktorého meno vystupuje na zozname "záujmových osôb", ktorý v
roku 2005 unikol z policajného prostredia. "Dodávky betónu nejakým malým, neznámym dodávateľom,
vylučujem," oponoval B. Kaliský.
F. Borbély mal však vzťahy aj priamo s magistrátom. Pred dvoma rokmi mesto zaplatilo jeho strážnej
službe DKFB približne 150-tisíc eur za poskytovanie služieb. V roku 2009 sa táto suma zvýšila na
zhruba 240-tisíc eur.
"Zmluva so spoločnosťou DKFB bola uzatvorená na základe verejnej súťaže konanej v roku 2007,"
reagoval magistrát. Kontrakt sa podľa úradu týkal stráženia bytového domu na Kopčianskej ulici a ďalšej
ochrany rozličného hnuteľného i nehnuteľného majetku. Navýšenie zmluvnej ceny mesto vysvetľuje
zaradením ďalších objektov do stráženia - napríklad Starú tržnicu či areál v Čiernom lese.
V účtovníctve mesta možno nájsť aj faktúru z decembra 2008 od strážnej firmy LA-BS za 83-tisíc korún.
LA-BS je považovaná za firmu blízku skupine piťovcov z Lamača. "Hlavné mesto si u firmy LA-BS
objednalo stráženie Hlavného a Františkánskeho námestia počas výstavby vianočných stánkov,"
povedala Mária Šramková. "Zmluva bola uzatvorená len na toto podujatie."
Zabezpečený
-Andrej Ďurkovský ako primátor poberal na konci funkčného obdobia plat 5 765 eur mesačne, čo je viac
ako mzda premiérky.
-Po komunálnych voľbách má nárok na odstupné vo výške 28-tisíc eur.
-A. Ďurkovský nepovedal, či sa odstupného vzdá a bude mu stačiť plat poslanca Národnej rady SR.
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26. Hospodárska fakulta EU renovovala desať počítačových učební
[Téma: Ekonomická univerzita; www.itnews.sk; 03/12/2010; SITA]
Desať vynovených učební sprístupnila Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v
Bratislave. V počítačovom centre nainštalovali sto nových osobných počítačov, dataprojektory,
elektronické tablety, interaktívnu tabuľu, notebooky, tlačiarne, zariadenia Wi-Fi. Počas obnovy rozšírili aj
elektrické a sieťové prípojky a doplnili nábytok. V počítačovom centre sa dnes v desiatich učebniach
nachádza 152 počítačov. Fakulta hospodárskej informatiky EU dostala prostriedky z ministerstva
školstva na rozvoj informačných a komunikačných technológií na prípravu študentov študijného odboru
hospodárska informatika, ktorý patrí pod vedný odbor aplikovaná informatika. Vedenie školy tvrdí, že
nové prostredie tvorí základ pre študentov v ich príprave na prácu v znalostnej ekonomike. Absolventi
študijného odboru hospodárska informatika sa uplatňujú hlavne ako projektoví manažéri, analytici
procesov a datawarehousov, softvéroví inžinieri, IT konzultanti, ale aj na iných postoch.
Agentúru SITA informovala Romana Baroňová z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v
Bratislave.
ZDROJ - SITA
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27. Ekonomické a právnické fakulty nepríjemne prekvapili
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 06/12/2010; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Najnepríjemnejším prekvapením uplynulého roka v rámci hodnotenia rastu fakúlt
slovenských vysokých škôl je výrazný prepad skupiny ekonomických fakúlt.
Ako konštatuje Akademická rankingová a ratingová agentúra, hoci sa ekonomickým fakultám podarilo
znížiť vysoký počet študentov, otázna stále ostáva kvalita výučby a možnosti akademických kontaktov

profesorov a docentov so študentmi. Problém vidí aj v nízkej publikačnej produkcii.
"Najviac stratila Fakulta prevádzkovej ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, Fakulta
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Obchodná fakulta EU, Ekonomická fakulta
Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta podnikového manažmentu EU," skonštatoval Ivan Ostrovský
z ARRA.
Udržať tempo s ostatnými fakultami vlani nedokázali ani právnické fakulty. Tie si čierne body pripísali za
temer nulovú participáciu na medzinárodnej vedeckovýskumnej činnosti.
Slovenské vysoké školy sa vo svete chváliť nemôžu
Skokanom sú telocvikári
Naopak, najväčšiu dynamiku za posledný rok vykázali pedagogické, filozofické a lekárske fakulty.
Skokanom roka je Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, ktorej sa v uplynulom
období podarilo naštartovať niektoré významné granty.
ARRA pozitívne ohodnotila i Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity, Fakultu humanitných
vied Univerzity Mateja Bella a Lekársku fakultu Univerzity Komenského. "Tieto fakulty sa
najvýznamnejším spôsobom posunuli smerom dopredu oproti roku 2009," povedal Ostrovský.
Medzi univerzity, ktorým sa za uplynulý rok podarilo až trikrát prekročiť priemer, ARRA zaradila Katolícku
univerzitu v Ružomberku, Žilinskú univerzitu či Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Dynamiku ukázali aj bratislavská Univerzita Komenského, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre i
banskobystrické školy Univerzita Matela Bella a Akadémia umení.
Kvalita fakúlt študentov pri výbere nezaujíma
Veterinárne lekárstvo je stále top
V uplynulom roku sa však päť slovenských univerzít a vysokých škôl ocitlo oproti priemeru v záporných
číslach, a to napríklad Technická univerzita v Košiciach a Vysoká škola múzických umení.
Ako však povedal Ivan Ostrovský z ARRA, tieto dve školy si pohoršili len málo. "Tri ďalšie školy sa oproti
priemeru zhoršili viac ako troj-, niekde až štvornásobne, a to vysoká škola výtvarných umení,
Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach," uviedol.
Ako dodal, hoci si posledná spomínaná univerzita o dosť pohoršila, stále je to na Slovensku top.
"Ak Univerzita veterinárneho lekárstva oproti roku 2009 stratila o šesť bodov, ale v skutočnosti za celý
tento rok oproti svojim súperom získala ako viac ako 30 bodov. V dlhodobom trende jej výkonnosť síce
klesá, ale stále má obrovský náskok a dokáže si ho udržať," povedal.
Ostrovský podotkol, že Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a
Univerzita s, Cyrila a Metoda v Trnave, síce zaznamenali posun, ale ešte stále sa im nepodarilo dostať k
priemeru.
Popis foto: Ilustračné foto
Popis foto: Ilustračné foto
Popis foto: Posun zaznamenali aj lekárske fakulty. (Ilustračné foto)
Stanislava Harkotová
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28. Odhalené blogermi
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 08/12/2010; s.: 19; Internet; Filip Struhárik]
Prípady blogov, ktoré ovplyvnili dianie
Eštebák na kandidátke SaS pokorny.blog.sme.sk
Braňo Hochel kandidoval vo voľbách do parlamentu za stranu SaS. Bloger Blažej Pokorný o ňom
napísal, že bol vo zväzkoch ŠtB evidovaný ako kandidát tajnej spolupráce. Sulíkovci ho preto z
kandidátky vyškrtli.

Ministerka spravodlivosti mencelova.blog.sme.sk
Médiá informovali, že šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin a bývalá ministerka spravodlivosti Viera
Petríková odcestovali na kongres OSN do Brazílie. Blogerka Silvia Mencelová následne upozornila, že
ministerka síce v Brazílii bola, ale so svojím prejavom nevystúpila.
Policajti jazdia na červenú holinova.blog.sme.sk
Nataša Holinová (v súčasnosti administrátorka blog.sme.sk) prichytila v roku 2008 policajtov v
bratislavskom Starom Meste, ako jazdia na červenú. Téme sa začalo venovať rádio Expres, čitateľ blogu
sa obrátil na inšpekciu ministerstva vnútra. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
však nebolo možné sťažnosť prešetriť.
Plagiátor na univerzite blog.etrend.sk/radost naveda/
Andrej Svorenčík vo februári 2008 upozornil na prípad plagiátorstva na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a člen Rady STV Marián Tkáč si pri písaní
svojich skrípt výrazne pomohol už vydanou publikáciou.
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29. Novým prezidentom AmCham je Igor Kottman
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/12/2010; SITA]
AUTOR - SITA, včera 17:09
Igor Kottman na poste prezidenta Americkej obchodnej komory na Slovensku nahradil Michaela Smitha,
ktorý odišiel do USA.
BRATISLAVA 9. decembra (WEBNOVINY) - Novým prezidentom Americkej obchodnej komory na
Slovensku (AmCham) sa od decembra stal Igor Kottman, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom
pobočky Citibank Europe plc v Slovenskej republike. Na poste prezidenta komory nahradil Michaela
Smitha, ktorý odišiel z pozície generálneho manažéra spoločnosti Dell do USA. Informovala o tom
komora.
Igor Kottman je členom správnej rady Americkej obchodnej komory od decembra 2009, keď sa stal
generálnym riaditeľom Citibank Europe plc Slovensko. V minulosti pôsobil ako riaditeľ pre korporátne
bankovníctvo v Citi v Rusku. Okrem toho pôsobil aj v Českej republike a v Ugande. Je absolventom
Ekonomickej Univerzity v Bratislave.
Prezident Americkej obchodnej komory je najvyšším predstaviteľom tejto organizácie a hlavou správnej
rady, ktorá riadi smerovanie a činnosť komory na Slovensku. Správna rada má 17 členov, ktorí sú volení
na dvojročné funkčné obdobie.
Americká obchodná komora na Slovensku vznikla v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková
organizácia financovaná z príspevkov svojich členov. Združuje podnikateľské subjekty pôsobiace na
slovenskom trhu s cieľom podporovať nielen rozvoj dobrých vzťahov SR so Spojenými štátmi, ale
predovšetkým rast slovenskej ekonomiky a zlepšovanie investičného a podnikateľského prostredia.
Komora združuje viac ako 300 členských spoločností. Členskú základňu tvorí približne 25 %
slovenských, 35 % amerických a 40 % medzinárodných firiem.
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30. Ocenili mladých slovenských vedcov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 07/12/2010; Veda - Aktuality; TASR]
Vyhlásili najšikovnejších mladých vedcov Slovenska. Top osobnosťou sa stala Andrea Fedorková.
BRATISLAVA. Za objavy, originálne výstupy či vedecký medzinárodný prínos ocenili v Bratislave 11
mladých vedcov a vysokoškolákov prestížnou cenou Študentská osobnosť Slovenska 2010/2011.
Top osobnosťou 6. ročníka súťaže sa stala Andrea Fedorková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá sa počas štúdia venovala problematike Li-iónových batérií. Cenu jej
odovzdal prezident SR Ivan Gašparovič za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového

materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol- FEPO4 (fosforečnan sodný).
Pre Fedorkovú je cena zadosťučinením za roky strávené pri práci. "Zároveň to aj zaväzuje, resp.
podnecuje k tomu, aby som ďalej pracovala na svojej vedecko-výskumnej kariére, pretože vidím, že táto
práca je ocenená a má to zmysel." Vedecké podmienky podľa nej nie sú na Slovensku ideálne,
zhodnotila však, že sa postupne zlepšujú.
Prezident ocenil, že mladí ľudia sa venujú vede a výskumu aj v čase, kedy nie sú tieto oblasti
podporované tak, ako by si zaslúžili. "Dúfam, že do budúcna sa táto pozícia zmení a že im vytvoríme
podmienky, ktoré budú ozaj podmienkami, že budú môcť konkurovať celej svetovej elite," zdôraznil.
Doktorandov a študentov ocenili v 11 kategóriách. Za elektrotechniku, priemyselné technológie cenu
získal Peter Tvarožek z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
Prvenstvo v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika dosiahol Stanislav Soják z Fakulty
elektrotechniky a informatiky katedry jadrovej fyziky a techniky Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave.
Gabriel Horváth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave získal ocenenie v kategórii
Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.
Za lekárske vedy a farmáciu ocenili Bc. Mareka Psotu z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity.
Andrea Fedorková získala prvenstvo v prírodných vedách a chémii.
Za najlepšiu činnosť v stavebníctve a architektúre cenu dostala Monika Michalková. zo Stavebnej fakulty
STU v Bratislave.
V kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo bol prvý Attila Tóth z Fakulty záhradníctva a
krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied bol najlepší v oblasti filozofie, politológie,
práva a teológie.
Za kultúru a umenie ocenili Ivanu Slávikovú z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici.
Lucia Murínová, rod. Tulejová z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity bola prvá v kategórii
Ekonómia.
Jakub Krako z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave cenu získal v oblasti športu.
"Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich
talent, múdrosť, cieľavedomosť a pomôcť otvoriť im dvere k možnostiam presadiť sa doma aj v
zahraničí," povedal vyhlasovateľ súťaže Marián Meško, predseda Junior Chamber International
Slovakia.
Dekani príslušných fakúlt VŠ alebo riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 71
prác študentov. Nominácie posúdili garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí.
Víťazi každej kategórie získali vecné ceny a finančnú odmenu.
Študentská osobnosť Slovenska je súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého stupňa
VŠ štúdia alebo tretieho stupňa doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na
slovenských vysokých školách, ich talent, ako aj cieľavedomosť a predstaviť ich širokej verejnosti.
TASR
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31. Poprední vedci sú aj mladí ľudia, ocenili ich
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 07/12/2010; SITA]
AUTOR - SITA, včera 14:55
V Bratislave dnes odovzdávali ceny Študentská osobnosť školského roka 2009/2010.

BRATISLAVA 7. decembra (WEBNOVINY) - Poprednými osobnosťami vedy a výskumu na Slovensku
môžu byť aj mladí ľudia, ukázalo sa to aj dnes, keď si v bratislavskom Pálffyho paláci jedenásť
najvýnimočnejších prevzalo ceny Študentská osobnosť školského roka 2009/2010. Top študentskou
osobnosťou sa stala Andrea Fedorková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorá zvíťazila aj v kategórii Prírodné vedy, chémia. Cenu si prebrala z rúk prezidenta Ivana
Gašparoviča, získala aj ďalšie vecné a finančné dary. Fedorková pracuje na problematike li-iónových
batérií. Ďalej sa chce venovať vedecko-výskumnej činnosti, ako dodala, cena je "zaväzujúca a
povzbudzujúca k tomu, že takáto práca má zmysel. Po dlhých rokoch práce, cestovania, publikovania a
písania je to na záver ocenené a je to veľmi príjemné," vyhlásila Fedorková. Ako konštatovala,
podmienky nie sú na Slovensku ideálne, no z roka na rok sa zlepšujú. Gašparovič zase pochválil
mladých ľudí, ktorí chcú byť vzdelaní a svoje vzdelanie využiť v prospech Slovenska. Dodal, že zatiaľ
každá vláda deklarovala podporu pre vedu a výskum, no ani jedna to nesplnila a z tohto hľadiska sa
prezidentovi nevidí ani rozpočet, o ktorom v súčasnosti rokujú poslanci.
Dnes oceňovali študentov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia vysokých škôl a doktorandov na
výskumných pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Ako vysvetlil výkonný predseda Junior Chamber
International - Slovakia Marián Meško, sú to študenti, ktorí "môžu byť príkladom", pretože dosiahli
úspechy doma aj v zahraničí. Jedenástich víťazov označil za "výnimočných". Podľa podpredsedníčky
SAV Daniely Ježovej ide o "špičku vo svojich odboroch" a dodala, že talentovaných ľudí pribúda.
"Budeme radi, ak sa o týchto mladých osobnostiach dozvie čo najviac ľudí. Sú výnimoční a našu
pozornosť si zaslúžia," vyhlásil generálny riaditeľ Skanska SK Tibor Kočvara, ktorý sa priznal, že čím
menej rozumel odborným termínom, tým mal lepší pocit.
Medzi ocenenými sa objavilo aj jedno všeobecne známe meno
Cenu za šport si odniesol historicky najúspešnejší slovenský paralympionik Jakub Krako, ktorý tento rok
na zimných hrách vo Vancouveri získal tri zlaté a jednu striebornú medailu v zjazdovom lyžovaní. Popri
tom stíha povinnosti prváka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V kategórii
Kultúra a umenie sa zase študentskou osobnosťou roka stala Ivana Sláviková z Fakulty výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, tohtoročná držiteľka Ceny Martina Benku. Za elektrotechniku
a priemyselné technológie si cenu odniesol Peter Tvarožek z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej
univerzity, ktorý sa špecializuje na generáciu superkontinua vo fotonických kryštálových vláknach. V
kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika sa víťazom stal Stanislav Soják z Fakulty elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa zaoberá novými generáciami jadrových
reaktorov. Gabriel Horváth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského zvíťazil v
kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy. Horváth v súčasnosti pracuje na vývoji plazmového
pera novej generácie, ktoré sa využíva v kožnej medicíne.
V kategórii Lekárske vedy, farmácia si cenu odniesol Marek Psota z Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity, ktorý najskôr porovnával chorobnosť Rómov a majoritného obyvateľstva a v
súčasnosti sa venuje problematike ischemických chorôb srdca. Monika Michalková zo Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zvíťazila v kategórii stavebníctvo a architektúra, ktorá
skúmala inundačné územia riek vo Francúzsku, USA a na Slovensku. Arboristike sa zase venuje Attila
Tóth z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre,
ktorý si odniesol cenu v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Za filozofiu, politológiu,
právo a teológiu sa osobnosťou stal Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý
je expertom na holokaust. Cenu získala aj Lucia Murínová z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej
univerzity za ekonómiu so svojou prácou v oblasti flexibility na trhu práce.
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32. Poprední vedci sú aj mladí ľudia, výnimočných ocenili
[Téma: Ekonomická univerzita; www.itnews.sk; 08/12/2010; SITA]
V Bratislave včera odovzdávali ceny Študentská osobnosť školského roka 2009/2010. Poprednými
osobnosťami vedy a výskumu na Slovensku môžu byť aj mladí ľudia, ukázalo sa to aj včera, keď si v
bratislavskom Pálffyho paláci jedenásť najvýnimočnejších prevzalo ceny Študentská osobnosť školského
roka 2009/2010. Top študentskou osobnosťou sa stala Andrea Fedorková z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zvíťazila aj v kategórii Prírodné vedy, chémia. Cenu si
prebrala z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča, získala aj ďalšie vecné a finančné dary.
Fedorková pracuje na problematike lítiovo-iónových batérií. Ďalej sa chce venovať vedecko-výskumnej
činnosti, ako dodala, cena je "zaväzujúca a povzbudzujúca k tomu, že takáto práca má zmysel. Po
dlhých rokoch práce, cestovania, publikovania a písania je to na záver ocenené a je to veľmi príjemné",
vyhlásila Fedorková. Ako konštatovala, podmienky nie sú na Slovensku ideálne, no z roka na rok sa
zlepšujú. Gašparovič zase pochválil mladých ľudí, ktorí chcú byť vzdelaní a svoje vzdelanie využiť v

prospech Slovenska. Dodal, že zatiaľ každá vláda deklarovala podporu pre vedu a výskum, no ani jedna
to nesplnila a z tohto hľadiska sa prezidentovi nevidí ani rozpočet, o ktorom v súčasnosti rokujú poslanci.
Dnes oceňovali študentov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia vysokých škôl a doktorandov na
výskumných pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Ako vysvetlil výkonný predseda Junior Chamber
International – Slovakia Marián Meško, sú to študenti, ktorí "môžu byť príkladom", pretože dosiahli
úspechy doma aj v zahraničí. Jedenástich víťazov označil za "výnimočných". Podľa podpredsedníčky
SAV Daniely Ježovej ide o "špičku vo svojich odboroch" a dodala, že talentovaných ľudí pribúda.
"Budeme radi, ak sa o týchto mladých osobnostiach dozvie čo najviac ľudí. Sú výnimoční a našu
pozornosť si zaslúžia," vyhlásil generálny riaditeľ Skanska SK Tibor Kočvara, ktorý sa priznal, že čím
menej rozumel odborným termínom, tým mal lepší pocit.
Medzi ocenenými sa objavilo aj jedno všeobecne známe meno. Cenu za šport si odniesol historicky
najúspešnejší slovenský paralympionik Jakub Krako, ktorý tento rok na zimných hrách vo Vancouveri
získal tri zlaté a jednu striebornú medailu v zjazdovom lyžovaní. Popri tom stíha povinnosti prváka na
Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V kategórii Kultúra a umenie sa zase
študentskou osobnosťou roka stala Ivana Sláviková z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v
Banskej Bystrici, tohtoročná držiteľka Ceny Martina Benku. Za elektrotechniku a priemyselné technológie
si cenu odniesol Peter Tvarožek z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, ktorý sa špecializuje na
generáciu superkontinua vo fotonických kryštálových vláknach. V kategórii Hutníctvo, strojárstvo,
energetika sa víťazom stal Stanislav Soják z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, ktorý sa zaoberá novými generáciami jadrových reaktorov. Gabriel Horváth z
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského zvíťazil v kategórii Informatika a
matematicko-fyzikálne vedy. Horváth v súčasnosti pracuje na vývoji plazmového pera novej generácie,
ktoré sa využíva v kožnej medicíne.
V kategórii Lekárske vedy, farmácia si cenu odniesol Marek Psota z Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity, ktorý najskôr porovnával chorobnosť Rómov a majoritného obyvateľstva a v
súčasnosti sa venuje problematike ischemických chorôb srdca. V kategórii Stavebníctvo a architektúra
zvíťazila Monika Michalková zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá
skúmala inundačné územia riek vo Francúzsku, USA a na Slovensku. Arboristike sa zase venuje Attila
Tóth z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre,
ktorý si odniesol cenu v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Za filozofiu, politológiu,
právo a teológiu sa osobnosťou stal Ján Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý
je expertom na holokaust. Cenu za ekonómiu získala aj Lucia Murínová z Fakulty riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity svojou prácou v oblasti flexibility na trhu práce.

ZDROJ - SITA
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33. Ako blogerka pomohla pacientom
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/12/2010; Ekonomika - Médiá; Filip Struhárik]
Informovanie čakajú ľudia od médií, no blogeri sa tešia porovnateľnej dôvere.
BRATISLAVA. Hlavnou správou na titulnej strane tohto denníka bola prednedávnom téma, ktorá sa inak
v médiách objavuje iba veľmi výnimočne, ak vôbec.
Článok ukázal na problém, ktorý sa od istého veku vyskytuje na Slovensku až podozrivo bežne, hoci
človeku znepríjemňuje život a občas spôsobuje smrť. Bol to článok o preležaninách.
Preležaniny
Sestry v slovenských nemocniciach často nedbajú na pravidelný pohyb pacienta, lekári nad tým žmúria
očami a príbuzní sa radšej na nikoho nesťažujú. Ktovie ako dlho by sa ešte udržal frekventovaný a
vážny problém pod pokrievkou, ak by o ňom jedného dňa nevznikol blog. Napísala ho Ľubica Kočanová,
ktorá sa sama stará o starých ľudí.
Podarilo sa jej to presvedčivo, takže jej text sa z blogov SME rýchlo rozšíril po internete. A prečítali si ho
i redaktori v SME.
Kým sa preležaniny dostali na titulku novín, ubehlo niekoľko týždňov pátrania. Výsledkom boli desiatky
článkov, ktoré napokon viedli k činom. Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo, že začne preležaniny

považovať za jeden z indikátorov kvality nemocníc.
Armáda blogerov
Podobných príbehov s dobrým koncom, na začiatku ktorých stojí blog, síce nie je veľa, ale stávajú sa.
Majú dostatočne široké podhubie: len na webe blog.sme.sk je zaregistrovaných viac ako 17-tisíc
blogerov. Z nich zhruba 600 napíše každý týždeň aspoň jeden príspevok.
V mase textov prevláda obsah, ktorý je vlastný podstate blogov. Väčšinou sú to osobné postoje, príbehy
a úvahy, ktoré určite nepohnú svetom. No medzi blogermi sú i takí, ktorí radšej kritizujú, overujú,
upozorňujú a presviedčajú. A tak vznikajú dôležité texty o témach, ktoré profesionálne médiá nemôžu
alebo nechcú pokrývať.
Jozef Drahovský, Gabriel Šípoš alebo napríklad Michal Pastier blogujú pravidelne o témach, ktorým
rozumejú a v ktorých sú novinármi nenahraditeľní. A majú tisícky čitateľov.
Mnohí iní majú za čitateľov len zopár svojich priateľov, no občas upozornia na jav, ktorý spôsobí búrku.
Keď tento rok v apríli strana SaS menila svoju kandidátku, predchádzal tomu blog, ktorý objavil, že jeden
z kandidátov na poslanca strany možno spolupracoval s ŠtB.
Alebo keď sa Viera Petríková, exministerka spravodlivosti, radšej vyhýbala médiám, bolo to po tom, čo
jedna blogerka napísala o jej príliš lenivej pracovnej ceste v Brazílii.
Jedenásteho septembra
U nás vstúpili blogeri do sveta, ktorý patril iba novinárom, až po roku 2004, keď na Slovensku vznikli
stránky blog.sk a blog.sme.sk. V zahraničí sa prvé blogy objavili už v roku 1997. Masové blogovanie
však vyvolali až teroristické útoky z 11. septembra 2001.
V ten deň vzniklo v USA mnoho nových blogov, na ktorých ľudia hľadali vinníkov. Od tohto dátumu sa
blogy stali súčasťou mediálneho ekosystému. Dôležitú spravodajskú úlohu hrali napríklad počas tragédie
v juhovýchodnej Ázii, keď vlna cunami zabila desaťtisíce ľudí, počas hurikánu na Floride či cez vojnu v
Iraku.
Blogy si časom získali autoritu a pozornosť médií. A médiá v nich občas chtiac-nechtiac nachádzajú
inšpiráciu. Prípadne zájdu ešte ďalej a informácie z blogov šíria systematicky.
Agentúra Reuters už v roku 2006 zapojila informácie z blogov do svojho informačného servisu. Podobnú
stratégiu si zvolili aj BBC, Washington Post a denník USA Today. Denník SME prezentuje výber z
blogov na titulnej stránke svojho webu.
S dôverou cez siete
Ešte dôležitejšieho spojenca našlo blogovanie v sociálnych sieťach. Sú masové a rýchle, takže cesta od
napísania blogu k tisíckam čitateľov sa skrátila na hodiny alebo minúty. Niet divu, že spoluzakladateľ
Twitteru Biz Stone dúfa, že sa mu podarí vytvoriť spravodajskú sieť. Môže počítať s príspevkami 175
miliónov zaregistrovaných užívateľov.
Mimochodom, keď v marci zaútočili teroristi na moskovské metro, prvé dve fotografie, ktoré zverejnil web
SME.sk, pochádzali od používateľov Twitteru.
Hoci blogeri niekedy evidentne zaskočia tam, kde chýba novinár, blogy noviny nenahradili. Ukázala to i
anketa medzi čitateľmi a facebookovými fanúšikmi webu SME.sk.
Z približne 600 ľudí, ktorí sa do nej zapojili, iba 13 percent odpovedalo, že na blogoch hľadajú
informácie. Väčšina vidí v blogoch skôr jedinečné, osobné texty, ktoré by v novinách nečakali.
No pokiaľ ide o dôveru, nie sú na tom blogeri, prinajmenšom medzi účastníkmi ankety SME, vôbec
najhoršie.
Ukázalo sa, že blogom veria viac než vysielaniu slovenských televízií. Kým televízii nedôveruje 63
percent opýtaných, blogerom 48 percent. A najvyššiu dôveru prejavujú účastníci ankety rozhlasu, tlači a
spravodajským webom.
Odhalené blogermi
Prípady blogov, ktoré ovplyvnili dianie:
Eštebák na kandidátke SaS

pokorny.blog.sme.sk
Braňo Hochel kandidoval vo voľbách do parlamentu za stranu SaS. Bloger Blažej Pokorný o ňom
napísal, že bol vo zväzkoch ŠtB evidovaný ako kandidát tajnej spolupráce. Sulíkovci ho preto z
kandidátky vyškrtli.
Ministerka spravodlivosti
mencelova.blog.sme.sk
Médiá informovali, že šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin a bývalá ministerka spravodlivosti Viera
Petríková odcestovali na kongres OSN do Brazílie. Blogerka Silvia Mencelová následne upozornila, že
ministerka síce v Brazílii bola, ale so svojím prejavom nevystúpila.
Policajti jazdia na červenú
holinova.blog.sme.sk
Nataša Holinová (v súčasnosti administrátorka blog.sme.sk) prichytila v roku 2008 policajtov v
bratislavskom Starom Meste, ako jazdia na červenú. Téme sa začalo venovať rádio Expres, čitateľ blogu
sa obrátil na inšpekciu ministerstva vnútra. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
však nebolo možné sťažnosť prešetriť.
Plagiátor na univerzite
blog.etrend.sk/radostnaveda/
Andrej Svorenčík vo februári 2008 upozornil na prípad plagiátorstva na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a člen Rady STV Marián Tkáč si pri písaní
svojich skrípt výrazne pomohol už vydanou publikáciou.
Filip Struhárik
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34. Prečo Slovensko chýba v univerzitnej špičke
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 03/12/2010; eTREND; Pavel Sibyla]
Slovenská škola v päťstovke najlepších svetových univerzít stále absentuje, snaha o vyššiu kvalitu nie
Pavel Sibyla
Keby bolo slovenské vysoké školstvo človek a navštívil by psychológa, počas sedenia by sa určite
zmienil aj o rebríčku päťstovky najlepších univerzít sveta. Neúčasť aspoň jedinej univerzity spod Tatier v
elitnej skupine sa pre slovenské vysoké školstvo stáva traumou.
Eurofondmi k elite
Na absenciu Slovenska v zozname päťsto najlepších škôl sa dá pozerať z rôznych uhlov. Richard K.
Vedder, americký profesor ekonómie z University of Illinois, hovoí, že pre päťmiliónovú krajinu je ťažké
nájsť zdroje na financovanie školy svetovej úrovne. "Ohio, odkiaľ som ja, má jedenásť miliónov
obyvateľov a len jednu univerzitu v prvej stovke," povedal R. Vedder v rozhovore pre TREND. Na druhej
strane, Nórsko, ktoré je počtom obyvateľov ešte o málo menšie ako Slovensko, sa môže pochváliť až
štyrmi školami v elitnej päťstovke. Medzi najlepšími nechýba ani Ľubľanská univerzita zo Slovinska, v
ktorom žije len o čosi viac ako 2 milióny ľudí.
Spomedzi šiestich kritérií, na ktorých rebríček zostavovaný Šanghajskou univerzitou stojí, je najmä
požiadavka na pôsobenie držiteľa Nobelovej ceny vo vedeckom kolektíve školy vo veľkej miere o
peniazoch. Špičkoví svetoví vedci bývajú svojimi alma mater zaplatení primerane k svojej cene na trhu.
No v systéme financovania slovenského vysokého školstva je len minimálny priestor, aby si niektorá
škola mohla dovoliť zaplatiť na niekoľko rokov zahraničného nobelistu.
Nové vedenie ministerstva školstva vidí príležitosť v štrukturálnych fondoch. Podľa hovorkyne rezortu
Miriam Žiakovej chce ministerstvo eurofondy použiť na realizáciu zámeru z programového vyhlásenia
vlády, konkrétne na "motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne
zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť". Ako bude tento nástroj v skutočnosti
vyzerať a fungovať, by malo byť známe po zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa na
tento účel pripravuje.
Nekupovať, ale vychovať
Podľa Renáty Králkovej, donedávna analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a dnes
doktorandky na budapeštianskej Central European University, je v poriadku, ak sa chce štát takto
angažovať vo zvyšovaní kvality ambicióznych škôl. "Na druhej strane som si nie celkom istá, či je možné
mať na konci volebného obdobia nejakú školu v medzinárodnom rankingu. Aj keby všetko išlo ako po
masle, najprv treba pripraviť reformu školstva, potom ju implementovať a až o nejaký čas prinesie svoje
plody," myslí si R. Králiková.
Druhá a rozumnejšia možnosť pre školy, ako si "hotového" nobelistu zaplatiť, je vychovať si ho. To
predpokladá venovať pozornosť udržaniu perspektívnych mladých vedcov na Slovensku a získať

dostatok financií na materiálne zabezpečenie ich pracovísk. Biochemik Ladislav Kováč z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rozhovore pre TREND Špeciál Vysoké školy hovorí,
že mladá a stredná generácia vedcov nemôže len lamentovať a čakať na príležitosť, ale sa o ňu pobiť.
"Musia sa usilovať zaujať v našom akademickom živote rozhodujúce mocenské pozície a nepripustiť,
aby ich obsadili mafie bezzásadových pohrobkov komunizmu," myslí si L. Kováč, ktorý bol v minulosti
jedným z adeptov na získanie Nobelovej ceny.
Potrebu zastaviť únik mozgov zo slovenských škôl a vedeckých pracovísk si uvedomuje aj vláda. V
Programovom vyhlásení preto sľubuje úpravu legislatívy "tak, aby umožňovala rýchly kariérny postup
excelentným pedagógom a výskumníkom". Viac peňazí do slovenskej vedy by malo v budúcom roku
prísť opäť vďaka fondom EÚ. Konkrétne o 40 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2010. S peniazmi zo
štátneho rozpočtu to však stále nebude viac ako 1 percento z HDP.
No podľa vlády nie je problémom slovenskej vedy nedostatok financií, ale spôsob ich použitia. Ten dnes
podľa nej nezabezpečuje koncentráciu peňazí v najlepších výskumných tímoch, čo chce vláda zmeniť
použitím nástrojov založených na súťažnom princípe a zapojením kvalitných zahraničných hodnotiteľov
do rozhodovania o použití peňazí na vedu. Podľa R. Králikovej je dobré mať realistické očakávania. "Za
dva roky držiteľa Nobelovej ceny nevychováme," hovorí. No podľa nej sú dva roky dostatok času na
nastavenie systému, ktorý k takému výsledku môže viesť.
Vraj na úrovni Čechov
Snívanie politických špičiek a verejnosti o slovenskej škole medzi najlepšími sa ťažko stane realitou, ak
sa nepridajú tí, o ktorých je reč: školy. Tie však nie sú len vedeckými inštitúciami (šanghajský rebríček sa
na školy pozerá najmä cez optiku výstupov vo vede a výskume), ale ich úlohou je tiež pripraviť svojich
študentov na prax. Kvalita vysokého školstva sa cez túto optiku stáva širším pojmom.
Novela vysokoškolského zákona z roku 2009 uložila školám povinnosť vytvoriť si interné pravidlá na
priebežné vyhodnocovanie kvality vzdelávania svojich poslucháčov. Takáto požiadavka je v zhode s
autonómnym postavením vysokých škôl. Na druhej strane pri verejných vysokých školách, ktoré sú v
drvivej väčšine financované zo štátneho rozpočtu, je namieste volanie po externom audite kvality
činnosti škôl a fakúlt. Vláda v Programovom vyhlásení hovorí o zavedení medzinárodných štandardov
kvality do akreditačného procesu vysokých škôl.
Z výsledkov ankety, ktorú TREND medzi slovenskými vysokými školami urobil, by sa dalo usúdiť, že o
kvalitu vzdelávania na slovenských školách si verejnosť nemusí robiť starosti. Z predstaviteľov
sedemnástich škôl, ktoré sa do ankety zapojili, si väčšina myslí (12), že vzdelávanie, ktoré ponúkajú, je
na rovnakej úrovni ako v susednom Česku. Aj napriek tomu, že na počet slovenských študentov na
českých verejných školách viac ako tridsaťnásobne prevyšuje tých 509 (v októbri 2009) mladých
Čechov, ktorí prišli študovať na Slovensko.
Rovnako optimisticky vnímajú oslovené školy úroveň pripravenosti svojich absolventov na prax. Podľa
pätnástich je dobrá, banskobystrická Akadémia umení a nitrianska Slovenská poľnohospodárska
univerzita hovoria o vynikajúcej praktickej pripravenosti svojich absolventov.
Jazykom za kvalitou
O tom, že sa slovenské školy majú v čom ešte zlepšovať, však svedčí fakt, že všetky oslovené školy
dokázali pomenovať opatrenia, ktorými chcú kvalitu vzdelávania aj uplatniteľnosť absolventov v praxi
ďalej zvyšovať. V prvom prípade sa najčastejšie spomínalo zvyšovanie počtu študijných programov
realizovaných v cudzom jazyku či prispôsobenie sa kritériám komplexnej akreditácie.
O tom, že vlastná iniciatíva v podobe rozširovania študijných programov v cudzom jazyku a zapájanie
študentov do medzinárodných mobilít prináša svoje ovocie, svedčí prípad Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského. Tej podľa rankingu najlepších biznis škôl na svete (Eduniversal) patrí aktuálne
343. miesto, čo v konkurencii desiatok tisícov škôl zameraných na ekonómiu a manažment nie je vôbec
zlý výsledok.
Tvrdšie kroky predpokladá v odpovedi na otázku o opatreniach v záujme zvýšenia kvality štúdia
zriaďovateľ súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry. "S
učiteľmi, ktorí budú mať hodnotenia od študentov horšie ako B-, nepredĺžime pracovné zmluvy," tvrdí
bývalý rektor školy a dodáva tiež, že škola zvýši výkonovú časť mzdy u učiteľov za zahraničné
publikácie. Ekonomická univerzita v Bratislave chce prehĺbiť spoluprácu s americkou Ohio University
a vytvoriť podnikateľské inovačné centrum pre študentov. Košická Univerzita veterinárneho lekárstva a
farmácie sa chystá vykonať vo svojich študijných programoch vnútorný audit zameraný na potreby
praxe.
Na to, či tieto dobré nápady neostanú len na papieri, bude mať vplyv aj ministerstvo. Ak výšku dotácie
pre školy podmieni výsledkami komplexnej akreditácie, čo navrhovalo, ale nezrealizovalo ešte bývalé
vedenie rezortu. Tretím do partie sú študenti. Ako ich motivovať, aby sami tlačili na vyššiu kvalitu práce
svojich fakúlt, je téma na samostatný článok.
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35. Ako si vedú naši reformátori?
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 06/12/2010; 49/2010; s.: 30,31,32; Týždeň v ekonomike;
TOMÁŠ MERAVÝ]

TOMÁŠ MERAVÝ
Boj o konečnú podobu novej legislatívy v oblasti daní a odvodov sa načas skončil. Poslanci Národnej
rady schválili definitívne znenia príslušných noviel. Nastal čas na prvé hodnotenie.
Množstvo unáhlených komentárov a analýz, ktoré niekoľkomesačný proces schvaľovania novej
legislatívy sprevádzali, vystriedal teraz, keď je balík hotový a hlavy schladené, skutočne vhodný čas na
nejaké prvé zhodnotenie. A to by sa dalo zhrnúť do slov: Pre zelenáčov vo vláde to bola veľká lekcia z
politiky.
.premiéra politických nováčikov
Základným predpokladom pre poučné divadlo bolo vytvorenie vlády zo štyroch podobne silných strán,
ktoré mali o daniach a odvodoch odlišné, miestami dokonca dosť výstredné predstavy. Na kľúčových
postoch sa ocitli politickí nováčikovia, ktorí mali na verejnosti imidž daňových expertov. Ich politické
skúsenosti však boli o čosi skromnejšie ako ich egá. Sanácia štátnej kasy, ktorá nezvládla súčasný
nápor finančnej krízy a Ficovej vlády, bola neodkladná, a preto sa zvýšenie daní nedalo obísť. Úlohou
nového kabinetu bolo správne odhadnúť, ktoré dane zdvihnúť, či o koľko. O zábavu bolo vďaka tomu
postarané. Obdobie ostrej výmeny názorov odštartovala augustová tlačovka ministrov financií a práce,
na ktorej spoločne predstavili svoje návrhy v oblasti daní a odvodov, od ktorých si sľubovali vybrať 440
miliónov eur. Dodnes nie je jasné, do akej miery boli tieto návrhy koordinované a z akých kalkulácií
vychádzali. Podstatné je, že balíček, na veľký údiv publika, odignoroval nepriame dane a právnické
osoby a zameral sa len na zdaňovanie fyzických osôb. Zdalo sa, že štátny rozpočet má byť sanovaný
predovšetkým škrtaním výnimiek zvýhodnených skupín daňovníkov. Zvýšenie nezdaniteľného minima
nemalo byť predĺžené. Príjmy z prenájmu a úrokov mali byť tiež bez odpočítateľnej položky. Živnostníci
bez účtovníctva už nemali mať možnosť uplatniť si paušálne výdavky na úrovni 60 %. Odvody, teda
zdravotné a sociálne poistenie, sa mali začať platiť zo všetkých príjmov, z ktorých sa doteraz neplatili,
čiže aj z príjmov z dohôd o vykonaní práce, odstupného, príjmov z prenájmu, úrokov, dividend, tantiém,
podielov na zisku z podnikania, atď. Všetko išlo presne tak, ako predpokladal koncept odvodového
bonusu Richarda Sulíka. Odmenou pre postihnutých daňovníkov bol neurčitý prísľub o poklese sadzieb v
budúcich rokoch. V politike však platí, že je lepšie naštvať všetkých iba máličko, ako niektorých
poriadne. Balíček namiesto toho, aby prostredníctvom vyšších nepriamych daní rozdelil záťaž medzi ľudí
rovnomerne, takže by každú rodinu stál len niekoľko eur mesačne, sústredil záťaž na plecia rôznych
skupín daňovníkov, ktorí si užívali väčšiu slobodu ako radoví zamestnanci. Fiškálny účel opatrení sa
zmiešal s otázkou spravodlivosti zdaňovania, a vznikol z toho veľmi výbušný mix. Balíček bol z hľadiska
verejnej mienky odsúdený na neúspech, lebo sa ním okrem mnohých živnostníkov, umelcov,
brigádnikov, daňových špekulantov, podnikateľov a konateľov firiem cítili postihnutí aj novinári, ktorí mali
o vládnych zámeroch informovať. Netrvalo dlho, a ozvali sa koaliční partneri, ktorí vyjadrili nesúhlas a
očakávali prerokovanie balíčka. Prišla teda ďalšia koaličná rada, na ktorej toto dejisko gradovalo. V
správach jej výsledok vyznel tak, že rozumná premiérka "zrušila" tvrdohlavých ministrov a ohlásila
zvyšovanie nepriamych daní, ktoré tiež nie je extrémne populárne, ale aspoň si ho každý odnesie viacmenej rovnakou mierou. A je navyše v súlade s celoeurópskymi trendmi presúvania záťaže z priamych
na nepriame dane. Do konca novembra potom experti v tichosti dohodli, aké zmeny vládna koalícia v
oblasti daní a odvodov definitívne schváli v parlamente. Hoci niektoré podstatné časti pôvodného balíčka
zostali zachované, vypadli z neho najcitlivejšie prvky, napríklad "zodvodnenie" dohôd a príspevkov do
tretieho piliera. Zníženie daňových výdavkov pre živnostníkov sa zmiernilo. Konsolidácia rozpočtu mala
byť z finančného hľadiska postavená najmä na dočasnom zvýšení DPH o 1 percento a vyšších
spotrebných daniach. Takto pozmenený balíček potom poputoval do parlamentu, kde ho bez väčších
problémov schválili. Skupina poslancov KDH okolo Antona Marcinčina sa ešte stihla zablysnúť
sabotovaním zvýšenia spotrebnej dane z piva; vďaka nim budeme lacnejšie pivo piť aj naďalej, hoci na
úkor infraštruktúry, keďže výpadok príjmov nahradí Figeľov rezort.
.víťazi a porazení
Tento príbeh má svojich víťazov aj porazených. Víťazom sa podľa logických pravidiel politiky stala tá
osoba, ktorá z pozície autority ukončila zmätok, upokojila ľudí, a "spasila" ohrozené skupiny daňovníkov
- premiérka Radičová. Porazenými sú politici, čo v záujme marketingu svojej strany zviazali svoje
politické osudy s ambicióznou agendou, ktorá v predvolebnom boji fungovala na jednotku, avšak po
voľbách bola odsúdená na neúspech. Bola totiž bojom s veternými mlynmi - Richard Sulík a Jozef Mihál.
Nie je veľmi múdre vzbudiť u svojich voličov očakávania, že dokážeme vytvoriť nejaký zázračný,
absolútne nepriestrelný daňový systém, ktorý skoncuje s výnimkami, ktorý raz a navždy vyrieši
najpálčivejšie ekonomické problémy krajiny, od nezamestnanosti až po nízke mzdy a daňové úniky, a z
ktorého budú všetci šťastní. Z politického hľadiska nie je taký dokonalý systém realistický už len preto,
lebo ho nie je možné dosiahnuť politikou, ktorá ráta s tým, že v pluralitnom politickom systéme je
legislatíva výsledkom konfliktu rôznych záujmov a pozícií, teda kompromisným a nedokonalým riešením.
Nie je ho možné dosiahnuť s ústupkami a výnimkami, ale iba bez ústupkov a bez výnimiek. A to nie je
priechodné. Možno to ilustrovať na návrhu platenia zdravotného poistenia z dividend, ktoré napriek

šumom prešlo do finálneho balíka. Ak zaplátate len štyri z piatich dier v systéme, ktorý je pod istým
tlakom, tak z piatej diery bude voda vytekať intenzívnejšie. Ak sa dividendy zaťažia zdravotným
poistením a zároveň sa ponechajú nezaťažené dohody a úroky z vkladov, budú mať akcionári väčšiu
motiváciu hľadať rôzne spôsoby, ako vyťahovať zisky zo spoločností namiesto dividend inými,
nezaťaženými formami kontraktov vrátane spomínaných dohôd a úrokov, z ktorých sa platí daň zrážkou.
Zavedenie platenia zdravotného poistenia z dividend je za takýchto podmienok predovšetkým veľkou
obchodnou príležitosťou pre daňových poradcov. A aké sú politické náklady týchto zmien? V októbrovom
prieskume verejnej mienky, ktorý zostavila agentúra Focus pre Hospodárske noviny, označilo 45,5
percenta respondentov Jozefa Mihála za neschopného ministra. V nepopulárnosti sa tým dostal v
priebehu troch mesiacov tesne za Mikuláša Dzurindu, ktorý takýmto rebríčkom tradične kraľuje. Kde
urobil pán minister chybu, ak to celé vlastne myslel dobre? Jedno zo základných pravidiel politiky hovorí,
že každá zmena statu quo niekoho nahnevá. Umenie politiky spočíva v robení takých reforiem, pri
ktorých možno politické náklady spojené so vznikom skupiny odporcov vyvážiť vznikom vhodnej skupiny
beneficientov. Úplne najhoršie je chcieť zreformovať všetko naraz, a poštvať tak proti sebe celkom
všetkých. A presne tejto grandióznej chyby sa dopustil Jozef Mihál svojou pôvodnou predstavou o
reforme odvodov.
.dane ako rozbuška
Dane a rozpočet boli vždy politicky citlivou záležitosťou. Sú totiž tým, čo spája občana so štátom. V
priebehu dejín boli častou príčinou povstaní či revolúcií. Stačí si spomenúť, akou rozbuškou boli dane a
clá, ktoré na svoje severoamerické kolónie ukladala Veľká Británia v rozpore so zásadou anglického
práva, že daň možno uvaliť na poddaných len so súhlasom ich volených zástupcov. Alebo uvedomiť si,
že jedným z predpokladov pre Veľkú francúzsku revolúciu bola neutešená finančná situácia
francúzskeho štátu. Ten po finančne vyčerpávajúcom 18. storočí, plnom nákladných vojen a budovania
palácov, musel zavádzať stále nové a nové dane, lebo na splátky štátneho dlhu medzičasom vynakladal
vyše dve tretiny svojich príjmov. Je to výstražný príklad aj pre dnešnú Európu, čeliacu dlhovej kríze!
Vďaka svojej expertíze mohol byť Jozef Mihál výborným štátnym tajomníkom, zodpovedným za
technickú implementáciu reforiem, ako minister však preukázal nedostatočný politický cit. Daňový
systém každej krajiny je v prvom rade odrazom politickej reality, a každý adept na pozíciu úspešného
reformátora musí byť v prvom rade obozretným politikom. Minimálnym predpokladom pre ministerský
post je schopnosť rozumieť verejnej mienke a vedieť sa pohybovať v intrigách. Smerovanie diskusie o
daniach a odvodoch na Slovensku však bolo v posledných mesiacoch z veľkej časti určované ľuďmi,
ktorí možno vedia naspamäť odrecitovať príslušné zákony i účtovnú osnovu, ale, obrazne povedané, pre
veľký počet stromov nevidia les. Jednou z príčin môže byť, že na Slovensku neexistuje silná tradícia
interdisciplinárneho vzdelania, ktoré je napríklad v anglosaských krajinách vítanou kvalifikáciou pre
verejnú správu i súkromný sektor. K známym absolventom takýchto smerov patrí britský premiér David
Cameron, ktorý na Oxforde vyštudoval populárny predmet s anglickou skratkou PPE (filozofia, politika a
ekonómia). Politikom, ktorí od reformného ošiaľu vymýšľajú čoraz prevratnejšie koncepty, by neuškodilo
viac obozretnej zdržanlivosti. Zlá politika štátu totiž môže v extrémnom prípade viesť až ku katastrofe.
Na rozpútanie vášní netreba veľa. Stačí, ak majú ľudia pocit, že štát na nich ukladá dane nespravodlivo,
a politici s čistými zámermi zbabrú manažment situácie. Našťastie, tí naši nakoniec dostali rozum...
nateraz. Najneskôr po novom roku sa však slovenskí politici opäť začnú predbiehať v návrhoch, ako
zreformovať dane a odvody.
Autor je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a University of Edinburgh
Vďaka štyrom poslancom KDH budeme piť lacnejšie pivo.
Odvodová revolúcia podľa Jozefa Mihála sa nekoná.
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36. Ekonomická univerzita plánuje excelentné pracovisko za 1,59 mil. eura
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 06/12/2010; TASR]
dnes 14:18 – BRATISLAVA
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave plánuje vytvoriť excelentné pracovisko vybavené modernou
výpočtovou technikou, servermi a softvérmi v predpokladanej sume 1,59 milióna eur bez DPH.
Univerzita zverejnila informácie o zákazke v predbežnom oznámení vo vestníku verejného obstarávania.
Ide o projekt Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie výziev v 21.
storočí. Pracovisko by malo v zákazke získať napr. dátový analytický systém, videokonferenčný set,
osobné počítače, tlačiarne, LCD televízor pre videokonferenciu, počítačový a algebraický systém a
programové prostredie pre vedecko-technické numerické výpočty.
Vybavené by bolo aj dataprojektormi, konferenčným telefónom, niekoľkými druhmi softvéru - analytickým
a štatistickým, pre ekonometriu, na simuláciu ekonomických procesov či editačný softvér a softvér pre

výrobu pdf dokumentov.
ZDROJ - TASR
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37. Ekonomická univerzita plánuje excelentné pracovisko
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 06/12/2010; TASR]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave plánuje vytvoriť excelentné pracovisko vybavené modernou
výpočtovou technikou, servermi a softvérmi v predpokladanej sume 1,59 milióna eur bez DPH.
Univerzita zverejnila informácie o zákazke v predbežnom oznámení vo vestníku verejného obstarávania.
Ide o projekt Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie výziev v 21.
storočí. Pracovisko by malo v zákazke získať napr. dátový analytický systém, videokonferenčný set,
osobné počítače, tlačiarne, LCD televízor pre videokonferenciu, počítačový a algebraický systém a
programové prostredie pre vedecko-technické numerické výpočty.
Vybavené by bolo aj dataprojektormi, konferenčným telefónom, niekoľkými druhmi softvéru - analytickým
a štatistickým, pre ekonometriu, na simuláciu ekonomických procesov či editačný softvér a softvér pre
výrobu pdf dokumentov.
TASR
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38. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v krajinách európskej únie
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 01/12/2010; 12/2010; s.: 18, 19, 20, 22, 23; trhy a financie;
doc. Ing. Mária Klimiková, PhD, Ing. Anna Sabolová]
TEXT - doc. Ing. Mária Klimiková, PhD, Ing. Anna Sabolová, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Foto: Shutterstock
Rozdiely v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu medzi krajinami EÚ, odlišnosti v zmýšľaní
spotrebiteľov, firiem a spoločností vyvolávajú potrebu harmonizácie v tejto oblasti. Toto vedie EÚ i jej
jednotlivé členské krajiny prijať legislatívne opatrenia do svojich národných legislatív. Analýza opatrení
na ochranu spotrebiteľa v troch členských krajinách ukazuje, aké veľké sú rozdiely a naznačuje, aká dlhá
bude cesta k budovaniu cezhraničnej spolupráce a znižovaniu obmedzení v cezhraničných obchodoch.
Vývoj spotrebiteľskej politiky Európskej únie sa datuje od roku 1975. Po rozšírení Európskej únie sa v
nej nachádza takmer päťsto miliónov spotrebiteľov, ktorí sa zaradili do rovnocenného spotrebiteľského
európskeho spoločenstva. Občanovi, spotrebiteľovi sa legislatívou zaručujú rovnaké práva na území
ktoréhokoľvek členského štátu, a takto posilnení a sebaistí spotrebitelia zabezpečujú podporu európskej
konkurencieschopnosti (obchody uskutočňované, bez ohľadu na hranice).
Na ochranu širokých záujmov spotrebiteľov boli v Európskej únii prijaté opatrenia v oblastiach:
- spravodlivé obchodné praktiky
- zavádzajúca komparatívna reklama
- cenové ukazovatele
- nespravodlivé zmluvné podmienky
- predaj na diaľku a podomový predaj
- timesharing a dovolenkové pobyty
- práva cestujúcich.
- Predmetom tohto príspevku bude ochrana spotrebiteľa v oblasti finančných služieb.
Poskytovanie finančných služieb v rámci Európskej únie
Dobre informovaní spotrebitelia si dokážu hájiť svoje záujmy a práva a prispievajú aj k zlepšeniu
implementácie a vynútiteľnosti predpisov o ochrane spotrebiteľa. Dôvera spotrebiteľa je v mnohých
členských štátoch značne narušená. Postupne stúpajúci počet poskytovateľov finančných služieb
vyvoláva u bežného spotrebiteľa problém pri zorientovaní sa v nových, často komplikovaných
produktoch a službách. Na základe prieskumu agentúry Barometer iba 12 % európskych občanov
využívalo finančné služby (napr. bežný účet, sporiaci účet, poistky, hypotéky, atď.) cez internet,
telefonicky alebo poštou (počas obdobia jedného roka). Rezidenti krajín ako Švédsko (32 %), Veľká
Británia (22 %), Estónsko (22 %) a Lotyšsko (22 %) prevyšujú priemerného európskeho spotrebiteľa vo
využívaní finančných služieb. Pozoruhodné je, že aj vo vyspelých krajinách ako je Švédsko alebo Veľká
Británia je toto percento na veľmi nízkej úrovni, dôvodom môže byť i jazyková bariéra medzi jednotlivými
štátmi. Najhoršie sú na tom Luxembursko, Cyprus a Bulharsko kde len 2 % obyvateľov využíva finančné

služby prostredníctvom internetu, telefónu alebo pošty v zahraničí. Základným predpokladom pre
zabezpečenie spoľahlivosti medzinárodného finančného systému je vypracovanie a presadzovanie
striktných predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ide najmä o vytvorenie podmienok obozretného
podnikania, poskytovanie poradenstva, posilnenie zodpovednosti a sankcionovania podnikov a inštitúcií
za nesprávne konanie, umožnenie verejného a súkromného vymáhania, a pod.. Aby systém fungoval
ako má, na scéne pôsobia organizácie resp. regulátori, ktorých úlohou je usmerňovať a kontrolovať
situáciu, vyvíjajúcu sa na trhu.
Finanční regulátori Európskej únie sú:
- Výbor európskych orgánov bankového dohľadu - The Committee of European Banking Supervision
(CEBS),
- Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov - The Committee of European
Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS),
- Výbor európskych regulátorov cenných papierov - Committee of European Securities Regulators
(CESR).
Právo spotrebiteľa na nápravu a odškodnenie
Pre prípady nevyriešených sporov existuje viacero možností a sú tiež kreované organizácie, na ktoré sa
klient môže obrátiť. Užitočné rady poskytnú aj organizácie:
- Vnútroštátne združenie spotrebiteľov v danej krajine,
- Európska sieť spotrebiteľských centier, ECC - Net,
- Sieť na mimosúdne riešenie cezhraničných finančných sporov
- FIN - NET,
- Riešenie sporov na jednotnom trhu - Solvit.
Vzájomne sa dopĺňajúce úlohy miestnych orgánov a národných vlád môžu poskytnúť potrebnú podporu
pre presadzovanie už existujúcich noriem. Aby bola zabezpečená vhodná a rýchla reakcia na
zneužívanie finančných úverov na trhu, ochrana spotrebiteľa a regulácia finančných inštitúcií, musia byť
prepojené všetky úrovne od miestnych až po tie nadnárodné. Ak pokus o dohodu neviedol k úspešnému
koncu, ďalším krokom je obrátiť na vnútroštátne súdy alebo vyskúšať alternatívne riešenie sporov (ARS).
Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC - NET
Na podporu mimosúdnych riešení Európska komisia vypracovala bezplatné alebo aspoň cenovo
dostupné mechanizmy alternatívneho riešenia sporov. V roku 2005 bola prijatá smernica, v ktorej sa
ustanovuje zákaz nespravodlivých obchodných praktík v rámci celej únie. Spotrebitelia postupne
dostávajú určitý priestor na odškodnenie. Vytvorenie Siete európskych spotrebiteľských centier (ECC Net, The European Consumer Centres Network), ktorá sa zaoberá sťažnosťami spotrebiteľov, je ďalším
krokom vpred v ochrane klientov. V každom členskom štáte sa nachádza jedno centrum, ktoré je
medzičlánkom medzi európskymi spotrebiteľmi a Európskou komisiou. ECC - net je teda
sprostredkovateľský článok medzi Európskou komisiou a európskymi spotrebiteľmi pri podpore čo
najefektívnejšieho fungovania vnútorného trhu.
FIN - NET (Financial Dispute Resolution Network)
je medzištátna sieť, ktorá zohráva dôležitú úlohu tým, že umožňuje používateľom a spotrebiteľom ľahký
prístup k postupom na mimosúdne riešenie sťažností v cezhraničných prípadoch. Pomáha spotrebiteľom
v jednom štáte pri riešení problémov s finančnými službami v inom štáte prostredníctvom siete
finančných autorít, napr. ombudsman alebo iná finančná autorita, ktorá je oprávnená na rozhodovanie
mimosúdnych sporov a riešia daný problém v prospech poškodeného spotrebiteľa. V súčasnosti FIN NET má 46 členov z 21 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty Európskej únie plus
Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Členovia siete FIN - NET sú prepojený prostredníctvom Memoranda o
porozumení pre mimosúdne riešenie sporov v cezhraničných projektoch v oblasti finančných služieb v
rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. FIN - NET vychádza z odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30.
marca 1998 o zásadách platných pre orgány konajúce v oblasti mimosúdneho vyrovnania. Dodržiavanie
týchto odporúčaní je obzvlášť dôležité, pretože štruktúra, charakter a právomoci jednotlivých členských
štátov FIN - NET sa líšia.
FIN - NET má tri hlavné ciele:
- poskytnúť spotrebiteľom informácie a jednoduchý prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov na
cezhraničnej úrovni: sieť pomáha spotrebiteľom určiť správny postup pre ich konkrétne sťažnosti a podá
im všetky potrebné informácie o príslušných postupoch v ich jazyku,
- zabezpečiť účinnú výmenu informácií medzi rôznymi európskymi systémami, aby sa cezhraničné
sťažnosti mohli riešiť čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najprofesionálnejšie,
- zabezpečiť mimosúdne vyrovnanie pri cezhraničných sporoch v jednotlivých európskych krajinách v

súlade so spoločným súborom zásad.
FIN - USE (Forum of user experts in the area of financial services)
Táto organizácia bola založená Európskou komisiou v roku 2004 ako fórum pre pomoc a na podporu
potrieb v oblasti zlepšovania poskytovaných finančných služieb. Významnú úlohu zastáva aj Fórum
používateľov finančných služieb, ktoré zastáva dôležitú úlohu tým, že poskytuje názor samotných
používateľov na vývoj politiky ES. Pre vylepšenie, alebo podchytenie nedostatkov je dôležitá aj účasť
samotných občanov ako aj expertov z oblasti podnikania v malých a stredných podnikoch. Prvotná
zodpovednosť za vzdelanie spotrebiteľov spočíva na členských štátoch. Európska komisia podporuje
celoeurópsku výmenu názorov o finančnom vzdelaní, o gramotnosti spotrebiteľov a o najlepšej praxi a aj
informácie pri realizácií projektov. Finančné fórum sa zaoberá všetkými službami tak, ako je definované
v smernici o predaji na diaľku, tzn. všetky služby bankového, úverového, poistného, dôchodkového,
investičného alebo platobného charakteru.
Alternatívne riešenie sporov (Alternative dispute resolution ADR)
Mimosúdne mechanizmy riešenia sporov boli vyvinuté v rámci Európskej únie s cieľom pomáhať
občanom, ktorí majú nedoriešené spotrebiteľské spory a nedosiahli dohodu s obchodníkom. ADR
mechanizmy používajú najmä tretiu stranu a je to arbiter, mediátor alebo ombudsman pri pomoci
spotrebiteľom s cieľom dosahovať riešenia. Jednoznačnými výhodami ADR je, že ponúka väčšiu
flexibilitu, podstatne kratší čas priebehu, menej administratívnych nákladov a je to viac neformálna forma
vyrovnania, ako zvyknú byť súdne vyrovnania. Asi najväčšou výhodou ADR spôsobu vyrovnania je, že je
podstatne lacnejšou formou. Môžeme skonštatovať, že tieto mechanizmy sa rozdielne vyvíjali v celej
Európskej únii. Niektoré vznikli ako výsledok verejnej iniciatívy, a to na dvoch úrovniach: na centrálnej
úrovni
- napr. výbor pre sťažnosti spotrebiteľov škandinávskych krajín,
- na miestnej úrovni - napr. rozhodcovský súd v Španielsku.
Niektoré mechanizmy na druhej strane pramenia zo súkromnej iniciatívy
- napr. mediátori / ombudsmani z oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Z dôvodu diverzifikácie týchto
orgánov sa môžeme stretnúť s tým, že ich rozhodnutia by sa mohli líšiť - niektoré sú podané ako
odporúčania, iné sú záväzné len pre profesionálov fungujúcich vo finančnom sektore, alebo sú záväzné
pre každého. Komisia bola aktívna v podpore rozvoja ADR a vytvorila dve odporúčania - Odporúčanie
komisie 85/257/ES o zásadách pre orgány v mimosúdnom vyrovnaní spotrebiteľských sporov a
Odporúčanie komisie 2001/310/ES o zásadách pre mimosúdne orgány vykonávajúce vyrovnanie
spotrebiteľských sporov.
Opatrenia zo strany Európskej únie v oblasti finančného trhu - vnútorný trh a služby
Dvakrát do roka Európska komisia uverejňuje správy o aktuálnom stave v oblasti finančných služieb,
zamerané na témy, ktoré sa týkajú užívateľov a spotrebiteľov v spravodaji Fin -Focus. Zaoberá sa
aktuálnymi otázkami, aby dochádzalo neustále k zlepšovaniu podmienok pre spotrebiteľov a takisto aj
pre poskytovateľov finančných služieb v oblastiach:
- Retailové (maloobchodné) bankovníctvo
- Systém ochrany vkladov
- Spotrebiteľské a hypotekárne úvery
- Cezhraničné platby a projekt SEPA
- Dlhodobé sporenie, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového poistenia a investičné fondy
- Finančné vzdelávanie.
Ochrana spotrebiteľa vo vybraných krajinách Európskej únie Česká republika
V Českej republike sú klienti pomerne konzervatívni, v poslednom období však došlo v posilnení práv
spotrebiteľov na trhu k výraznému posunu vpred. Ministerstvo financií ČR kladie dôraz najmä na
pozdvihnutie finančnej gramotnosti a finančnej informovanosti spotrebiteľov. Vysvetlenie základných
pojmov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa je v občianskom zákonníku v §52 odst. 3 zákona č 40/1964
Sb., ktorý všeobecne definuje pojem spotrebiteľ ako osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná
v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Bol prijatý Zákon na ochranu spotrebiteľa č.
634/1992 Sb., ktorým sa zakomponovávajú predpisy Európskych spoločenstiev do českej legislatívy a
stanovujú sa niektoré podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa. Zjednotením dohľadu
nad finančným trhom sa zaoberá zákon č. 57/2006 Sb.. Úlohou zákona je zvýšenie prehľadnosti
systému regulácie a dozoru, minimalizovanie prekrývania kompetencií medzi dozornými orgánmi a
vytvoriť predpoklad pre efektívnejší monitoring finančného trhu. Medzi subjekty pôsobiace na finančnom
trhu patria prakticky všetky subjekty, ktoré akýmkoľvek spôsobom prispievajú k ochrane spotrebiteľa a
vystupujú na finančnom trhu. V ČR je vytvorené rozdelenie stupňov ochrany spotrebiteľa, čo sa týka

zaradenia subjektov do rôznych úrovni podľa dokumentu Rámcová politika Ministerstva Financí v oblasti
ochrany spotřebitele na finančním trhu, 2007. Sú to nasledovné subjekty:
I. medzinárodné organizácie OECD, Európska Komisia, Svetová centrálna banka, OSN, DG SANCO
-Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, DG MARKT - Generálne
riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh ...)
II. vnútroštátne orgány verejnej moci
1. regulujúce inštitúcie - Ministerstvo Financí, Česká národní banka 2. inštitúcie dohľadu nad finančným
trhom - Česká národní banka, Ministerstvo Financí, Česká obchodní inspekce 3. ostatné vládne
inštitúcie ostatné ministerstvá ako napr. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministersvo vnitra a ďalšie inštitúcie ako Rada pro
rozhlasové a televízni vysílání .... 4. inštitúcie riešenia sťažností a sporov - súdy, finančný arbiter
III. finančné inštitúcie a ich profesné asociácie, či komory
- Česká bankovní asociace, Asociace českých stavebních spořitelen, Asociace družstevních záložen,
Asociace fondů a asset managementu ČR, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců
ČR, Asociace pro kapitálový trh, Asociace penzijních fondů ČR, Unie společností finančního
zprostředkování a poradenství
IV. ostatné nevládne inštitúcie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu
1. spotrebiteľské organizácie
- Sdružení obrany spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů 2. média a ich asociácie - finančné
servery, TV, finančné noviny a špecializované prílohy, Rada pre reklamu a pod.) 3. vzdelávacie inštitúcie
4. ďalšie inštitúcie, napr. Európske spotrebiteľské centrum
V. spotrebiteľské - objekt ochrany spotrebiteľa nesúci zodpovednosť za nákup finančných produktov.
Gesciu dohľadu nad ochranou spotrebiteľa má v Českej republike Ministerstvo průmyslu a obchodu,
ktoré spolupracuje s Ministerstvom financií ČR (MF ČR). Zjednotením dohľadu nad finančným trhom v
roku 2006 došlo k zoskupeniu Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami
a Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (tvoril súčasť ministerstva financií) a
právomoci týchto úradov ako aj zamestnanci spadajú pod pôsobnosť Českej národnej banky (ČNB). V
roku 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 36/2008 Sb., ktorým sa menia zákony v oblasti ochrany
spotrebiteľa
Nemecko
Vzhľadom k tomu, že Nemecko je spolkový štát, spolková vláda všeobecne upravuje právne predpisy v
oblasti ochrany spotrebiteľa a za ich dodržiavanie je zodpovedných 16 spolkových krajín samostatne.
Nevystupuje tu ústredný celistvý orgán dohľadu pre ochranu spotrebiteľa v Nemecku. Neexistuje žiadny
verejný donucovací orgán, ktorý by sa staral o túto oblasť. Existujú však aj oblasti, ktoré nemôžu byť
účinne regulované len na úrovni jednotlivých 16 spolkových krajín, tu pôsobia spolkové agentúry
zaoberajúce sa ochranou hospodárskych záujmov spotrebiteľov:
1. Spolkový úrad pre finančný dohľad (BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, The
Federal Financial Supervisory Authority) 2. Spolkový kartelový útvar (Bundeskartellamt) - monitorovanie
antitrustových zákonov a zákonov o hospodárskej súťaži. 3. Spolkový inštitút pre hodnotenie rizík (BfR Bundesinstitut für Risikobewertung)
V oblasti finančných služieb má významnú úlohu Ministerstvo financií (Bundesministerium fűr Finanzen),
ktoré riadi pravidlá finančného a kapitálového trhu v spolupráci s Nemeckou národnou bankou Deutsche Bundesbank, ktorá zastrešuje dohľad nad bankovým sektorom. Nemecko, ako vyspelá krajina
západnej Európy, má ochranu spotrebiteľa zabezpečenú na podstatne vyššej úrovni ako je to v mnohých
krajinách EÚ, o čom svedčí aj to, že sa neustále prijímajú nové opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Ako
príklad možno uviesť sprísnenie regulácie trhu s finančnými produktmi od marca 2010. V roku 2009 boli
prijaté novely zákona o ochrane údajov a dát spotrebiteľov, ktorý bude mať dopad na inštitúcie a
organizácie, poskytujúce finančné služby. Zmeny sa dotkli aj marketingových pravidiel, a to pri používaní
kontaktných údajov klientov v oblasti marketingu daných inštitúcií. Boli vypracované nové právomoci v
oblasti ochrany údajov, došlo k zvýšeniu sankcií a pokút. Za jednu z hlavných úloh, ktoré si nemecká
vláda vytýčila pri ochrane spotrebiteľa, je dostupnosť informácií pre spotrebiteľov, napr. aby súkromní
investori disponovali detailnejšími informáciami potrebnými pre obchodovanie a predchádzali rizikám
vyplývajúcim zo špekulatívnych obchodov. Týka sa to nielen investorov, ale všetkých spotrebiteľov,
využívajúcich, či chystajúcich sa využívať služby a produkty finančného sektora.

Veľká Británia (Anglicko)
Vo Veľkej Británii sa politika ochrany spotrebiteľa snaží docieliť spravodlivé zaobchádzanie so
spotrebiteľmi, pomáha im poznať ich práva a efektívne využívať v praxi, preto v súčasnosti prebieha
kampaň ,,Know Your Consumer Rights" - "Poznaj svoje spotrebiteľské práva" ako nové významné úsilie
na podporu spotrebiteľov a pochopenie ich práv. V roku 2000 vznikol ucelený právny zákon FSAMA The Financial Services & Markets Act 2000 - Zákon o finančných službách a finančnom trhu 2000. Popri
tomto dokumente existuje množstvo sekundárnych právnych predpisov a legislatív dotýkajúcich sa tejto
problematiky. FSAMA poskytuje analýzy o regulácii na finančnom trhu Veľkej Británie. Vo Veľkej Británii
do popredia vystupuje najznámejší a jediný štatutárny orgán dohľadu nad finančným sektorom (FSA Financial Service Authority), mimovládny, nezávislý finančný regulátor finančného trhu v celom
Spojenom kráľovstve. Stanovuje pravidlá, ktoré rešpektuje väčšina fungujúcich finančných inštitúcií na
trhu. FSA prevzala zodpovednosť za 9 bývalých regulátorov. FSA spĺňa úlohu The UK Lisitng Authority
of the Stock Exchange - záznamová agentúra burzy vo VB, regulátora poskytovania hypoték a poistného
regulátora. Aj keď FSA nadobudla veľkú silu v oblasti ochrany finančného trhu, hlavné postavenie patrí
Ministerstvu financií - The Treasury a Národnej banke Veľkej Británie
- The Bank of England. Medzi činnosťou týchto orgánov existuje presne špecifikovaná koordinácia, aby
nedochádzalo k prekrývaniu sa jednotlivých pôsobnosti. Tieto orgány - Ministerstvo financií, Národná
banka a FSA, sa informujú navzájom ak nastali zmeny na trhu a majú vzájomné zastúpenie, FSA je
zastúpená v Bank of England a zasa naopak, Bank of England má zastúpenie v FSA.
Ďalšie subjekty ochrany spotrebiteľa vo Veľkej Británii:
1. Finančný ombudsman - poskytuje svoje služby bezplatne a nezávisle od ostatných inštitúcií, je
podporovaný zo strany parlamentu. Okrem finančného ombudsmana pôsobí na trhu VB aj bankový
ombudsman a ombudsman v oblasti stavebných sporiteľní. 2. Office of Fair Trading (the OFT),
Kancelária férového obchodovania a Competition Commission, Komisia pre hospodársku súťaž sú
mimovládne orgány, zabezpečujúce dobre fungujúci trh pre spotrebiteľov. 3. The Financial Services
Tribunal (Súd/tribunál pre riešenie sporov v oblasti finančných služieb)
- nezávislý a nestranný orgán zodpovedný za vybavovanie sťažností a odvolaní. V tejto súvislosti je
dôležité položiť si otázku, či všetky právne akty vypracované Európskou komisiou, ktoré majú
odporúčací charakter, by mali byť automaticky zahrnuté do národných legislatív jednotlivých členských
štátov. Presnejšie povedané, do akej miery by sa mali preberať ustanovenia a aký podiel v rozhodovaní
sa má ponechať na členské krajiny s cieľom dosiahnuť harmonizáciu v Európskej únii.
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39. Kandidáti na rektora STU chcú šetriť a dostať univerzitu medzi elitu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/12/2010; Z domova; TASR]
Nový rektor STU nastúpi na post vo februári 2011, škole bude šéfovať štyri roky.
BRATISLAVA. O funkciu rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uchádza päť
kandidátov, z nich už traja kandidovali v neúspešnej voľbe 25. októbra.
Akademický senát si bude vyberať 13. decembra v tajných voľbách z mien Roman Boča, František
Janíček, Oliver Moravčík, Dušan Petráš a Robert Špaček. Víťaz volieb nahradí súčasného rektora
Vladimíra Báleša.
Boča a Špaček v októbri nekandidovali. Uchádzači o rektorské kreslo hovoria vo svojich volebných
programoch zverejnených na webe univerzity o šetrení, reorganizácii rezortov či modernizácii a cieli
dostať STU medzi elitu svetových univerzít.
Strategickým cieľom Romana Boču z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je efektívne
nakladanie s ľudskými zdrojmi na STU. Hovorí o budovaní vlastnej elity a cesty do TOP 500 najlepších
univerzít sveta aj pomocou unikátnej experimentálnej základne.
František Janíček z Fakulty elektrotechniky a informatiky sa domnieva, že je potrebné zefektívniť
štúdium a podporovať jeho prepojenie na priemysel prostredníctvom silnej priemyselnej rady, rozšíriť
ponuku graduálneho a postgraduálneho vzdelávania priamo pre potreby priemyselnej praxe. Chce tiež
získavať špičkových zahraničných lektorov na STU a zvýšiť mobilitu študentov.
Nosnými piliermi dekana Materiálovotechnologickej fakulty Olivera Moravčíka sú tradícia, efektivita a
internacionalizácia. Chce navrhnúť a realizovať moderné administratívne štruktúry rektorátu a fakúlt,
dohodnúť výhodnejšie rozdelenie kompetencií medzi centrom a fakultami či zlepšiť komunikáciu medzi
subjektmi univerzity.

Robert Špaček z Fakulty architektúry tvrdí, že je žiaduce preorganizovať a obmedziť počet
prorektorských rezortov a racionalizovať rektorát. Navrhuje založiť vedecký časopis, ktorý by
reprezentoval STU. Za dôležité tiež považuje vytvoriť alianciu bratislavských VŠ a definovať ich pozíciu
voči mestu.
Vytvoriť Radu profesorov, zaviesť systém oceňovania osobností STU a garantovať najúspešnejším
absolventom doktorandského štúdia miesto na univerzite plánuje prorektor pre vzťahy s verejnosťou a
zahraničné vzťahy Dušan Petráš. Ten sa po novembrovej voľbe ohradil voči medializovaným
informáciám, ktoré ho obvinili z plagiátorstva. Zvažoval, že si svoje meno očistí súdnou cestou.
Denník SME informoval, že prorektor mal v minulosti problém s plagiátorstvom. Podľa denníka sa v roku
2008 musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola
použitá presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií".
Petráš sa na forme ospravedlnenia a vyplatení nákladov za súdne spory dohodol po dvoch rokoch
trvania súdneho sporu. Prorektor vo svojom stanovisku oponoval, že nešlo o plagiátorstvo, ale "o
formálnu nedôslednosť riešiteľského kolektívu, za ktorú som sa ako jeho vedúci ospravedlnil".
Nový rektor STU nastúpi na post vo februári 2011, škole bude šéfovať štyri roky.
V novembri zvolili senáty rektorov na Ekonomickej univerzite (EU) a Univerzite Komenského v
Bratislave. Pozíciu rektora EU potvrdil Rudolf Sivák. Na UK nahradí dvojnásobného rektora Františka
Gahéra vedúci katedry botaniky Karol Mičieta.
TASR
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40. Slávistky do odvety s náskokom
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 09/12/2010; 283/2010; s.: 32; VOLEJBAL; jež]
Prvé zápasy 2. kola Vyzývacieho pohára volejbalistiek
Včera boli na programe prvé zápasy 2. kola Vyzývacieho pohára volejbalistiek, v ktorých sa predstavili
dva slovenské tímy. Hráčky Slávie UK Ekonomická univerzita Bratislava zvíťazili v hale Mladosť nad
tímom CSMU Craiova 3:1, takže do odvety o týždeň v Rumunsku pôjdu s náskokom. Dievčatá VK
Senica na palubovke favorizovaného švajčiarskeho Schaffhausenu nečakane vyhrali prvý set, ale potom
sa už jasne presadilo domáce družstvo.
SLÁVIA UK EU – CRAIOVA 3:1 (23, -17, 19, 17)
Zápas trval 96 minút. Pred 200 divákmi rozhodovali Kršek (ČR) a Dobrev (Bul.).
SLÁVIA UK EU: Jelínková, M. Hnátová, Rákošová, Golitková, E. Salanciová, Kóšová (liberka
Hinzellerová, Herelová, Mitrengová). Trénerka: Z. Tlstovičová.
CSMU: Niculceová, Rogojinaruová, Hambeleová, Ramirezová, Zanfirová, Rusuová (liberka Pascová,
Popoviciová, Posteová). Tréner: D. Girleanu.
Prvý set bol vyrovnaný a veľmi dôležitý. Rumunky v ňom viedli 14:11 a ešte aj 19:16, ale slávistky otočili
na 21:19 a koncovku si už ustrážili. Vyšiel im aj vstup do druhého, ale za stavu 7:2 sa zasekli. Vlastnými
chybami dovolili súperovi znížiť a od 13:9 uhrali do konca setu už len štyri body. Túto pasáž prehrali
4:16! Zdalo sa, že Craiova bude hrýzť, ale v treťom už mali domáce hráčky hru pod kontrolou, hoci bolo
z 10:1 až 10:7 a z 19:12 zase 19:15. Vo štvrtom slávistky rýchlo vyhrávali 9:2, neskôr bolo 16:7 a už bolo
jasné, že tento súper je pre nášho majstra na ceste do ďalšieho kola prekonateľný. Napriek výhre však
nemá pred odvetou v stredu 15. decembra (18.00) nič isté, pretože v Craiove musí vyhrať minimálne v
zlatom sete.
POVEDALA PO ZÁPASE
ZUZANA TLSTOVIČOVÁ (trénerka Slávie UK EU): "Som rada, že sme vyhrali. Po posledných
výsledkoch, ktoré sme dosiahli, sme to potrebovali. A navyše, pre mňa je to prvá výhra v európskej
pohárovej súťaži za tri roky, odkedy som v Slávii, takže ma teší o to viac. Nevedeli sme, čo môžeme od
Rumuniek očakávať, takže dôležitý bol prvý set, ktorý sme uhrali v koncovke. Vyšiel nám aj vstup do
druhého, ale za jasného vedenia prišli naše chyby a nakoniec sme ho prehrali. Mala som trochu obavy,

čo to s dievčatami spraví, ale teší ma, že ďalšie dva zvládli. Výkonnostne máme na to, aby sme sa cez
Craiovu dostali, ale na jej palubovke to bude ťažké. Možno rozhodne až zlatý set, čo by tiež bola pre náš
mladý tím nová skúsenosť."
SCHAFFHAUSEN – SENICA 3:1 (-20, 17, 17, 15)
Zápas trval 89 minút. Pred 300 divákmi rozhodovali Maciejewski (Poľ.) a Pitkänen (Fín.).
VK: Podová, Mihálová, Grohmannová, Krajčová, Keltošová, Pukančíková (liberka Šteffeková,
Štepániková, Jakubovičová, Orthová). Trénerka: L. Búzková.
Seničanky sa favorizovaného domáceho tímu, v kádri ktorého je až sedem legionárok, nezľakli. Od
začiatku s ním držali krok, pred druhým technickým oddychovým časom si utvorili štvorbodový náskok a
hneď po prvom setbale sa ujali vedenia. V druhom sete sa domáce hráčky rýchlo spamätali zo šoku z
úvodu duelu a hoci hostky ešte znížili na 11:13, o prevahe Schaffhausenu nebolo pochýb. V treťom sa
hostky držali do 10:10, ale švajčiarsky tím potom získal päťbodový náskok, ktorý do konca setu ešte
zvýšil. Seničanky sa nevzdávali, bojovali aj v štvrtom sete, ale tím Kanti si už víťazstvo s prehľadom
ustrážil. Odveta sa bude hrať v Senici v stredu 15. októbra o 18.00 h.
POVEDALA PO ZÁPASE
SLÁVKA MIHÁLOVÁ (hrajúca trénerka Senice): "Súpera sme v prvom sete viditeľne zaskočili pozornou
hrou, keď sme aj veľmi dobre podávali, a nečakane sme ho vyhrali. Potom sa už síce presadilo
favorizované domáce družstvo, ale v odvete sa ešte pokúsime zabojovať o postup."
(jež)
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41. Študentská osobnosť roka sa hľadala v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:15; 07/12/2010; Slovensko dnes; Z domova; Andrea
Dragošeková]
Maroš Košík, moderátor STV: "Naši mladí ľudia majú rozum na správnom mieste. Svedčí o tom aj
dnešné oceňovanie tých najšikovnejších študentov či doktorandov. Stretli sa v bratislavskom Pálffyho
paláci."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Pozeráte sa na jedenásť mladých ľudí, ktorí sa postarali o
unikátne vedecké výsledky v oblasti medicíny, jadrovej fyziky či štúdia holokaustu."
Marián Meško, organizátor podujatia: "Môžu byť, myslím si, takým celebritným, skutočne celebritným
príkladom pre širokú verejnosť."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Som rád, že aj v čase, kedy nie všetko svedčí tomu, že podporujeme
vedu a vzdelanie do takej miery ako si zaslúži, mladí ľudia sa na túto cestu dajú."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Veda pohltila aj Marka Psotu z Trnavskej univerzity. Vo
výskume porovnával chorobnosť Rómov a majority. Najnovšie chce na Slovensko priniesť unikátny
model v liečení ischemickej choroby srdca, ktorý vynašiel liverpoolsky profesor."
Marek Psota, ocenený študent z Fakulty zdrav. a soc. práce TU: "Získal som finančné prostriedky na
týždňovú stáž, ktorú plánujem vo februári absolvovať u profesora Keppela."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Medzi ocenenými nechýbali ani športovci, napríklad mladý
paralympionik v zjazdovom lyžovaní."
Jakub Krako, ocenený študent z OF Ekonomickej univerzity v BA: "Máme veľký počet medailistov na
paralympijských hrách, ale ja som bol prvý zlatý medailista."
Andrea Dragošeková, redaktorka STV: "Top osobnosťou sa stala mladá východniarka Andrea
Fedorková. O jej poznatky v oblasti vývoja liónových batérií majú záujem mnohé zahraničné firmy aj
univerzity."
Andrea Fedorková, Top študentská osobnosť z Prírod. fakulty UK v BA: "Určite je zaväzujúce a
povzbudzujúce k tomu, že takáto práca má zmysel."
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42. Pridajú poslanci vysokým školám?
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 07/12/2010; Správy STV; Z domova; Rita
Fleischmanová]
Jarmila Hargašová, moderátorka STV: "Vysoké školy by mali dostať na budúci rok o 27 miliónov menej.
Rektori tvrdia, že takto navrhnutý rozpočet môže byť pre univerzity likvidačný."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Vysokým školám treba pridať vyše 9 milióna eur, poslancov o to
požiadal predseda Školského parlamentného výboru Dušan Čaplovič. Tlmočil tak požiadavku rektorov."
Dušan Čaplovič, poslanec NR SR (Smer-SD): "Nenavyšujem štátny rozpočet, ale som požiadal o
presunutia, alokovanie prostriedkov z Ministerstva obrany, z programu obrana do vysokých škôl a vedy."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Predpokladáme, že táto zmena bude odsúhlasená,
pretože si myslíme, že ten náš návrh na zmenu zohľadňuje minimálne požiadavky na to, aby vysoké
školy na Slovensku v roku 2011 mohli fungovať."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Minister obrany už zo svojho rozpočtu nechce dať nikomu ani
cent."
Ľubomír Galko, minister obrany SR (SaS): "Akékoľvek ubratie, akékoľvek sumy z rozpočtu rezortu
obrany by som pokladal za absolútne nehospodárne. Tým by sme prakticky mohli ohroziť
obranyschopnosť republiky a doslova paralyzovať ozbrojené sily."
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (SDKÚ-DS): "Rezort obrany bol už oholený na kosť, má najnižší
rozpočet vo svojej histórii, myslím. že zobrať mu ďalšie peniaze by nebolo správne."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Ďalšie milióny pre vysoké školy nechce podporiť ani Peter
Osuský."
Peter Osuský, poslanec NR SR (Most-Híd): "Pretože sme v situácii, keď práve vláda, ktorej súčasťou bol
pán predseda výboru Čaplovič, dostala ekonomiku do situácie, keď treba šetriť."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Rektori sa pri svojich požiadavkách opierajú aj o medzinárodné
porovnania. V európskych rebríčkoch sme na posledných miestach vo výdavkoch pre vedu a vysoké
školy."
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43. Viac informácií? Mám to v akčnom pláne
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 09/12/2010; 49; s.: 48,49; ROZHOVOR; Ján Záborský , Martina
Kláseková]
Vladimír Dvořáček prevzal v polovici roka vedenie dohľadu v NBS, avizuje zmeny 08.12.2010 / Ján
Záborský , Martina Kláseková
Reguláciou finančného trhu sa zaoberal na ministerstve financií (MF) počas predchádzajúcich dvoch
vlád. Od júla začal šéfovať dohľadu nad ním v centrálnej banke. Hoci Vladimír Dvořáček nemá
viceguvernérsku stoličku, pod sebou má agendu, ktorú dovtedy zastávali muži s týmto titulom. Chce
nastoliť nové štandardy komunikácie dohľadu a centrálnu banku si vie predstaviť aj v role ochrancu práv
spotrebiteľa.
Ešte nedávno ste vnímali dohľad zvonku. Ako sa zmenil po nástupe do Národnej banky Slovenska
[NBS] váš pohľad na jeho fungovanie a kvalitu?
O dohľade sa veľa hovorí. Iné je vidieť ho zvonku a iné, keď za to preberiete zodpovednosť. Pre mňa je
najzaujímavejšie, že dohľad nie je len výsledok, ale aj proces. Je daný zákonom, ktorý za žiadnych
okolností nemôžete porušiť. Treba si uvedomiť, že to nie je niečo, čo prebieha živelne.
Bol by efektívnejší, keby ho menej neobmedzoval zákon?
Legislatívna úprava bola robená tak, aby zabezpečovala vyvážené postavenie účastníkom konania.
Nemala by tu fungovať asymetria. Legislatíva to nastavila konzervatívnym spôsobom, aby boli

ochránené práva oboch strán.
Napríklad poisťovňa Rapid Life veľmi obratne namietala všetky kroky a čakalo sa od NBS, že zasiahne.
Dá sa dohľad optimalizovať tak, aby to nevyzeralo, že zametáte pod koberec?
Snažíme sa o časovú optimalizáciu. Problém môže vzniknúť, ak konáte prirýchlo i pomaly. Keď uplynú
nejaké lehoty – a nielen preto, že nekonáme my, ale aj keď nekoná niekto iný – môže sa stať, že veci sú
v preklúzii. Hoci je tam nález, nedá sa konanie dokončiť. Nehovorím teraz o Rapide, ale všeobecne.
Ale ľudia čakajú, že dohľad príde a buchne po stole, keď treba.
Dohľad koná, len verejnosť nie celkom správne vníma, o čom dohľad je. Problémy ľudí sa v skutočnosti
týkajú ochrany spotrebiteľa. Keď majú pocit, že ich práva boli poškodené. Nevnímajú, že úlohou dohľadu
je zabezpečiť finančnú stabilitu a konať, keď sa finančná inštitúcia dostáva do problémov, prípadne
skrachuje. Cieľom je však predchádzať takýmto situáciám a nie naháňať inštitúcie tak, že ich v istom
momente zlikvidujeme. Najlepšia je prevencia.
Hovoríte, že dohľad koná. No navonok veľa výstupov nevidno. V minulosti bývalý Úrad pre finančný trh
aspoň zverejňoval pokuty, dôvody na ich udelenie...
Robíme polročne zásadný výstup – Analýzu finančného sektora. Sú tam zhrnuté poznatky v agregovanej
podobe, ale údaje za jednotlivé subjekty nezverejňujeme.
No práve to je zaujímavé pre spotrebiteľov, keď vidia, že niekto aj ten ich finančný dom dohliada. Ak
spoločnosti pochybia, museli by vysvetľovať. Prečo ľuďom nedať podrobnejšie informácie?
Je to dobrý názor. Niektoré informácie by mohli pomôcť aj spotrebiteľom. Veľký priestor na zlepšenie
vidím cez web. Na tomto budeme pracovať. Mám to vo svojom "akčnom pláne".
Priniesli ste si do NBS svojich ľudí?
Bol by som krátkozraký, keby som si priniesol nejakých ľudí z ministerstva a týmto znížil jeho odbornú
úroveň. Je lepšie mať funkčné inštitúcie, ktoré vedia spolupracovať. Takže nie, nikto so mnou neprišiel.
V čase, keď ste prichádzali, alebo skôr mesiace predtým, z dohľadu veľa ľudí odišlo. S čím to súviselo?
Je pravda, že niekoľko ľudí z útvaru dohľadu odišlo. Neviem, či tam bol rovnaký dôvod, ktorý by sme
mohli pomenovať. Od júla sa však preskupili činnosti a niektorí vedúci pracovníci neakceptovali ponuku
na novú prácu. Dôležitejšie je, že boli nahradení takmer výlučne z vnútorných zdrojov banky a teraz je
dohľad plne funkčný. Odborná úroveň zamestnancov v banke je veľmi dobrá, vieme vybrať ľudí do
vedúcich pozícií z vlastných zdrojov.
Údajne odchádzali vo veľkom ľudia, ktorí boli spojení s Ritro prípadom [spor Dexia banky a Ritra pre
devízové obchody]...
Počujem to prvýkrát. Pokiaľ ide o prípad Ritro, mal som k dispozícii všetky informácie, ktoré som
potreboval.
Ako veľmi ovplyvnili personálne zmeny dohliadacie procesy?
Odišli niektorí ľudia na vedúcich pozíciách. Vedúci nemá priamo vo svojej agende konkrétny referát,
ktorý zostane nepokrytý, ak odíde. Písomnosti sú na svojom mieste, pracovníci sa v drvivej väčšine
zaoberajú rovnakou agendou ako predtým. Skôr to bola otázka manažmentu odborov. Predtým boli
usporiadené podľa činností – od povoľovania cez dohľad až po sankcie, teraz sú usporiadané sektorovo
– bankovníctvo, poisťovníctvo, cenné papiere, dôchodkoví správcovia.
V budúcom roku by mal vzniknúť paneurópsky dohľad. Čo to bude pre vás znamenať?
Vedeli sme, ako bude vyzerať nová štruktúra európskeho dohľadu. Keď sa pripravovali organizačné
zmeny k 1. júlu tohto roka, prispôsobovali sa aj európskym štruktúram. Tak, aby existovala kompetentná
protistrana na národnej úrovni. Napríklad na odbore regulácie máme oddelenie analýz z hľadiska
obozretnosti na makroúrovni, ktoré má v náplni práce to, čím sa bude zaoberať Európsky výbor pre
systémové riziká. Aj doteraz sme sa zúčastňovali na práci európskych výborov, no teraz bude viac práce
so zastupovaním našich záujmov. Túto činnosť vrátane novej agendy budeme zabezpečovať pri
nezmenenom počte pracovníkov.
Čakáte ďalšie vysvetľovanie, že vás nie je priveľa, ako nedávno, keď sa o počet ľudí v NBS začali
zaujímať poslanci?

To je možné, že to budeme musieť vysvetľovať. Ale najmä je potrebné robiť osvetu a vysvetľovať
odbornej verejnosti, aké nové činnosti sa tu budú zabezpečovať. Nás zaujíma viac kvalita. Časť ľudí vo
finančnom sektore tvrdí, že dohľad nie vždy ovláda, čo sa u nich deje. Nedávno som sa stretol s
vedením Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Pri nejakých výberových konaniach sa
pýtali adeptov, prečo majú záujem o rozšírenie vzdelania a čo chcú robiť v budúcnosti. Polovica
povedala, že by chcela pracovať v centrálnej banke. Ľudia zvonku sa pozerajú na NBS ako na miesto,
kde môžu odborne rásť, lebo je tu prístup k informáciám a zaujímavej náplni práce. U nás pracuje veľa
mladých ľudí, ktorí v tom vidia výzvu a príležitosť posúvať sa odborne ďalej, a to výraznejšie, ako keby
nastúpili do nejakej komerčnej finančnej inštitúcie.
Čakali by sme, že budete mať viac záujem o ľudí z biznisu.
Samozrejme, snažíme sa aj o ľudí z biznisu, nejakých sme aj získali. Ale máme tu tiež ľudí zo
zahraničných vysokých škôl, ktorí majú veľmi dobré vzdelanie, u nás napredujú, majú tu kontakt s
európskou agendou. Druhá vec je výkon dohľadu, bolo by dobré to vidieť prierezovo. Potrebujeme
odborníkov na výkon dohľadu na mieste, na diaľku i takých, čo robia metodiku a reguláciu.
Na MF ste sa intenzívne zaoberali ochranou spotrebiteľa. Tu dostávate od ľudí sťažnosti na finančný
sektor, hoci NBS to v kompetencii nemá. Ako to riešite?
Ešte na ministerstve sme pred časom pripravili koncepciu, ktorá identifikovala problémové oblasti.
Ochrana spotrebiteľa nie je len o finančnej gramotnosti verejnosti. Aj predajné kanály musia byť
primerane edukované. Reguláciu finančného sprostredkovania a poradenstva sme sprísnili, s čím bol trh
pomerne nespokojný. No po implementácii legislatívy sa ukazuje, že sprostredkovatelia skúškami
organizovanými profesijnými asociáciami prechádzajú. Čo sa týka vašej otázky týkajúcej sa doručených
podaní, áno, je to tak, do NBS dostávame stovky sťažností ročne.
Mala by riešiť ochranu spotrebiteľa centrálna banka?
Ostáva nám dokončiť odbornú diskusiu, ktoré inštitúcie by mali zabezpečovať vymožiteľnosť práv
spotrebiteľa. Istý odborný potenciál vidím aj v centrálnej banke. Máme tu malý útvar, ktorý sa zaoberá
ochranou spotrebiteľa. No je limitovaný tým, že nemáme zákonné oprávnenie vydávať rozhodnutia v
prípade sporov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov spotrebiteľov a finančných inštitúcií. Posudzujeme
žiadosti, komunikujeme s finančnou spoločnosťou, buď to vrátime na doriešenie, alebo si vyžiadame
podklady a snažíme sa dať aspoň nezávislý názor.
Aké možnosti dohľadu nad sprostredkovaním má centrálna banka? Vzdelanie je jedna vec, ale predaj je
o niečom inom.
Súhlasím, sú to dve rozdielne veci. Odborná spôsobilosť je len vytvorenie predpokladu, aby distribučný
kanál mohol vhodným spôsobom predávať. Ale to neznamená, že to vždy prebieha korektne. Trh
finančného sprostredkovania je rozdelený tak, že samostatných agentov a poradcov banka licencuje,
ostatných registruje. Dohľad sa vykonáva nad prvou skupinou.
Ešte nedávno sa na Slovensku nezvykli aktívne predávať cenné papiere. Teraz sa dostali aj do
multilevelu, reklamu majú na hranici korektnosti – ako to vnímate?
Na európskej úrovni bol záujem riešiť predaj cenných papierov v rámci direktívy Mifid. Bola
implementovaná, má silný prvok ochrany spotrebiteľa. Zaviedli sa opatrenia, ktoré by mali zlepšovať
situáciu, no nie je to tak vo všetkých prípadoch. Stretávame sa s nezrovnalosťami aj v tejto oblasti. Hoci
najviac sťažností je na poisťovníctvo a bankovníctvo. Čo sa týka reklamy, objavujú sa tu rôzne praktiky.
Tu má však kompetenciu Rada pre reklamu.
Napríklad predaj akcií Tatry Mountain Resorts je podľa vás v poriadku? Reklama polročných výnosov,
propagácia garancie výnosov, hoci je limitovaná?
Pozeráme sa na to, máme to na radare.
© 2010 TREND Holding, spol. s r.o.
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44. Sen o aute
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 11/12/2010; 50/2010; s.: 36, 37, 38; PODNIKANIE PO
SLOVENSKY; RICHARD FILIPKO]

NA SLOVENSKU VYRÁBA VOZIDLÁ, KTORÉ KONKURUJÚ AJ SVETOVÝM GOLEMOM
Je Slovák s americkým pasom a v Orechovej Potôni vyrába autá, ktoré vedia poraziť aj ferrari. DICK
KVETŇANSKÝ (40) na nich úspešne preteká a jeho príbeh pripomína chlapčenský sen.
Jeho otec, známy slovenský vedec Richard Kvetňanský, pracoval v USA na vesmírnom programe
Interkozmos. Bol rok 1970 a vedcovi sa v Amerike narodil syn Dick. Vyrastal striedavo doma i v zámorí,
základnú školu takisto striedal na Slovensku a vo Washingtone. "Napriek tomu, že som za socializmu žil
na Slovensku s menom Dick a v občianskom som mal miesto narodenia Washington, nikdy som
problémy nemal," spomína Dick Kvetňanský.
V servise na benzínke
V Bratislave študoval na Ekonomickej univerzite a cez prázdniny brigádoval v Amerike v servise na
benzínovom čerpadle. "Vymieňal som olej, robil som bežný rýchloservis. Chodieval tam aj chlapík, ktorý
mal Ferrari Testarossa. Ohromne vzácne auto. Lenže zvuk jeho motora mi nejako k ferrari nesedel.
Vrčal bublavo ako typické americké autá. Nakoniec vysvitlo, že to nebol originál, ale len replika
Testarossy. Jedna spoločnosť z Kalifornie robila repliky na podvozku amerických áut. Strašne ma to
zaujalo, tak som sa šiel do Kalifornie pozrieť," hovorí Kvetňanský. Keď bol v roku 1991 druhák na
vysokej škole, zamestnal sa v tejto kalifornskej firme. Ako bežný zamestnanec autá brúsil a podobne.
Vyrábali repliky talianskych športových áut pre filmový priemysel.
Ferrari pre Skalu
"Napadlo mi, že by sme to mohli robiť aj na Slovensku a lacnejšie, lebo vtedy u nás ľudia zarábali tritisíc
korún, tam tritisíc dolárov. Kontakty som už mal i v Hollywoode, tak som v Bratislave založil firmu K1
Styling, prijal dvoch zamestnancov a začali sme robiť repliky áut do filmov. Asi najznámejším je Skala s
Nicolasom Cageom a so Seanom Connerym, do ktorého sme dodali žlté ferrari. Nakoniec vo filme
vyletelo do vzduchu." Dick Kvetňanský svojim rodičom zo začiatku ani nehovoril, že založil firmu. Otec je
veľmi úspešný vedec, hovorí niekoľkými jazykmi, pracuje na úrovni ľudí, ktorí dostávajú Nobelove ceny,
je Muž roka Ameriky za rok 1996, pracuje vo vesmírnom programe NASA. "Keď má človek takého otca,
trocha sa aj hanbí otravovať ho s hlúposťami, že idem vyrábať nejakú repliku auta," hovorí Dick
Kvetňanský. Nakoniec však jeho firma vyrobila desiatky replík. "Naučil som sa ich robiť ešte v Amerike.
Funguje to tak, že príde zákazka idú točiť napríklad Batmana, potrebujú batmobil. Dizajnér načrtne, ako
by malo auto vyzerať, z polystyrénu sa urobí model, nanesie sa naň epoxidová vrstva, dizajnér na ňu
niečo nakreslí. Kúpi sa starý chevrolet, odreže sa karoséria a tá guča polystyrénu sa nalepí na
podvozok," vysvetľuje.
Šporťák ako stavebnica
Prvou replikou auta, ktorú Dick Kvetňanský vyrobil v Bratislave, bolo Lamborghini Countach. Vtedy sa už
živil aj dovozom amerických áut do Európy. Na výrobu repliky doviezol lacné ojazdené študentské auto
za 500 dolárov a na jeho podvozku vytvoril vernú kópiu lamborghini. Chodil s ním na výstavy, prenajímali
si ho firmy, postupne vyrobil ďalšie. V roku 1997 stretol automobilového dizajnéra Juraja Mitra, a ten
navrhol nové vlastné auto. "Vyrobili sme ho na podvozku vozidla Chevrolet Camaro, nazvali sme ho
Evoluzione. Získali sme certifikát od nemeckej TÜV a auto sme mohli predávať." Vtedy však už mali
navrhnutý dizajn nového športového auta attack, ktoré je známy dodnes. Začali ho vyrábať najskôr ako
skladačku - kit car. Čiže súčiastky zabalili do škatule a poslali zákazníkovi. Klient si kúpil Hondu Accord,
vytiahol z nej motor, prevodovku, nápravy, zmontoval si to so súčiastkami attacku a mal športové auto.
"Najviac, asi 150 stavebníc, sme predali do USA, v Európe sme mali možno 20 až 30 klientov." K
stavebnici boli dve deväťhodinové DVD s presným postupom, ako auto postaviť. Dvaja ľudia ho dokázali
poskladať za 14 dní.
Väčšina na export
V roku 2004 začal vyrábať hotové autá attack. "Vývoj sme zaplatili z toho, čo sme zarobili na
skladačkách. Vtedy sme už mali asi 19 zamestnancov. Spolupracovali sme s automobilkou Ford,
používali sme motory firmy Jaguár a chodili sme k nim do Anglicka robiť testy v aerodynamickom tuneli.
Emisné testy robili tak, že auto zmrazili na mínus 40, naštartovali ho a testovali. Vyrábali sa katalyzátory,
aby sme splnili normu. Keď bolo auto hotové, absolvovali sme všetky svetové automobilové výstavy.
Vozidlo prešlo crashtestmi a stali sme sa oficiálne malosériovým výrobcom," hovorí Dick Kvetňanský.
Boli to tisícky hodín vývoja, testovania, administratívnej práce, vybavovania certifikátov. V súčasnosti u
nás jazdí do desať attackov, väčšina šla na export. Jedno auto stálo asi 75-tisíc eur.
Úspechy na pretekoch
"Lenže automobilový priemysel sa ocitol v ťažkej kríze. Krachovali také obrovské koncerny ako General

Motors. Pochopil som, že maličká firma ako my krízu nemôže vydržať, ak niečo nezmeníme. Vedel som,
že naše sériové autá neprežijú, čo bola strašná škoda, lebo sme už mali vyvinutý nový attack s novými
motormi, už bol otestovaný a mal fenomenálne vlastnosti. Báli sme sa, že klientela je opatrná, tak sme
výrobu zastavili a preorientovali sme sa na výrobu racingových špeciálov." Práve vtedy vznikol prvý
pretekársky okruh na Slovensku v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej Stredy. Dick Kvetňanský založil
firmu Race 4 Slovakia. Po anglicky sa číslo štyri povie for a názov Race for Slovakia znamená aj
Pretekáme pre Slovensko. Z Bratislavy sa s firmou presťahoval na okruh Slovakiaring. "Vyrobili sme
prototyp racingového špeciálu, na jar tohto roka sme ho otestovali a v lete sme začali chodiť po Európe
na preteky. Mali sme okamžite veľký úspech. Všade, kde sme prišli, sme stáli na stupňoch víťazov." Keď
Dick Kvetňanský prvýkrát vyhral v Belgicku na okruhu Zolder, nastala panika. Slovákov nik nepoznal,
organizátori nemali slovenskú hymnu. Musel ju hľadať cez internet a stiahnuť ju. "Boli dosť prekvapení
naším víťazstvom, odrazu bol ohromný záujem médií, pozvali nás na diskusiu do nemeckej RTL, ktorú
vysielali pred pretekmi F1." V médiách sa objavili titulky o slovenských autách, ktoré dokážu poraziť aj
ferrari. "Ale naším cieľom nie je porovnávať sa s veľkým ferrari alebo lamborghini, to by sme boli príliš
trúfalí. To, že sa nám podarilo na konkrétnych pretekoch poraziť ferrari, neznamená, že naša firma už
vie vyrobiť lepšie auto. Určite nie." Na budúci rok vyrobia asi dvadsať špeciálov najmä pre zahraničnú
klientelu.
Ešte budeme počuť
Na Slovakiaringu si Kvetňanský vytvoril Racingovú akadémiu, kde klientov zoznamuje s racingovou
jazdou, autami a ponúka možnosť zviesť sa na okruhu attackom, ktorý zrýchli z 0 na 100 kilometrov za
hodinu za 2,6 sekundy. Klienti si môžu urobiť aj pilotnú licenciu a jazdiť na attackoch alebo sa zviezť s
profesionálnym pilotom. "Na budúci rok chceme ísť na väčšinu európskych pretekov a začneme
vychovávať mladé talenty. Keď chodíme pretekať do zahraničia, je to strašne milé, lebo ľudia sú ochotní
zaplatiť, aby sme ich vzali so sebou a aby s nami mohli byť v zákulisí. Tam je plno svetových značiek,
my prídeme s tým naším autíčkom a vyhráme. Úžasný pocit, keď hrajú našu hymnu. Aj v ďalšom roku
plánujeme brávať ľudí so sebou do zákulisia." Dick Kvetňanský hovorí, že po uplynutí krízy sa znova
vrátia aj k výrobe áut na cestu a ponuku ešte rozšíria o iný typ auta. Vyvíjajú nový vlastný motor šetrný k
životnému prostrediu. Je teda veľmi pravdepodobné, že o špičkových autách zo Slovenska budeme ešte
veľa počuť.
RICHARD FILIPKO, FOTO: IVAN PASTOR
"Naším cieľom nie je porovnávať sa s ferrari alebo lamborghini."
Foto:
Každé auto znamená tisícky hodín ručnej práce.
Skúšanie sedadla, ktoré vyrábajú na mieru.
S konštruktérmi treba predebatovať každý detail.
Na budúci rok vyrobia dvadsať racingových špeciálov.
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45. Ekonomická univerzita v Bratislave umožní získať prestížny titul EEMBA
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/12/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity (EU) otvorí v marci štúdium
General Management Programme (GMP). Program podľa univerzity predstavuje prvý krok k získaniu
prestížneho titulu European Executive MBA (EEMBA).
"Okrem získania medzinárodne uznávaného certifikátu GMP možno kredity z programu využiť na
pokračovanie v štúdiu EEMBA, ktorý v októbri 2010 zaradil denník the Financial Times na prvé miesto v
programoch MBA z pohľadu kariérneho uplatnenia jeho absolventov," uviedla pre TASR Romana
Baroňová z Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU.
Ekonomická univerzita zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia vzdelávanie v ekonomických a
manažérskych študijných programoch. V akademickom roku 2009/2010 sa na nej uskutočňuje výučba v
18 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 22 na 2. stupni štúdia (inžinierske) a v 19
študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium).
TASR
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46. Ing. Juraj Nádaský (kandidát číslo 9)
[Téma: Ekonomická univerzita; Senčan; 01/12/2010; 12/2010; s.: 5; Komunálne voľby; redakcia]
nezávislý kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Senci za 6. volebný obvod
Narodil som sa 29.5.1977 v Senci, som ženatý a mám dve deti, dcérku a syna. V roku 2001 som skončil
Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 1999 podnikám v Senci. V poslednom volebnom období
v rokoch 2006 - 2010 som bol členom stavebnej komisie MsZ, ktorá pripravovala podklady pre mestskú
radu a poslancov MsZ.
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47. Kto je kto v manažmente
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 16/12/2010; 50; s.: 42; Biznis; mj]
Nový riaditeľ. Slovenská pobočka medzinárodnej poisťovne pohľadávok a poskytovateľa kreditných
informácií Coface ohlásila minulý týždeň výmenu na najvyššej pozícii. Novým generálnym riaditeľom
Coface Slovakia sa stal Ľubor Jenis. Nahradil doterajšieho šéfa firmy Tomáša Juríka, ktorý viedol
Coface Slovakia tri roky. Ľ. Jenis absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Dosiaľ pracoval najmä vo finančnom sektore. V opise jeho kariéry figuruje Eximbanka SR,
Allianz Group a spoločnosť McCarter. Takmer päť rokov zastával pozíciu generálneho riaditeľa a
predsedu predstavenstva OTP Faktoring Slovensko. V roku 2008 bol predsedom Slovenskej asociácie
faktoringových spoločností.
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48. Inštitút vraj zavádza študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/12/2010; Bratislava; Daša Račková]
Slovenský inštitút vzdelávania podľa viacerých fakúlt zavádza maturantov. Organizácia ponúka
prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium, dokonca aj na fakulty, ktoré prijímacie pohovory
neorganizujú.BRATISLAVA. Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského sa dištancuje od prípravných
kurzov na prijímačky organizované Slovenským inštitútom vzdelávania.Na svojej internetovej stránke
katedra informuje, že s inštitútom nespolupracuje.K vyjadreniu sa pripojili aj niektoré fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave.Viaceré fakulty organizujú prípravné kurzy
pre uchádzačov o štúdium samy.Kurzy aj tam, kde netrebaSlovenský inštitút vzdelávania, nezávislá
organizácia poskytujúca vzdelávacie služby, organizuje kurzy každý rok.Úspešnosť absolventov kurzov
na prijímačkách je podľa inštitútu vysoká.Vedenie fakúlt si myslí, že inštitút maturantov informáciami na
internete zavádza. Učebné plány prípravných kurzov by sa totiž mali čo najviac priblížiť systému
prijímacích skúšok, obsah kurzov majú pripravovať vysokoškolskí pedagógovia.Inštitút ponúka kurzy
uchádzačom dokonca aj na také fakulty, ktoré prijímacie pohovory neorganizujú.Ide o Fakultu informácií
a informačných technológií a Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej
univerzite. "Informácie sú chybné, tieto fakulty neorganizujú prijímacie pohovory," povedala za fakulty Iva
Šajbidorová.Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, ktorá je na stránke spomenutá tiež,
prijímačky organizuje, alepracovníci fakulty vraj s inštitútom nespolupracujú.Obsahovú náplň ich kurzov
fakulta nepozná. Stavebná fakulta si organizuje vlastné prípravné kurzy.Ekonomická univerzita v
Bratislave nevylučuje spoluprácu svojich pedagógov s inštitútom.Od učebného obsahu na kurzoch sa
však dištancuje. "Informáciu, že nespolupracujeme so žiadnym inštitútom, uvádzame aj v brožúrkach pre
uchádzačov o štúdium," povedala za Ekonomickú univerzitu Zuzana Jójart. Univerzita organizuje
vlastné kurzy.Vedenie Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského sa k téme nechcelo vyjadriť.
Organizuje vlastné kurzy a bude o nich informovať na internetovej stránke školy.Kvalitu garantujú
lektoriSlovenský inštitút vzdelávania sa ohradzuje tým, že kvalitu učebných programov garantujú
poprední vysoko〜školskí pedagógovia."Pedagógovia sa na kurzoch predstavia, študenti si tak môžu
overiť, kde pôsobia," povedal za inštitút Peter Hronkovič. Úspešnosť absolventov kurzov je podľa
inštitútu až 89 percent v závislosti od typu skončenej strednej školy.Prieskum robí inštitút pri prijímacích
skúškach, potvrdil to aj Hronkovič."Možno povedať, že nami organizované kurzy sú pre fakulty
konkurenciou, je logické, že sa pre svoje kurzy snažia získať čo najviac študentov," dodáva.Prijímačky
sú inéŠtudenti, ktorí kurzy inštitútu navštevovali, si na žiaden prieskum nespomínajú."Nik ma z inštitútu
nekontaktoval. Ani pri prijímačkách, ani po nich. Po skončení kurzu sme vyplňovali iba dotazník o
spokojnosti s kurzom," povedala Sandra, absolventka kurzov inštitútu.Sandra vraví, že pedagógovia síce
pochádzali zo škôl, o ktoré sa uchádzala, na prijímacích skúškach však vôbec nebol okruh tém, ktoré

pedagógovia študentom poskytli.
Daša Račková
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49. Inštitút vraj zavádza študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 17/12/2010; s.: 3; Bratislava; Daša Račková]
Slovenský inštitút vzdelávania podľa viacerých fakúlt zavádza maturantov
Spoločnosť ponúka prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium, dokonca aj na fakulty, ktoré prijímacie
pohovory neorganizujú.
Bratislava. Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského sa dištancuje od prípravných kurzov na
prijímačky organizované Slovenským inštitútom vzdelávania. Na svojej intemetovej stránke katedra
informuje, že s inštitútom nespolupracuje. K vyjadreniu sa pripojili aj niektoré fakulty Slovenskej
technickej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave. Viaceré fakulty organizujú prípravné kurzy
pre uchádzačov o štúdium samy.
Kurzy aj tam, kde netreba
Slovenský inštitút vzdelávania, nezávislá organizácia poskytujúca vzdelávacie služby, organizuje kurzy
každý rok. Úspešnosť absolventov kurzov na prijímačkách je podľa inštitútu vysoká. Vedenie fakúlt si
myslí, že inštitút maturantov informáciami na internete zavádza. Učebné plány prípravných kurzov by sa
totiž mali čo najviac priblížiť systému prijímacích skúšok, obsah kurzov majú pripravovať vysokoškolskí
pedagógovia. Inštitút ponúka kurzy uchádzačom dokonca aj na také fakulty, ktoré prijímacie pohovory
neorganizujú. Ide o Fakultu informácií a informačných technológií a Fakultu chemickej a potravinárskej
technológie na Slovenskej technickej univerzite. "Informácie sú chybné, tieto fakulty neorganizujú
prijímacie pohovory," povedala za fakulty Iva Šajbidorová. Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity, ktorá je na stránke spomenutá tiež, prijímačky organizuje, ale pracovníci fakulty vraj s
inštitútom nespolupracujú. Obsahovú náplň ich kurzov fakulta nepozná. Stavebná fakulta si organizuje
vlastné prípravné kurzy. Ekonomická univerzita v Bratislave nevylučuje spoluprácu svojich pedagógov
s inštitútom. Od učebného obsahu na kurzoch sa však dištancuje. "Informáciu, že nespolupracujeme so
žiadnym inštitútom, uvádzame aj v brožúrkach pre uchádzačov o štúdium," povedala za Ekonomickú
univerzitu Zuzana Jójart. Univerzita organizuje vlastné kurzy. Vedenie Katedry žurnalistiky Univerzity
Komenského sa k téme nechcelo vyjadriť. Organizuje vlastné kurzy a bude o nich informovať na
intemetovej stránke školy.
Kvalitu garantujú lektori
Slovenský inštitút vzdelávania sa ohradzuje tým, že kvalitu učebných programov garantujú poprední
vysokoškolskí pedagógovia. "Pedagógovia sa na kurzoch predstavia, študenti si tak môžu overiť, kde
pôsobia," povedal za inštitút Peter Hronkovič. Úspešnosť absolventov kurzov je podľa inštitútu až 89
percent v závislosti od typu skončenej strednej školy. Prieskum robí inštitút pri prijímacích skúškach,
potvrdil to aj Hronkovič. "Možno povedať, že nami organizované kurzy sú pre fakulty konkurenciou, je
logické, že sa pre svoje kurzy snažia získať čo najviac študentov," dodáva.
Iné prijímačky
Študenti, ktorí kurzy inštitútu navštevovali, si na žiaden prieskum nespomínajú. "Nik ma z inštitútu
nekontaktoval. Ani pri prijímačkách, ani po nich. Po skončení kurzu sme vyplňovali iba dotazník o
spokojnosti s kurzom," povedala Sandra, absolventka kurzov inštitútu. Sandra vraví, že pedagógovia
síce pochádzali zo škôl, o ktoré sa uchádzala, na prijímacích skúškach však vôbec nebol okruh tém,
ktoré pedagógovia študentom poskytli.
Daša Račková

Späť na obsah

50. Krako je študentskou osobnosťou Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 13/12/2010; 49/2010; s.: 3; Spravodajstvo;
TASR, MAK]

Doktorandi a študenti boli ocenení celkovo v jedenástich kategóriách.
LAZANY. Za objavy, originálne výstupy či vedecký medzinárodný prínos ocenili v Bratislave jedenásť
mladých vedcov a vysokoškolákov prestížnou cenou Študentská osobnosť Slovenska. Top osobnosťou
6. ročníka súťaže sa stala Andrea Fedorková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave, ktorá sa počas štúdia venovala problematike Li-iónových batérií. Doktorandov a študentov
ocenili v 11 kategóriách. V oblasti športu získal ocenenie Jakub Krako z Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slabozraký športovec z Lazian zabodoval na tohtoročnej zimnej
paralympiáde vo Vancouri, keď získal spolu s navádzačom Jurajom Mederom tri zlaté a jednu striebornú
medailu. Ceny získali aj študenti z oblasti elektrotechniky, stavebníctva, chémie či lekárstva. "Chceme
študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich talent,
múdrosť, cieľavedomosť a pomôcť otvoriť im dvere k možnostiam presadiť sa doma aj v zahraničí,"
povedal vyhlasovateľ súťaže Marián Meško, predseda Junior Chamber International Slovakia. Dekani
fakúlt alebo riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 71 prác študentov.
Nominácie posúdili garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Víťazi každej
kategórie získali vecné ceny a finančnú odmenu.
(TASR, MAK)
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51. Anketa: Mal by sa zdravotný odvod zrušiť, alebo ste skôr za presun časti
odvodov do súkromnej sféry?
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 15/12/2010; s.: 7; HNCLUB; Redakcia]
Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Toto je zatiaľ iba
technická otázka. Potrebujem najskôr vedieť, či to v konečnom dôsledku zaťaží, alebo odľahčí
zamestnávateľov alebo zamestnancov. V každom prípade terajší odvodový systém je veľmi zrelý na
reformu. Určite zmeny vítame, ale teraz sa k tomu ešte vyjadruje ťažko - vyhryznutie iba tejto techniky
reformy je málo na to, aby sa k tomu dalo zaujať zásadnejšie stanovisko.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Otázka riešenia odvodového zaťaženia je
mimoriadne dôležitá. V súčasnosti je dobré, že sa tomu venuje pozornosť. Konečnému rozhodnutiu však
musí predchádzať široká diskusia zúčastnených strán - zamestnávateľov a odbornej verejnosti. Keď k
tomu dôjde, myslím si, že odvodová reforma bude mať svoje reálne uplatnenie.
Igor Barát, člen Predstavenstva Poštovej banky Najskôr by som musel vidieť oba koncepty, pozrieť sa
na východiskové čísla, čo každý z nich prinesie. Oba modely majú v sebe niečo logické a atraktívne. Z
prvého a nekvalifikovaného počutia je mi sympatickejšia verzia s tými odvodmi, ktorých časť by mohla
byť dobrovoľne platená do súkromných inštitúcií.
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52. Anketa: Mal by sa zdravotný odvod zrušiť?
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 15/12/2010; Marek Ročkár]
Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení
Toto je zatiaľ iba technická otázka. Potrebujem najskôr vedieť, či to v konečnom dôsledku zaťaží, alebo
odľahčí zamestnávateľov alebo zamestnancov. V každom prípade terajší odvodový systém je veľmi zrelý
na reformu. Určite zmeny vítame, ale teraz sa k tomu ešte vyjadruje ťažko - vyhryznutie iba tejto techniky
reformy je málo na to, aby sa k tomu dalo zaujať zásadnejšie stanovisko.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Otázka riešenia odvodového zaťaženia je mimoriadne dôležitá. V súčasnosti je dobré, že sa tomu
venuje pozornosť. Konečnému rozhodnutiu však musí predchádzať široká diskusia zúčastnených strán zamestnávateľov a odbornej verejnosti. Keď k tomu dôjde, myslím si, že odvodová reforma bude mať
svoje reálne uplatnenie.
Igor Barát, člen Predstavenstva Poštovej banky
Najskôr by som musel vidieť oba koncepty, pozrieť sa na východiskové čísla, čo každý z nich prinesie.
Oba modely majú v sebe niečo logické a atraktívne. Z prvého a nekvalifikovaného počutia je mi
sympatickejšia verzia s tými odvodmi, ktorých časť by mohla byť dobrovoľne platená do súkromných
inštitúcií.

Marek Ročkár
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53. Potrebuje Európa aj hospodársku úniu?
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 14/12/2010; Barbora Valková]
AUTOR - Barbora Valková
Komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn sa nedávno vyjadril, že prišiel čas, aby
štáty eurozóny doplnili menovú úniu o úniu ekonomickú.
Zároveň vyslovil názor, že súčasná kríza nie je krízou spoločnej meny a Grécko nie je jedinou krajinou
menovej únie, ktorá čelí vážnym ťažkostiam. Informovala o tom tlačová agentúra TASR.
Jana Kotlebová z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pre BANKY.sk vyslovila, že menová únia nie
je dlhodobo udrzateľná bez postupujúcej ekonomickej únie: "Aktuálne je na rade rozpočtová politika.
Niektoré kroky už boli podniknuté v oblasti nepriamych daní, horšie je to v oblasti priamych dani. Tam si
krajiny nechávaju priestor pre modelovanie investícií a často sú ich rozhodnutia ovplyvňované záujmami
rôznych skupín."
Na druhej strane Juraj Karpiš, analytik INESS, nie je presvedčený, že ekonomiká únia a ďalšia
centralizácie EÚ je nevyhnutná. "Jednotná menová politika pri absencii jednotej fiškálnej politiky je z
dôvodu možného fiškálneho čierneho pasažierstva z dlhodobého hľadiska problematická. To ukázala aj
súčasná kríza. Či sa však vzniknutá situácia má riešiť ďalšou centralizáciou je skôr politická ako
ekonomická otázka," povedal pre BANKY.sk Netají sa však, že Európa ešte nie je tak ďaleko, aby mohli
napríklad nemeckí voliči rozhodovať o výške francúzskych dôchodkov.
Jana Kotlebová vidí riešenie súčasnej situácie najmä v zmene výdavkov: "Nie je možné očakávať od
eurozóny, že bude neustále pomáhať riešiť národné problémy. Problematické sú výdavky do školstva,
zdravotníctva a vedy. To sú nosné oblasti, ktoré je treba podporovať, na druhej strane je žiadúca úspora
v nákladoch ústrednej správy na národnej úrovni."
Jan Macháček z českého časopisu Respekt vo svojom článku Co bude s eurem, tvrdí, že eurozóna je v
kríze inštitucionálnej, nie dlhovej. Predpokladá, že vznikne niečo ako Európsky menový fond, počiatočný
spoločný dlhopis a dane, ako aj pravidlá pre bankrot štátu. Otázkou podľa neho je, či sa dovtedy
eurozóna nerozpadne. "Hlúpe je, že Európa sa už dva roky egocentricky zaoberá predovšetkým tým,
ako vyriešiť správu svojej spoločnej meny. Tým logicky stráca a bude strácať proti zbytku sveta, kde sa
takým niečim nemusia zaoberať a môžu sa sústradiť na dôležitejšie veci: vzdelanie, vedu, výskum, nové
technológie či celkovú konkurencieschopnosť," dodáva.
ZDROJ - TASR, Respekt.cz
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54. O prácu majú záujem aj ekonómovia či právnik
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/12/2010; s.: 9; NÁJDITE SI PRÁCU S HN; Redakcia]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám životopisy ďalších
uchádzačov o prácu. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Lucia z Gabčíkova
Lucia dovŕšila stredoškolské vzdelanie maturitou na gymnáziu v Dunajskej Strede. Absolvovala ročný
kurz anglického jazyka na jazykovej škole, ovláda tiež nemčinu a maďarčinu. Po skončení školy
pracovala päť rokov ako evidenčná pracovníčka na Migračnom úrade rezortu vnútra v Záchytnom
utečeneckom tábore Rohovce. Mala na starosti evidenciu žiadateľov o udelenie azylu, evidenciu pošty,
vedenie štatistických údajov a agendy vedúceho. Má tiež skúsenosti s prácou recepčnej v hoteli, ako
chyžná a opatrovateľka detí pracovala v Nemecku a Taliansku. Na pokročilej úrovni ovláda kancelársky
softvér, strojopis a skladové hospodárstvo.
Jana zo Žiliny
Študentka Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku získala v lete titul bakalára nemeckého

jazyka a literatúry. Počas štúdia robila redakčné práce pre prekladateľskú firmu a brigádovala aj ako
administratívna pracovníčka v súkromnej firme, kde bola zodpovedná za faktúry a sklad. Ovláda
nemčinu a pasívne aj angličtinu a holandčinu.
Katarína zo Stropkova
Katarína získala bakalárske vzdelanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vysokoškolské vzdelanie si skompletizovala v Ostrave na
Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej. Hovorí po anglicky a ovláda základy ukrajinčiny. Má zhruba
ročnú prax v oblasti administratívy, pracovala na daňovom úrade, úrade práce a okresnom úrade. Má
skúsenosti s vedením administratívnej agendy, korešpondenciou, daňovými priznaniami, komunikáciou s
úradmi a archiváciou.
Matej z Bratislavy
Absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vyštudoval podnikanie v obchode a
cestovnom ruchu. Hovorí po anglicky a ovláda základy nemčiny. Popri škole pracoval ako finančný
sprostredkovateľ, administratívny pracovník v Sociálnej poisťovni či súkromnej poisťovni. Je pokročilým
používateľom kancelárskeho softvéru, má vodičský preukaz skupiny B a je flexibilný, komunikatívny a
odolný voči stresu.
Jozef z Bratislavy
Jozef externe vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite J. A. Komenského v Prahe. Pracoval ako
administratívny pracovník v sieti rýchleho občerstvenia, bol pracovník ekonomického oddelenia
taxislužby či fakturant vo firme zabezpečujúcej organizovanie podujatí. Mal na starosti vystavovanie
faktúr, reporting manažmentu, prípravu podkladov pre učtovníctvo, komunikáciu s oddeleniami a
zahraničnými klientmi. Ovláda strojopis, fakturáciu a podvojné účtovníctvo, hovorí po anglicky a učí sa
nemčinu. Má vodičský preukaz skupiny B.
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55. Slovenskí investori zostali konzervatívni
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/12/2010; s.: 19; FIRMY & FINANCIE PLUS; Vladislav Doktor]
Rozhovor - Predseda Predstavenstva Prvej penzijnej Martin Winkler pre Hospodárske noviny:
Manažéri slovenského biznisu sú neustále v pohybe. Zisťujeme, čo ich ženie do nových projektov a kam
smeruje ich kariéra.
Vladislav Doktor vladislav.doktor@ecopress.sk
Ako sa človek stane generálnym riaditeľom správcovskej spoločnosti, ako je Prvá penzijná?
Moja kariéra je spätá s Poštovou bankou už od roku 2003. Nastúpil som do nej ešte v časoch, keď ju
vlastnil štát. Pracovať som v Poštovej banke začal na právnom odbore, začínal som najskôr ako radový
právnik, na začiatku roka 2006 som sa stal vedúcim oddelenia a v júli 2006 som sa stal riaditeľom
právnej divízie. A v lete tohto roka som dostal ponuku posunúť sa na post predsedu Predstavenstva
Prvej penzijnej.
Presedlali ste z práva do finančnej oblasti, bola to veľká zmena?
Až taká veľká zmena to nebola, pretože už ako právnik som sa venoval kolektívnemu investovaniu či
investičným nástrojom. Takže som mal vždy k tejto oblasti blízko.
Obchoduje sa s podielovými fondmi v tomto roku lepšie ako vlani?
Tento rok bol pre našu firmu veľmi úspešný. Získali sme veľa nových investícií.
Ktorému fondu Prvej penzijnej sa darilo najviac?
Veľmi sa darilo fondu Náš prvý realitný, š. p. f., ktorý išiel v tomto roku nahor aj v objeme predajov aj vo
výkonnosti.
Aký je vývoj investícií vo fondoch na Slovensku?

Trh síce rastie, ale ešte nedosahuje hodnoty spred krízy.
Koľko dosahuje objem investovaných peňazí v súčasnosti v porovnaní s ich najlepším rokom?
Trh je zhruba na úrovni roku 2006. Pred tromi rokmi bolo vo fondoch investovaných zhruba 5,3 miliardy
eur, ku koncu októbra sme na úrovni 4,4 miliardy eur. Azda na budúci rok by sme mohli dosiahnuť
úroveň investovaných prostriedkov z roka 2007.
Vidíte výrazné rozdiely na trhu kolektívneho investovania v otvorených podielových fondoch na
Slovensku a v Česku?
Česi majú jednu obrovskú výhodu, a síce, že výnos z otvorených podielových fondov sa nezdaňuje,
pokiaľ je tam investor dlhšie ako pol roka. Úbytok z peňazí vo fondoch bol však v dôsledku krízy v Česku
vyšší. Zatiaľ čo na Slovensku bol ich úbytok porovnateľný s Nemeckom či Francúzskom, v Česku
dosiahol odlev peňazí vo fondoch viac ako 30 percent; u nás to bolo asi 18 percent.
Aký je slovenský investor, ktorý má uložené peniaze v podielových fondoch?
Väčšina z nich je konzervatívnych.
Ktoré fondy sú v súčasnosti z pohľadu investorov najpopulárnejšie?
V poslednom období klesá objem peňazí uložených v peňažných podielových fondoch a investori
prechádzajú do dlhopisových fondov. Tie sú z hľadiska svojho profilu tiež konzervatívne. Na úkor
peňažných fondov rastú aj špeciálne fondy nehnuteľností.
Vďaka čomu dochádza k týmto zmenám?
Je to podľa mňa spôsobené tým, že výnos peňažných fondov je počas dlhšieho obdobia nízky.
Očakávate rast uložených peňazí v dlhopisových fondoch aj do budúcnosti?
Je ťažké povedať, ako to bude v budúcnosti. To nevie asi nikto. Dá sa očakávať, že ďalej budú
pretrvávať konzervatívne investície, keďže ľudia sú v dôsledku krízy menej náchylní na riziko a viac
svoje investície zvažujú.
Ktoré fondy teda budú najsilnejšie z pohľadu nových investícií?
Stále budú mať majoritu buď dlhopisové alebo peňažné fondy. Ďalším hitom, keďže už sa na Slovensku
ozdravuje trh nehnuteľností, budú realitné fondy. Dokazuje to aj vývoj. Napríklad v našom portfóliu
dosahuje najvyšší rast predaja špeciálny fond nehnuteľností, zatiaľ čo kedysi to bol peňažný fond.
Plánuje Prvá penzijná v blízkej budúcnosti otvorenie nejakého nového fondu?
Uvažujeme nad tým. V roku 2011 by sme chceli začať pracovať na vytvorení fondu s garantovaným
alebo zaisteným výnosom, ktorý by mohol byť zaujímavý pre našich klientov v Poštovej banke, ktorí sú
konzervatívni.
Aké zvýšenie výkonnosti otvorených podielových fondov v budúcnosti očakávate?
Myslím si, že fondy môžu v budúcnosti rásť, aj keď asi nie tak prudko, ako rástli v minulom roku, kedy
mazali prepady z krízy. Samozrejme, je ťažké to predikovať, keďže ešte nikto nevie, ako sa bude vyvíjať
globálna ekonomická situácia pod vplyvom dlhovej krízy, ktorá zasiahla niektoré štáty.
V akých fondoch je v súčasnosti najvýhodnejšie investovať?
Niektorí portfólioví manažéri poukazujú na rýchly rast strednej triedy v rozvojových štátoch, ako je
napríklad, Čína, India či Brazília. Preto odporúčajú investovať napr. do akcií automobiliek či spoločností
vyrábajúcich spotrebný tovar predávaný v týchto štátoch. Názory sa však rôznia. Mnohí ďalší experti
odporúčajú investovať do akcií spoločností z necyklických odvetví, ako je napríklad poľnohospodárstvo
alebo potravinárstvo. Prvá penzijná zotrvá pri konzervatívnejšom investovaní; najmä do necyklických
odvetví či realít. Pretože na Slovensku už dochádza k oživeniu trhu s nehnuteľnosťami.
Nepredaných bytov je však stále na trhu ešte dosť.
To je síce pravda, ale väčšinu z nich tvoria štvor- či päťizbové byty. Dopyt po jedno- a dvojizbových
bytoch je stále veľmi veľký.

Zmenila investorov do fondov na Slovensku kríza?
Pravda je, že ich zmenila do značnej miery. Súvisí to práve s tým, že sa u nich prejavil šok. Štandardne
sa odporúča, aby investori pri poklesoch hodnoty investícií nepodliehali nejakým tlakom a výkyvom na
trhu, ale aby radšej zostali vo fonde, kde majú investované peniaze. Mnohí z nich však podľahli panike a
peniaze si vybrali v tom najnevhodnejšom čase.
Koľko percent kolektívnych investorov Prvej penzijnej podľahlo panike?
Nás sa to veľmi nedotklo. Samozrejme, že sme zaznamenali odlev peňazí. Súviselo to však skôr s
otvorením niektorých našich uzatvorených podielových fondov.
Ako oddychujete?
Práca v Prvej penzijnej ma dosť vyťažuje. Donedávna som navyše prednášal aj na Ekonomickej
univerzite, som rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu a ešte stále mám aj nejaké právnické
povinnosti. Veľa voľného času mi preto nezostáva a keď mi nejaký zostane, tak sa venujem rodine a
malému trojročnému synovi.
Športujete?
Venujem sa zimným športom, ako je napríklad lyžovanie.
Máte svoj obľúbený svetadiel alebo destináciu?
Moja vytúžená destinácia je Austrália, kam by som sa chcel určite dakedy pozrieť. Tento rok som bol v
Mexiku, čo bola tiež veľmi zaujímavá krajina, kde sa spája história s prírodnými krásami. Určite
odporúčam ako cestovateľskú destináciu aj Spojené štáty americké, pre ich národné parky a prírodné
krásy.
Koľko času denne trávite v práci?
Okolo desať hodín a niekedy si nosím prácu aj domov.
Na čo by sa mal človek sústrediť, ak sa chce posunúť v kariére vyššie?
Nemal by sa uzatvárať do nejakého úzko vymedzeného okruhu svojej pracovnej náplne. Mal by sa
pozerať na svoju prácu v širších súvislostiach. Napríklad v mojom prípade, keďže som bol právnikom,
bolo dôležité nezameriavať sa len na tú právnickú agendu a vidieť všetko len v úzkom právnickom kruhu.
Bolo dôležité, aby som vnímal aj obchodné a finančné súvislosti svojej práce.
Kedy ste prvýkrát investovali peniaze v otvorených podielových fondoch?
Bolo to ešte v roku 2006. Zainvestoval som do akciového fondu. Nie veľkú sumu, a keďže som počas
krízy nespanikáril, vidím teraz, že už sa ten fond pomaly vracia na úroveň svojej pôvodnej výkonnosti.
Takže ešte chvíľku počkám, a potom sa rozhodnem, kam investujem tieto peniaze ďalej.
"V poslednom období klesá objem peňazí uložených v peňažných podielových fondoch a investori
prechádzajú do dlhopisových fondov.
Kto je Martin Winkler
Od júla 2006 do mája 2010 bol riaditeľom právnej divízie Poštovej banky. V súčasnosti je predsedom
Predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Právo vyštudoval na
Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Právnickej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe. Je aj absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je ženatý
a má jedného syna.
Prvá penzijná zotrvá pri konzervatívnejšom investovaní, najmä do necyklických odvetví či realít, hovorí
Martin Winkler. Snímky: HN/Peter Mayer
Trh je zhruba na úrovni roku 2006, tvrdí Martin Winkler.
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56. Medzi študentmi popularizovali vedu
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 15/12/2010; 288/2010; Zemplínsky; Milan Potocký]
V rámci Týždňa vedy a techniky sa pred pár dňami po celom Slovensku uskutočnila séria podujatí,
ktorých cieľom bolo popularizovať vedu a techniku. Séria prednášok a besied s odborníkmi sa konala aj
na Pedagogickom pracovisku Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (PHF EU) v
Michalovciach.MICHALOVCE. Témou prednášok boli obnoviteľné zdroje energie a ich využitie na
Slovensku, environmentálne záťaže regiónu Zemplína PCB látkami, podpora regionálnych energetických
politík a popularizácia poľnohospodárskej vedy. "V rámci popularizácie vedy sa na Podnikovohospodárskej fakulte uskutočnili viaceré prednášky," vysvetlil riaditeľ Pedagogického pracoviska PHF EU
v Michalovciach Michal Stričík. Študenti sa oboznámili aj s medzinárodným projektom Ener Supply, na
ktorom sa podieľa Ekonomická univerzita. "Tento projekt má pomôcť našim krajinám riešiť
problematiku energetickej efektívnosti a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie na
Slovensku," doplnil Pavol Andrejovský z PHF EU v Košiciach.Odborníci prezentovali aj výsledky
Výskumno-výstavneho informačného centra bioenergie (VVICB) v Kapušanoch pri Prešove. Predčasom
tu vybudovali bioplynovú stanicu a laboratórium slnečnej energie. "Chceme ukončiť výstavbu a zriadiť
ďalšie energetické nosiče na využitie bionafty, na výrobu a využitie bioetanolu a využite biomasy na
procesy suchého spaľovania. Plánujeme postaviť aj najmodernejšie laboratórium na testovanie
biomasy," objasnil riaditeľ centra Matej Polák. So študentmi diskutovali aj odborníci z Výskumného
ústavu agroekológie v Michalovciach.
Milan Potocký
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57. názor Riskantná stratégia
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 15/12/2010; s.: 39; Názory; Joachim Becker]
Joachim Becker profesor na Ekonomickej univerzite vo Viedni
Maďarská vláda uvádza do života rovnú, 16-percenrnú daň z príjmu a nízke zdanenie malých a
stredných podnikov. Tým sa vraj má naštartovať hospodársky rast. Za normálnych okolností by sa takým
opatreniam tešili najmä neoliberálni analytici. Opak je pravda, medzinárodné finančné inštitúcie a
neoliberálni ekonómovia rozpočtové plány Viktora Orbána tvrdo kritizujú. Finančná kríza totiž nie je
správnym obdobím na znižovanie daní. Príklad Írska ukazuje, že nízka úroveň zdaňovania podkopáva
schopnosť rozpočtu bojovať proti kríze. Navyše maďarská vláda chce uplatňovať mimoriadne dane v
sektoroch, ktoré sú často v rukách zahraničného kapitálu - v bankách, poisťovniach, telekomunikáciách,
energetike a obchode. Zahraničné banky pritom rozhodujúcou mierou prispeli k finančnej nestabilite
Maďarska tým, že domácnosti stredných vrstiev úverovali najmä v cudzej mene. Takí dlžníci boli
vystavení riziku pádu forintu. Až do vypuknutia krízy národná banka taký typ úverovania
neobmedzovala. Z tohto hľadiska hrala negatívnu úlohu aj slabá regulácia štátom. Terajšia vláda
argumentuje, že na nákladoch spojených s krízou sa majú podieľať predovšetkým tí, čo sú výrazne
zodpovední za krízu. Orbánova vláda zasahuje aj do sprivatizovaného dôchodkového systému. Povinné
dôchodkové súkromné sporenie sa spustilo v roku 1997. Do súkromných fondov sa odvtedy odvádza 8
percent hrubej mzdy. Tieto príspevky sa majú počas najbližších 14 mesiacov presmerovať do štátneho
piliera. Tí, čo sa rozhodnú ostať v súkromnom, stratia nárok na dôchodok od štátu. Štátny tajomník
ministerstva národného hospodárstva Zoltán Cséfalvay v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine
Zeitung povedal, že sprivatizovaný pilier spôsobuje "viac škody ako osohu" a je pre rozpočet veľkou
záťažou. Dodal, že súkromné dôchodkové schémy sa počas krízy ukázali ako nestabilné. Takáto
argumentácia dotiahnutá do dôsledkov by nemala smerovať k dočasným, ale trvalým zmenám
penzijného systému. Rozpočtová politika Maďarska sa vyznačuje improvizáciou. Nie je totiž jasné, ktoré
opatrenia vydržia a ktoré budú iba dočasné. Je však možné, že predznačujú nový strategický projekt
maďarskej politiky: daňové úľavy pre vyššiu strednú vrstvu a pre malé a stredné podniky, ktoré sa budú
financovať z vyšších daní vyrubených nadnárodným korporáciám. Takáto politika by sa dala označiť ako
nacionalistický neoliberalizmus. Fungovala by v prospech voličskej základne strany Fidesz. Hádam by
sa v jej dôsledku znížila finančná nestabilita. Zmeny v dôchodkovom systéme a opatrenia obmedzujúce
úverovanie domácností v cudzej mene to naznačujú. Orbánova politika má národný a konzervatívny
rozmer a za opatreniami sa skrývajú špecifické zámery. Z ekonomického hľadiska dosiahne takáto
politika želaný účinok iba sčasti. Opatrenia v oblasti daní ekonomiku nenaštartujú. Pre hospodársku
obnovu by bola omnoho účinnejšia progresívna daň v prospech chudobnejších vrstiev. Jediným
potenciálnym úspechom môže byť zníženie finančnej nestability v dôsledku návratu k verejnému
dôchodkovému systému. Medzinárodná scéna nie je novej stratégii Budapešti naklonená. Finančný
systém Maďarska je veľmi zraniteľný pre vysoké zadĺženie domácností v cudzej mene. A práve v tom je
Orbánova Achillova päta. Rozšírená verzia článku vychádza na blogu Kritická ekonómia-

Finančný systém Maďarska je veľmi zraniteľný pre vysoké zadĺženie domácností v cudzej mene. A práve
v tom je Orbánova Achillova päta.
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58. Riskantná stratégia
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 15/12/2010; Joachim Becker]
Joachim Becker, profesor na Ekonomickej univerzite vo Viedni
Maďarská vláda uvádza do života rovnú, 16-percentnú daň z príjmu a nízke zdanenie malých a
stredných podnikov. Tým sa vraj má naštartovať hospodársky rast. Za normálnych okolností by sa takým
opatreniam tešili najmä neoliberálni analytici. Opak je pravda, medzinárodné finančné inštitúcie a
neoliberálni ekonómovia rozpočtové plány Viktora Orbána tvrdo kritizujú.
Finančná kríza totiž nie je správnym obdobím na znižovanie daní. Príklad Írska ukazuje, že nízka úroveň
zdaňovania podkopáva schopnosť rozpočtu bojovať proti kríze. Navyše maďarská vláda chce uplatňovať
mimoriadne dane v sektoroch, ktoré sú často v rukách zahraničného kapitálu – v bankách, poisťovniach,
telekomunikáciách, energetike a obchode.
Zahraničné banky pritom rozhodujúcou mierou prispeli k finančnej nestabilite Maďarska tým, že
domácnosti stredných vrstiev úverovali najmä v cudzej mene. Takí dlžníci teda boli vystavení riziku pádu
forintu. Až do vypuknutia krízy národná banka taký typ úverovania neobmedzovala. Z tohto hľadiska
hrala negatívnu úlohu aj slabá regulácia štátom. Terajšia vláda argumentuje, že na nákladoch spojených
s krízou sa majú podieľať predovšetkým tí, čo sú výrazne zodpovední za krízu.
Orbánova vláda zasahuje aj do sprivatizovaného dôchodkového systému. Povinné dôchodkové
súkromné sporenie sa spustilo v roku 1997. Do súkromných fondov sa odvtedy odvádza 8 percent
hrubej mzdy. Tieto príspevky sa majú počas najbližších 14 mesiacov presmerovať do štátneho piliera.
Tí, čo sa rozhodnú ostať v súkromnom, stratia nárok na dôchodok od štátu.
Štátny tajomník ministerstva národného hospodárstva Zoltán Cséfalvay v rozhovore pre denník
Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že sprivatizovaný pilier spôsobuje "viac škody ako osohu" a je
pre rozpočet veľkou záťažou. Dodal, že súkromné dôchodkové schémy sa počas krízy ukázali ako
nestabilné. Takáto argumentácia dotiahnutá do dôsledkov by nemala smerovať k dočasným, ale trvalým
zmenám penzijného systému.
Rozpočtová politika Maďarska sa vyznačuje improvizáciou. Nie je totiž jasné, ktoré opatrenia vydržia a
ktoré budú iba dočasné. Je však možné, že predznačujú nový strategický projekt maďarskej politiky:
daňové úľavy pre vyššiu strednú vrstvu a pre malé a stredné podniky, ktoré sa budú financovať z
vyšších daní vyrubených nadnárodným korporáciám.
Takáto politika by sa dala označiť ako nacionalistický neoliberalizmus. Fungovala by v prospech
voličskej základne strany Fidesz. Hádam by sa v jej dôsledku znížila finančná nestabilita. Zmeny v
dôchodkovom systéme a opatrenia obmedzujúce úverovanie domácností v cudzej mene to naznačujú.
Orbánova politika má národný a konzervatívny rozmer a za opatreniami sa skrývajú špecifické zámery.
Z ekonomického hľadiska dosiahne takáto politika želaný účinok iba sčasti. Opatrenia v oblasti daní
ekonomiku nenaštartujú. Pre hospodársku obnovu by bola omnoho účinnejšia progresívna daň v
prospech chudobnejších vrstiev. Jediným potenciálnym úspechom môže byť zníženie finančnej
nestability v dôsledku návratu k verejnému dôchodkovému systému.
Medzinárodná scéna nie je novej stratégii Budapešti naklonená. Finančný systém Maďarska je veľmi
zraniteľný pre vysoké zadlženie domácností v cudzej mene. A práve v tom je Orbánova Achillova päta.
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59. Ekonomická univerzita v Bratislave investuje do IT 1,6 mil. eur
[Téma: Ekonomická univerzita; www.itnews.sk; 21/12/2010; SITA]
Ekonomická univerzita v Bratislave hľadá dodávateľa informačných a komunikačných technológií v
hodnote 1,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, montáž
výpočtovej techniky, serverov a softvér pre ekonomickú univerzitu v rámci projektu Vytvorenie
excelentného pracoviska ekonomického výskumu na riešenie výziev v 21. storočí. Uvádza sa to v
predbežnom oznámení aktuálneho vydania úradného vestníka verejného obstarávania Európskej únie.

V rámci tendra chce ekonomická univerzita okrem iného nakúpiť aj osobné počítače, notebooky,
servery, projektory, tlačiarne, ako aj softvér na ekonometriu a na zber a správu bibliografických citácií a
webových referencií, softvér na simuláciu ekonomických procesov, rovnako ako analytický, štatistický,
počítačový a algebrický softvér. Tender chce univerzita financovať z vlastných prostriedkov a
prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, operačného programu Výskum a vývoj. Lehota
na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 31. januára budúceho roka.
Ekonomická univerzita v Bratislave vznikla v roku 1940 a v súčasnosti zabezpečuje na všetkých
stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných
programoch. V akademickom roku 2009/2010 poskytovala univerzita výučbu v 18 študijných programoch
na bakalárskom stupni štúdia, v 22 študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia a v 19
študijných programoch na doktorandskom stupni štúdia.
ZDROJ - SITA
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60. Jakub Krako je študentskou osobnosťou Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/12/2010; Prievidza - Ľudia; Marián Kucman a tasr]
Doktorandi a študenti boli ocenení celkovo v jedenástich kategóriách. Na slávnosti nechýbal ani
prezident.
LAZANY. Za objavy, originálne výstupy či vedecký medzinárodný prínos ocenili v Bratislave jedenásť
mladých vedcov a vysokoškolákov prestížnou cenou Študentská osobnosť Slovenska.
Top osobnosťou 6. ročníka súťaže sa stala Andrea Fedorková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá sa počas štúdia venovala problematike Li-iónových batérií. Cenu jej
odovzdal prezident Ivan Gašparovič. Doktorandov a študentov ocenili v 11 kategóriách. V oblasti športu
získal ocenenie Jakub Krako z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Mladý
športovec z Lazian zabodoval na tohtoročnej zimnej paralympiáde vo Vancouri, keď získal spolu s
navádzačom Juraj Mederom tri zlaté a jednu striebornú medailu.
Ceny získali aj študenti z oblasti elektrotechniky, stavebníctva, chémie či lekárstva.
"Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich
talent, múdrosť, cieľavedomosť a pomôcť otvoriť im dvere k možnostiam presadiť sa doma aj v
zahraničí," povedal vyhlasovateľ súťaže Marián Meško, predseda Junior Chamber International
Slovakia.
Dekani príslušných fakúlt VŠ alebo riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 71
prác študentov. Nominácie posúdili garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí.
Víťazi každej kategórie získali vecné ceny a finančnú odmenu.
Študentská osobnosť Slovenska je súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého stupňa
VŠ štúdia alebo tretieho stupňa doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na
slovenských vysokých školách, ich talent, ako aj cieľavedomosť a predstaviť ich širokej verejnosti.
Marián Kucman a tasr
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61. Ako s vysokou školou?
[Téma: Ekonomická univerzita; rodinka.sk; 20/12/2010; Mária Kohutiarová]
AUTOR - Mária Kohutiarová
Aj keď nás z tematického hľadiska viac trápia možno predvianočné nákupy čiupratovanie, mnohí z nás
už po hopsaní na stužkovej vážne prechádzame obdobím prípravy na vysokú školu. Rozhodnúť sa
správne už je pre maturanta podstatne jednoduchšie, ale isto mu dobre padne vedieť – a nám tiež – na
čo si dať pozor.
Čo zo mňa bude?
Toto by mala byť asi prvá otázka, ktorú si položíme po základnom zistení, že to naše dieťa nemá predsa
len seno v hlave a výšku by zvládnuť malo. Teoreticky je to jednoduchšie s chlapcami ako s dievčatami –
ale ani to nemusí byť pravidlo. Všeobecne platí: humanitné smery sú jednoduchšie na štúdium a dá sa

popri nich kadečo stíhať, trebárs aj druhá výška alebo práca.
Na jednej strane je to pravda – aspoň pre tých, čo sú šikovní. Na druhej strane stojí fakt, že pracovný trh
je presýtený absolventmi sociálnej práce, psychológie, učiteľských smerov a iných "jednoduchých"
odvarov vysokých škôl. Mať titul pre titul a byť potom bez práce asi nie je to, prečo by niekto na vysokú
školu mal ísť – a tlak profesijného dopytu by mal byť jednoznačným vodítkom.
Nakoniec, nie každý má rodiča, ktorý ho bude sponzorovať nielen počas výšky, ale aj po nej do aleluja...
Doporučenie teda znie: orientujte sa technicky, po týchto profesiách s vysokoškolským vzdelaním je
veľký dopyt a malá ponuka. Pokiaľ vsadíte aj na kvalitnú jazykovú prípravu, máte vyhrané – a to bez
ohľadu na to, či nosíte nohavice a či sukňu.
Uznajú mi titul?
Študovať sa dá v podstate všelikde už aj na Slovensku: okrem štátnych kolosálnych vysokých škôl
pomaly v každom väčšom meste nájdeme ešte aj súkromné vysoké školy alebo pobočky zahraničných.
Treba však dať pozor, aby štúdium nebolo zbytočné: pretože bez akreditovaného učebného smeru či
školy ako takej vznikajú zbytočné komplikácie, ktorým je lepšie predchádzať dobrými informáciami.
Na Slovensku je takmer 40 vysokých škôl, ale nie všetky majú akreditáciu – tú má iba 27 z nich. Pokiaľ
teda potrebujete vedieť, ako je na tom tá vaša vysoká škola – odporúčame nabehnúť na stránku
Ministerstva školstva SR. Na tejto stránke sa takisto preklikáte priamo na vami vybratú školu a zároveň
si pri tých zahraničných môžete tiež preklikom overiť uznávanie dokladov o vzdelaní.
Čo vybaviť dopredu?
Jednoznačne poslať včas prihlášku – a tieto veci je potrebné si ustriehnuť, nakoľko každá vysoká škola
si stanovuje inak termíny podania prihlášok a prijímacích pohovorov, niektoré vysoké školy už uzávierku
prihlášok mali. Išlo predovšetkým o tie vysoké školy, kde sa budú robiť talentové príjímacie skúšky.
Netreba zabúdať na poplatky za prijímacie pohovory, ktoré si každá škola stanovuje sama. Ceny sa
pohybujú okolo 30 Euro, zľavy pri podávaní prihlášok na dve vysoké školy nie sú.
Novinkou – a to príjemnou - je možnosť podať prihlášku elektronicky a tak ušetriť aspoň pár euro za
poplatky, ktoré sú predovšetkým administratívneho charakteru. Túto možnosť však neponúkajú všetky
vysoké školy. Pokiaľ chce maturant mať istotu, že príjmačky zvládne, môže absolvovať prípravný kurz –
niekde ich ponúkajú priamo vysoké školy, niekde je možné nájsť ich v ponuke iných organizácii. Treba
však počítať s tým, že je to náročné na peňaženku. Ceny takýchto kurzov sa pohybujú v lepšom prípade
okolo 100 Euro, ale pre náročnejšie fakulty sa cena šplhá až raz toľko hore.
A ešte?
Dobré je si zistiť, či má škola internát, v akom je stave, koľko sa platí a či jeteoretická šanca sa naň
dostať. To isté platí o stravovacích službách. Pokiaľ už budete na mieste činu na prijímačkách alebo
priamo cez web sa tí šikovnejší môžu poobzerať po dobrej brigáde alebo práci na dohodu, ktorá predsa
len zmierni večné študentské suchoty.
Pokiaľ máte známych na škole, kam chcete ísť, porozprávajte sa o vnútornej klíme školy, o profesoroch,
o nárokoch, ktoré tam sú – nebudete tak možno sklamaní tým, čo vás bude čakať. Takéto informácie sa
dajú tiež nájsť na facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. V prípade náročnejších odborov je dobré
myslieť na zadné kolieska a takouto cestou sa obzerať aj po skriptách –
Vysoká škola je snom mnohých mladých – ale ak vás tento rok nezoberú, netreba zúfať. Šanca isto
bude už budúci rok, a skúsenosť z akejkoľvek práce či doplňujúceho štúdia vám môže len a len pomôcť.
Pre vaše lepšiu orientáciu –
nech sa páči zoznam vysokých škôl na Slovensku.
Verejné vysoké školy
Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom.
Zákon tiež ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej
zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Štátne vysoké školy
Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke
vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.
Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj
študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa
pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Súkromné vysoké školy
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej
únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená
pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
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62. Aky je váš aktuálny názor na Zlatú mincu?
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 21/12/2010; s.: 3,4,5,7; Zlatá minca; Redakcia]
Odpovedajú členovia odbornej poroty Zlatá minca 2010
Myslím si, že Zlatá Minca už nadobudla svoju skutočnú hodnotu a je to vynikajúce miesto na
porovnávanie produktov vo finančnom segmente. Tento rok som sa zúčastnil odovzdávania osobne a

neľutujem, cítil som tú energiu a atmosféru, ktorá už k Zlatej minci neodmysliteľne patrí.
Ondrej Macko, PC Revue
Ako členka odbornej poroty hodnotím jednotlivé finančné produkty podľa toho, ako ich poznám a aký je
na tieto produkty ohlas a záujem klientov. Spätnú väzbu na naše ohodnotenia ako členovia odbornej
poroty však získavame až pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov. Ja osobne som mala veľmi dobrý
pocit z toho, že ocenené boli hlavne tie produkty, za ktoré som hlasovala. Najlepšie však na súťaži Zlatá
minca je, že ocenenie jednotlivých finančných ústavov je hnacou silou pre vznik stále novších a
zaujímavejších produktov a zároveň je prestížnou kartou, ktorou môžu hrať.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave
V prvom rade rád konštatujem, že Zlatá minca za rok 2010 je asi najlepším benchmarkingom finančných
a poisťovacích produktov na Slovensku. Myslím, že každému občanovi aj podnikateľovi pomáha
rozhodnúť sa, ktorý produkt z tej obrovskej ponuky aj veľkou skupinou odborníkov vyhodnotený ako
najlepší. Osobne ma teší, že v 34 kategóriách sme až v 30-tich prípadoch zaradili konkrétny produkt
konkrétnej inštitúcie na také miesto, na ktorom sa vo výsledných hodnoteniach nakoniec umiestnil. V 66
prípadoch sme tiež navrhli produkt na jednu z prvých troch pozícií a v tejto trojke, i keď nie na tom istom
mieste, sa aj umiestnil. Zámerne hovorím v množnom čísle, nakoľko som požiadal mojich dvoch kolegov
o ich názory, aby moje hodnotenie nebolo príliš subjektívne. Teší ma, že sme spolu s ostatnými členmi
poroty Zlatej mince podali minimálne pomocnú ruku pri rozhodovaní každému potenciálnemu
záujemcovi o niektorý z finančných alebo poisťovacích produktov.
Adrián Ďurček, COOP Jednota Bratislava
Zlatá minca predstavuje hodnotenie produktov finančných inštitúcií, ktoré podnikajú na slovenskom trhu.
Za svoje krátke účinkovanie je Zlatá minca vnímaná s plnou vážnosťou a to bolo príznačné aj na
poslednom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vrcholných managementov ocenených
spoločností. Oceňovanie produktov veľmi priaznivo vnímajú aj sprostredkovatelia Universalu maklérsky
dom a.s., ktorí ponúkajú produkty jednotlivých finančných spoločností. Keď sprostredkovateľ ponúka
produkt, ktorý je ocenený Zlatou mincou, je to jednoznačne predajný argument pri prezentácii
uvedeného produktu, zvyšuje bonitu, a samozrejme, aj presvedčenie klienta, že produkt je výnimočný.
Spoločnosť Universal maklérsky dom a.s., ktorú zastupujem, má vo svojej ponuke najviac produktov z
poistenia, preto nás zaujímali ocenené poisťovacie spoločnosti. Najširšiu ponuku má tradične Allianz SP,
a.s., a prekvapili aj novinkami. Konkrétne detským produktom Farbička a osvedčeným produktom
kapitálového poistenia Život Premium s väčšími možnosťami pripoistení. Pri takej silnej konkurencii sa
ťažšie presadzuje novým produktom menších poisťovní, a preto je prijemné vnímať, že sa presadila
poisťovňa Union a.s. v PZP, kde je vlastne nováčikom. To znamená, že pri inovácii produktov je
potrebné hľadať novinky, ktoré klientov oslovia. K výrazným zmenám pri inovácií pristúpila aj spoločnosť
Uniqa poisťovňa, a.s. a svoj produkt Domov & Šťastie výrazne zjednodušila. Zlatá minca si našla svoje
miesto a aj postavenie na finančnom trhu Slovenska a verím, že bude úspešná aj v ďalších ročníkoch.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom
Aj šiesty ročník Zlatej mince ukázal, že hoci porovnávať kvalitu a výhodnosť finančných produktov a
služieb je mimoriadne náročné a nie vždy sa dá opierať len o exaktne merateľné ukazovatele, určite má
význam takéto hodnotenie robiť aj v budúcnosti. Tento ročník bol špecifický aj tým, že aj verejnosť mala
možnosť hodnotiť finančné produkty nominované na Zlatú mincu. Je to určite posun vpred a správnym
smerom, hoci problémom bude predovšetkým zachovať objektívnosť pri takomto hodnotení.
Nastavovanie zrkadla finančným inštitúciám je potrebné a prospešné. Nielen pre klienta, ale aj pre
inštitúciu samotnú.
Radovan Kavický, MESA 10
Zlatá minca prispieva k lepšej finančnej gramotnosti slovenskej populácie. Táto anketa núti obyčajných
ľudí viac sa zamýšľať nad službami a produktmi, ktoré im banky, poisťovne a ďalšie inštitúcie ponúkajú.
Ľudia si zvykli častejšie porovnávať jednotlivé produkty a viac sa zameriavajú na detaily, ktoré oni sami
pokladajú za výhodné. Čiastkové vlastnosti produktu potom majú určujúci charakter pre konečný výber,
a to na základe priorít každého jednotlivca. Zlatá minca napomáha menej zorientovaným správne si
vybrať dobrý produkt, ktorý má punc kvality potvrdený umiestnením v tejto finančnej súťaži. Vedia, že
pokiaľ si vyberú produkt ocenený v Zlatej minci, určite si nevyberú zle.
Jindřich Bardon Median SK
Môžem potvrdiť, že úroveň Zlatej mince stúpa. Aj slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo na vysokej
úrovni. Tiež som si všimol, že finančné inštitúcie tejto akcii pripisujú väčší význam, keďže tam bolo viac

zástupcov na vyšších manažérskych pozíciách (riaditelia, členovia predstavenstva). Taktiež spoločnosti
využívajú možnosť prezentácie dobrých výsledkov produktov v Zlatej minci. Výsledky Zlatej mince sú z
môjho pohľadu zaujímavé. Napríklad aj preto, lebo vo väčšine kategórií nezískali popredné ocenenia
produkty spoločností, ktoré majú v daných kategóriách väčší trhový podiel. S výnimkou poisťovne Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá v poistných produktoch (životných aj neživotných) výrazne
dominovala. Príkladom môže byť v životnom poistení poisťovňa Wüstenrot, ktorej produkt Investičné
životné poistenie pre zdravie a dôchodok vyhral vo svojej kategórii v rokoch 2007, 2008 a 2010 a v
kapitálovom životnom poistení za posledné 3 roky bol ich produkt vždy v prvej trojke (z toho v roku 2008
svoju kategóriu aj vyhral). A pritom podiel poisťovne na trhu je okolo 2 % (podľa predpísaného poistného
za rok 2009, ZDROJ - SLASPO). Aj v tom je prínos Zlatej mince. Aby sa o dobrých produktoch
dozvedelo čo najviac ľudí.
Róbert Vttkovský, Fin Consulting
Výsledky súťaže Zlatá minca 2010 opätovne potvrdili stabilné miesto niektorých spoločností na
slovenskom finančnom trhu na jednej strane, a na druhej strane naznačili snahy nováčikov neustálym
zlepšovaním dosahovať stále lepšie postavenie na trhu a hodnotenie zo strany odbornej, ale tiež laickej
verejnosti. V konečnom štádiu to vedie k rozšíreniu a hlavne skvalitneniu produktov.
Lenka Trebunová, AWD
Myslím si, že v čase, keď vrcholia vo svete a v Európe "dozvuky" finančnej krízy, ktoré sa prejavujú i v
snahe o reguláciu finančných služieb, je pre bežných užívateľov týchto služieb veľmi dobré použiť
výsledky Zlatej mince ako kritérium kvality a spoľahlivosti ponúkaných produktov finančných inštitúcií. V
tomto kontexte súťaž môže prispieť i k prirodzenej regulácii finančných služieb, ktorá je vždy lepšia ako
rôzne administratívne obmedzenia.
Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Víťazstvo najväčších neprekvapuje. Umiestňovanie najväčších finančných spoločností na prvých
priečkach v tomto a podobných hodnoteniach je štandardné. Keďže ide o najvýznamnejších hráčov na
svojich trhoch, s ich produktmi pracuje a pozná ich najviac finančných sprostredkovateľov a ľudí, ktorí
podobné rebríčky finančných služieb zostavujú. Zároveň to ale nemusí automaticky znamenať, že ich
ponuka je lepšia v porovnaní s ich menším konkurentom. Fakt, že sa na prvé priečky v rôznych
finančných službách dostávajú stále častejšie aj menší hráči, slúži k dobru pre celý trh. Pomáha to
udržiavať v pozore aj ich väčších konkurentov a zostruje to celkovú konkurenciu, čo v konečnom
dôsledku znamená lepšiu ponuku pre spotrebiteľov.
Xénia Makarová, Trend
Tohtoročné výsledky súťaže finančných produktov Zlatá minca zvýraznili dva aktuálne trendy na
finančnom trhu. Prvým je upevnenie pozície silných finančných inštitúcií, čo medzi bankami potvrdila
VÚB banka a medzi poisťovňami Allianz Slovenská poisťovňa. Silní hráči na trhu môžu ponúknuť široké
spektrum kvalitných produktov a využívať cross-sellingové zľavy pre svojich klientov. Druhým trendom je
rozširujúca sa ponuka produktov, ktoré možno kúpiť priamo na internete. O vzrastajúcej úlohe online
služieb pri predaji finančných produktov svedčia dve najvyššie ocenenia pre intemetovú banku mBank,
aj príchod online poisťovne Genertel na trh. O tom, že silnejúci vplyv internetu si uvedomujú aj silní hráči,
svedčia aj dobré výsledky veľkých bánk v kategórii elektronické bankovníctvo.
Vladimír Ješko Goodwill
Súťaž finančných produktov Zlatá minca si už našla pevné miesto na finančnom trhu a úspešne buduje
prestížnu značku. Ocenenia Zlatá minca zdobia kancelárie manažérov finančných inštitúcií, dopĺňajú
reklamné vizuály produktov a služieb bánk a poisťovní. Verejnosť má v Zlatej minci ďalší zdroj informácií
o spoločnostiach, ktoré nás dennodenne oslovujú s ponukou svojich produktov a služieb. Finančným
sprostredkovateľom poskytuje Zlatá minca ďalšie argumenty pri poradenstve a pri výbere optimálneho
produktu či služby pre klienta. Želám organizátorovi, aby aj budúci ročník bol rovnako profesionálne
zorganizovaný a objektívne vyhodnotený.
Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť
Výsledky tohtoročnej Zlatej mince sú z môjho pohľadu veľmi zaujímavé. Okrem iného totiž hovoria aj o
tom, kto sú naši obchodní partneri. Deväť prvých miest z celkových desiatich u tak ostrieľaného hráča v
tejto súťaži ako je spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa možno ani neprekvapuje. O to s väčším
potešením som však prijal úspech ďalších dvoch našich obchodných partnerov Wüstenrot stavebnej
sporiteľne a ČSOB, ktorých produkty zvíťazili vo svojich kategóriách v súťaži prvýkrát. Víťaznú premiéru
majú za sebou aj fondy spoločnosti ČP Invest a C-Quadrat a po prvýkrát sa na stupne víťazov v kategórii

klasických bankových produktov postavila aj UniCredit Bank. VÚB, ďalší náš partner, sa s troma prvými
a piatimi druhými miestami stala najúspešnejšou bankou slovenského trhu. V takomto výpočte úspechov
našich obchodných partnerov na tohtoročnom šiestom ročníku Zlatej mince by sa dalo pokračovať...
OVB malo, má a vždy bude mať ambíciu spájať sa len s tými najlepšími. Všetkým víťazom a oceneným,
samozrejme, gratulujem a našim obchodným partnerom odkazujem, aby nezabúdali, že za ich
úspechom stoja aj stovky našich ľudí.
Robert Schmidt OVB Allfinanz Slovensko
Som veľmi rád, že slovenská súťaž produktov bánk, poisťovní a iných finančných subjektov Zlatá minca
sa už pomerne dobre ujala medzi odbornou i laickou verejnosťou. Jej význam je nesporný - aj keď,
samozrejme, nemôže poskytnúť jediné nenapadnuteľné poradie, predstavuje významný
(benchmarkingový) nástroj, ktorý má potenciál slúžiť v smere stáleho skvalitňovania služieb
poskytovaných finančnými inštitúciami. A to je dnes nesmierne dôležité.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica

Späť na obsah

63. Komentáre členov hlasujúcej odbornej poroty
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 21/12/2010; s.: 18; Zlatá minca; Redakcia]
Páči sa mi možnosť využitia stavebného sporenia ako sporenia na dôchodok. Je to zaujímavý produkt
najmä pre starších, ktorí si na svoje zabezpečenie na dôchodok spomenuli neskôr a životné poistenie je
pre nich už drahé a podielové fondy rizikové. Pri tomto produkte majú možnosť vlastne konzervatívne
investovať so slušným zhodnotením a hlavne sporiť bezpečne s ochranou vkladov.
Jozef Tomaškovič, Brasco EU
Na produkte oceňujem, že ho PSS vytvorila pre cieľovú skupinu, na ktorú sa v oblasti dlhodobého
sporenia, napríklad aj na bývanie, zabúda. Práve seniori však majú potenciál byť disciplinovanými
sporiteľmi a dostávajú šancu, aj napriek nižšiemu príjmu, prilepšiť si k dôchodku alebo realizovať
stavebné úpravy pre seba alebo príbuzných.
Richard Kvasňovský, TASR
Na druhé miesto v kategórii OBJAV roka som dala Stavebné sporenie Senior Extra od Prvej stavebnej
sporiteľne. Zaujalo ma zaujímavými podmienkami a orientáciou na starších klientov, ktorí majú
celoživotné úspory a snažia sa ich výhodne zúročiť. S produktom prišli ešte v roku 2009 a orientovali sa
na seniorov od 55 rokov, ktorí rátali so 6-ročným sporením. Celkom ma dostalo, že ich vklady sa
zhodnocujú ročne 2-percentným úrokom s nárokom na štátnu prémiu, pričom po šiestich rokoch môžu
požiadať o vyplácanie nasporených financií formou renty. Alebo, ak chcú rekonštruovať v seniorskom
veku svoje bývanie a prispôsobiť ho svojim potrebám, môžu požiadať o stavebný úver s lepším
úročením. Považujem to za dobrý nápad, lebo aj od financií závisí, ako bude vyzerať staroba seniora v
rodine. Napokon, staroba si na každého z nás počká.
Zuzana Kullová, FinWeb
Tento produkt ma oslovil svojou orientáciou na ľudí v preddôchodkovom veku (55 rokov a viac), ku
ktorým aj ja patrím. Doba sporenia nie je príliš dlhá, produkt ponúka zaujímavé zhodnotenie úspor
vrátane zhodnocovania počas doby vyplácania.
Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita Bratislava
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64. Športovci sa môžu tešiť na silvestrovský beh cez mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/12/2010; Bratislava; SITA]
Silvestrovskí bežci absolvujú asi desaťkilometrovú trasu, ktorá vedie štyrmi mostmi cez Dunaj a po
nábreží.
BRATISLAVA. V rámci mestských osláv príchodu nového roku organizuje Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení 22. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.

Silvestrovskí bežci absolvujú asi desaťkilometrovú trasu, ktorá vedie štyrmi mostmi cez Dunaj a po
nábreží. Hromadný štart behu je v piatok 31. decembra o 10.00 v areáli Ekonomickej univerzity na
Dolnozemskej ulici v Petržalke.
Trať povedie cez Prístavný most, areál prístavu, most Apollo, nábrežie Dunaja, Nový Most, nábrežie,
most Lafranconi a do cieľa pod mostom Lafranconi na ľavom brehu Dunaja. Pre víťazov v ženskej a
mužskej kategórii sú pripravené ceny.
Bežci sa môžu registrovať prostredníctvom internetu už teraz, v deň behu od 8.30 v mieste štartu pri
Ekonomickej univerzite. Partnermi tohtoročného silvestrovského behu cez bratislavské mosty sú
hlavné mesto, Generali Slovensko a Rádio Viva.
SITA
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65. Pobežia cez mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 23/12/2010; s.: 6; SLOVENSKO; sita]
BRATISLAVA – V rámci mestských osláv príchodu Nového roka organizuje Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení 22. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Silvestrovskí
bežci absolvujú asi desaťkilometrovú trasu, ktorá vedie všetkými štyrmi mostmi cez Dunaj a po nábreží.
Hromadný štart behu je v piatok 31. decembra o 10. hodine v areáli Ekonomickej univerzity na
Dolnozemskej ulici v Petržalke. Trať povedie cez Prístavný most, areál prístavu, Most Apollo, nábrežie
Dunaja, Nový most, nábrežie, Most Lafranconi a do cieľa pod Mostom Lafranconi na ľavom brehu
Dunaja. Pre víťazov v ženskej a mužskej kategórii sú pripravené ceny. (sita)
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66. Centrum mesta sa zmení na obrovskú párty!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 23/12/2010; s.: 8,9; BRATISLAVA; če]
Silvester 2010
Oslavy budú stáť 135-tisíc eur, väčšinu uhradia sponzori
STARÉ MESTO - Tohtoročnú silvestrovskú noc organizátori nazvali Noc želaní a prianí! Okrem
bohatého programu či ohňostroja sa návštevníci môžu tešiť aj na novinku. Pred polnocou si každý totiž
bude môcť vypustiť do neba svoj lampión šťastia.
Zábava počas väčšiny silvestrovského večera bude prebiehať v dvoch zónach. Na Hlavnom námestí si
môžu návštevníci vychutnávať hudobné umenie rôznych kapiel a Hviezdoslavovo námestie sa zmení na
veľkú diskotéku pod holým nebom. Pred polnocou pribudne aj tretia zóna na nábreží, kde nový rok
privíta ohňostroj nad Dunajom. "Na bezpečnosť podujatia bude v uliciach historického jadra dohliadať
niekoľko sto usporiadateľov vrátane policajtov," informovala náčelníčka Mestskej polície Zuzana
Zajacová. Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa chcú rozlúčiť so starým rokom športom. Pred budovou
Ekonomickej univerzity odštartujú o 10.00 hod. tradičný beh cez bratislavské mosty. Tento rok
organizátori čiastočne upravia trasu, keďže je uzavretý Starý most. (če, foto anc)
Koncertná zóna - Hlavné námestie
17.00 Mariša 18.00 Lavagance 19.00 Hudba z Marsu 20.00 Billy Barman and Hafner 21.00 All Stars
Open Band 22.00 Polemic 23.10 Hex 24.00 Polnočné odpočítavanie 00.15 Vidiek
Párty zóna Hviezdoslavovo námestie
16.00 Rôzne tanečné i športové vystúpenia 19.00 Cigánski Diabli 20.00 The Cellmates 21.00
Pressburger Klezmer Band 22.00 Tradičná silvestrovská párty
Polnočná zóna nábrežie
23.15 Lampióny šťastia 23.55 Polnočné odpočítavanie 00.00 Polnočný ohňostroj

DOPRAVA NA SILVESTRA
Premávka denných liniek MHD potrvá približne do 21.00 hod., od tejto hodiny až do rána prepravu osôb
zabezpečia posilnené nočné linky prakticky zo všetkých častí mesta. Spoje budú jazdiť v 20-minútových
intervaloch. Do jednotlivých zón zábavy nebude umožnený vjazd osobným vozidlám. Komunikáciu na
nábreží od 22.45 do 1.00 uzatvoria z dôvodu konania polnočného ohňostroja a následného upratovania.
Pred polnocou rozžiaria oblohu tisíce lampiónov.
Jedným z hlavných ťahákov večera bude skupina Polemic
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67. Zlatí chlapci zo Ženevy
[Téma: Ekonomická univerzita; Zdravotnícke noviny; 16/12/2010; 45/2010; s.: 9; Príloha ZdN; Branislav
Janík]
Spovede mladých diabetikov, u ktorých je súčasťou liečby futbal
Diabetes mellitus 1. stupňa postihuje najmä mladých ľudí. Objaví sa ako blesk z jasného neba a mladý
človek sa s ním musí naučiť žiť. Nejeden bol aktívny športovec... Nová situácia však nie je koncom, šport
diabetológovia priamo odporúčajú. Navyše život mladým diabetikom uľahčuje inzulínová pumpa s
integrovaným kontinuálnym monitorom glykémie.
Na Slovensku je 1836 diabetikov vo veku do 19 rokov, cukrovku 2. typu má iba 14. MUDr. Ľubomír
Barák, CSc, primár Detského diabetologického centra SR v Bratislave, je nadšený propagátor myšlienky
športovania svojich pacientov. Podľa neho by diabetik mal mať dostatok športových aktivít. Aj preto
každý rok v auguste sprevádza slovenskú výpravu mladých diabetikov do 18 rokov do Ženevy, kde sa
schádzajú stovky podobných chlapcov na ojedinelej akcii - šampionáte mladých futbalistov. Tohtoročný
4. ročník, vďaka účasti USA už aj svetový, bol pre Slovensko triumfom - 11-členný slovenský tím získal
zlatú medailu. "Keď som hral, bolo jednoduchšie do diania aktívne zasiahnuť," hovorí tréner mužstva
Filip Buday z Preselian, ktorý vlani ešte hral, ale ako 20-ročný už nemôže. Futbal však hrá v tretej lige za
ČFK Nitra. Ako dodal, "chalani odohrali perfektne jeden zápas za druhým, ani ma veľmi nepotrebovali, i
keď som ich dirigoval, v bránke exceloval Tomáš Gelinger". Zhoduje sa s chlapcami z tímu, že
konkurencia v Ženeve je stále väčšia a turnaj je kvalitnejší. "Takéto podujatia sú vynikajúce, hlavne pre
menšie deti, ktoré vidia, že nie sú jediní s cukrovkou, môžu sa zabavit a spoznať nových kamarátov,"
myslí si Filip. Šport by podľa neho nemal chýbať žiadnemu diabetikovi
- "môže len pomôcť k dobrej kompenzácii a je výborný na zresetovanie hlavy". Filip, ktorý externe
študuje na Ekonomickej univerzite, pracuje ako účtovník, s futbalom začal vďaka otcovi ešte ako 5ročný. "Cukrovku mám od 6 rokov, roky som mal inzulínové pero, ale už 5 rokov mám inzulínovú pumpu.
Asi rok predtým, ako som ju dostal, sa mi stav zlepšil, ale bez pumpy by som to nemal také dobré. I keď
to už asi nikdy nebude také dobré, ako by som chcel," končí svoju spoveď Filip, ktorému sa futbal páči
ako šport, ktorý "nikdy nie je o tom istom". Kapitán nášho tímu Michal Maliarik z Myjavy má 18 rokov,
navštevuje strednú priemyselnú školu. "Cukrovku mi diagnostikovali vo veku 15 mesiacov, inzulín si
dávam perom štyrikrát denne. Problémy s kompenzáciou som mal v puberte, teraz je to už lepšie,"
hovorí Michal, ktorý začal futbal hrávať vďaka otcovi futbalistovi. V šiestich rokoch začal hrať za
prípravku Spartaka Myjava, kde bol dlhé roky, dnes hrá za Turú Lúku. Ako sa smeje, "na futbale ma
zaujíma všetko, vždy ho pozerám v televízii, nikdy som neodmietol, keď ma volali zahrať si. Je to moja
vášeň, futbal proste milujem. V tíme sme veľmi dobrá partia, bavíme sa hrou a to je na futbale pekné". 0
Ženeve sa dozvedel od svojho doktora Ľ. Baráka, ktorý ho pred vyše rokom pozval, aby reprezentoval
Slovensko. "Tak ako vlani, aj tento rok sme vytvorili skvelý tím s vynikajúcimi hráčmi. S chalanmi sme sa
podporovali, chceli sme vyhrať turnaj. Bojovali sme ako tím a tvrdo sme išli za víťazstvom," spomína na
letné zápasy Michal. Ľahký súper na turnaji podľa neho nebol, všetci majú silné tímy, obzvlášť
Angličania. Podľa kapitána "zmysel takéhoto podujatia je ukázať, že vždy treba bojovať a nikdy nič
netreba vzdať. Aj keď máme isté obmedzenie v živote, sme takí istí ako druhí. Na takomto podujatí sa
môžeme aj podeliť o skúsenosti s ľuďmi z iných krajín, vzájomne si poradiť a nadväzovať nové
kamarátstva". Michal je presvedčený, že "šport mi určite pomáha v zdraví, zlepšuje moju fyzičku.
Samozrejme musím dodržiavať isté pravidlá častejšie monitorovať glykémie, regulovať dávky jedla a
podobne". Pavol Gunár má cukrovku od deviatich rokov, približne 1,5 roka má inzulínovú pumpu.
"Pumpa je oveľa lepšia, ako pichať si inzulín. Nerobí žiadne problémy, oproti inzulínu má veľa výhod,"
myslí si Pavol, ktorý hrá futbal odmalička. "Je to jeden z najlepších kolektívnych športov, nikdy ma
neomrzel, preto hrám dodnes. Na futbale je krásne, ak si hráči dobre rozumejú. Vďaka tomu dávajú aj
veľa gólov," vyznáva sa Pavol. V spojení šport a cukrovka nemá problém - "treba si len dávať pozor, aby
človek nezabudol pred športovým výkonom zjesť nejakú malú sladkosť a, samozrejme, merať glyčku aj
pri zápase, na čo dával pozor pán doktor". Turnaj bol podľa neho skvele pripravený, aj keď ako vraví
"veľmi sme neboli zohraní, ale s každým zá-

, pasom sa to zlepšovalo, až sme nakoniec vyhrali. Konkurencia bola veľká, tým väčšia bola naša radosť
z výhry". Podľa neho má takýto šampionát zmysel minimálne preto, lebo sa stretnú deti s rovnakou
chorobou, môžu sa porozprávať o problémoch, vymeniť si skúsenosti. Filipovi Zeleňákovi z Jarku
diagnostikovali cukrovku v polovici marca roku 2000, keď mal 7 rokov. "Inzulín mi najprv aplikovali
pomocou klasických striekačiek, neskôr inzulínovými perami, v marci v 2005 ma nastavili na inzulínovú
pumpu. Po takmer jedenástich rokoch, čo mi cukrovku zistili, môžem povedať, že mi nerobí problémy
venovať sa tomu, čo ma baví," spomína Filip. A tým je i futbal, ktorému sa venuje 6 rokov a práve vďaka
nemu nemyslí na to, že je v niečom iný. Ako hovorí, "je dobre, keď diabetici športujú. Kto tak nerobí, mal
by začať čo najskôr, ak chce oddialiť komplikácie, ktoré cukrovka prináša. Keď má tím fanúšikov, ktorí
pri ňom stoja, aj keď čosi nevyjde, ak sa hrá férovo, futbal je jednoducho krásny". Doktorovi Ľ. Barákovi
bez dlhého váhania povedal, že na turnaj ide. "Náš tím bol skvelý, zápasy sme zvládali v pohode, po
semifinále so Španielmi sa nám otvorila cesta na obhajobu minuloročného striebra. Finále sme, ako
minulý rok, hrali s Britmi a splnilo sa nám to, v čo každý z nás v kútiku duše veril," stále sa ešte teší Filip
zo zlata. Podobné podujatia majú podľa neho zmysel v tom, že sa stretnú ľudia s rovnakou chorobou,
zašportujú si, nájdu si nových priateľov, vymenia si skúsenosti. "Bolo dobré, keby sa takéto akcie viac
propagovali, ale aj samotná cukrovka, lebo mnohí ľudia v podstate nevedia, o čo ide a ako sa choroba
prejavuje," uzatvára Filip. Michal Šin, študent elektrotechnickej školy, má cukrovku od troch rokov, teda
už 14 rokov. "Mám inzulínovú pumpu a problém je asi jedine v tom, že v lete na kúpalisku ju vždy musí
niekto na brehu strážiť," hovorí s nadsádzkou. Futbal nehrá súťažne už dva roky, ale stále sa mu venuje
- "chodievam si zahrať s kamarátmi, keď máme čas". Aj jeho priviedol k športu otec. Zamyslí sa a hovorí,
"na futbale sa mi páči dynamika a stratégia hry, krásny je pocit, že ste súčasťou diania, že môžete
ovplyvniť výsledok a zvíťaziť". V Ženeve bol náš tím podľa neho "výborný, až na pár chybičiek, ale to sa
dá pochopiť, keďže sme nemali veľa času na tréningy". Z konkurencie bola najťažšia Británia, ktorá vlani
Slovensku vyfúkla zlato, "ale nakoniec sa nám ju podarilo položiť na lopatky a zvíťaziť", smeje sa Michal.
Preferuje tieto podujatia, keď mladí spoznávajú cudzinu, stretávajú sa s rovesníkmi s cukrovkou, môžu si
vymieňať skúsenosti, ale hlavne - "môžeme dokázať, že šport a pohyb pomáhajú aj diabetikom". Keď
sme s doktorom Barakom sedeli v Ženeve na štadióne, strážili inzulínové pumpy našich a pozorovali
mladých športovcov z celej Európy, ako podávajú skvelé športové výkony, lekár si zaspomínal - "kedysi
bol diabetes spojený s mnohými obmedzeniami, napríklad so zákazom športovania. Dnes je šport
súčasťou liečebného procesu. Aj niekoľkonásobný olympijský víťaz v plávaní na 50 m Gary Hall má tiež
diabetes 1. typu, cukrovku majú mnohí ďalší športovci. Choroba je nesporne zásahom do života mladých
ľudí, ale je dôležité, aby, ako zdôraznil doktor Barák, "nielen oni samotní, ale aj ich rodičia pochopili, že
cukrovka nie je hendikepom, nie je prekážkou pri športe, že šport pomáha povzniesť sa nad chorobu a
dodať pozitívnu energiu". Naši "zlatí chlapci" nedajú dopustiť práve na doktora Baráka, prísneho, ale
ľudského lekára, ktorému ide predovšetkým o zdravie pacientov.
Branislav Janík Foto autor
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68. Bezdeda má stále rád rozprávky, chýba mu starý otec
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 26/12/2010; TASR]
ŽILINA - Vianoce s rodičmi v rodnej Žiline si naplánoval spevák Tomáš Bezdeda.
"Stále mám rád rozprávky, Tri oriešky pre popolušku, Mrázika, som taký rozprávkový typ, veľmi,"
zareagoval na otázku vianočnej pohody umelec, ktorý sa venuje aj športu, preto sa neobáva, že cez
najradostnejšie sviatky roka naberie kilogramy navyše.
"Športujem, chodím hrávať pravidelne hokej, chodím hrávať futbal, takže snažím sa aj najesť, ale aj
schudnúť, ale je pravda, že starká napečie a musíme potom všetci papať," prezradil v rozhovore
Bezdeda, ktorému cez Vianoce najviac chýba starý otec.
"Zomrel pred tromi rokmi, aj keď sú to už tri-štyri roky, je to stále dosť veľká spomienka, pretože som ho
mal veľmi rád a on ma dosť aj vychovával a bol na nás dobrý," priznal spevák, v ktorého rodine znejú
počas Vianoc tradičné koledy.
"Istú dobu sme ich s otcom spievali s gitarou, oco druhý hlas a ja prvý. Normálne sme chodili po rodine
ako v Amerike," priznal sa spevák, ktorého v súkromnej vianočnej histórii najviac prekvapil darček práve
z Ameriky.
"Bola to gitara, je to drahý nástroj. Dostal som ju od rodičov a od uja z Los Angeles, keď som mal
nejakých 16," pochválil sa štvrták na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý svojim fanúšikom pred
Vianocami venoval nový singel s názvom Málo. Hudobne sa pod novú pesničku podpísal sám Bezdeda,
text ku skladbe napísala Monika Hajšová. Spevák pracuje na ďalších nových pesničkách s Marcelom
Buntajom a Jurajom Kupcom.

"Už ten album robím dlhšie, aj fanúšikovia sa trošku búria, že kedy vyjde, ale je teraz také obdobie, že
neviem, či je dobré vydať celý album a potom ticho, radšej vydám pesničku, ktorá je fakt dobrá a
postupne z tých singlov vydám celý album."
Foto: Topky.sk, ZDROJ - TASR
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69. Tomáš Bezdeda má stále rád rozprávky
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 26/12/2010; TASR]
Stále mám rád rozprávky, na Vianoce mi najviac chýba starý otec
TASR
Vianoce s rodičmi v rodnej Žiline si naplánoval spevák Tomáš Bezdeda.
"Stále mám rád rozprávky, Tri oriešky pre popolušku, Mrázika, som taký rozprávkový typ, veľmi,"
zareagoval na otázku vianočnej pohody umelec, ktorý sa venuje aj športu, preto sa neobáva, že cez
najradostnejšie sviatky roka naberie kilogramy navyše.
"Športujem, chodím hrávať pravidelne hokej, chodím hrávať futbal, takže snažím sa aj najesť, ale aj
schudnúť, ale je pravda, že starká napečie a musíme potom všetci papať," prezradil v rozhovore pre
TASR Bezdeda, ktorému cez Vianoce najviac chýba starý otec.
"Zomrel pred tromi rokmi, aj keď sú to už tri-štyri roky, je to stále dosť veľká spomienka, pretože som ho
mal veľmi rád a on ma dosť aj vychovával a bol na nás dobrý," priznal spevák, v ktorého rodine znejú
počas Vianoc tradičné koledy.
"Istú dobu sme ich s otcom spievali s gitarou, oco druhý hlas a ja prvý. Normálne sme chodili po rodine
ako v Amerike," priznal sa spevák, ktorého v súkromnej vianočnej histórii najviac prekvapil darček práve
z Ameriky.
"Bola to gitara, je to drahý nástroj. Dostal som ju od rodičov a od uja z Los Angeles, keď som mal
nejakých 16," pochválil sa štvrták na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý svojim fanúšikom pred
Vianocami venoval nový singel s názvom Málo. Hudobne sa pod novú pesničku podpísal sám Bezdeda,
text ku skladbe napísala Monika Hajšová. Spevák pracuje na ďalších nových pesničkách s Marcelom
Buntajom a Jurajom Kupcom.
"Už ten album robím dlhšie, aj fanúšikovia sa trošku búria, že kedy vyjde, ale je teraz také obdobie, že
neviem, či je dobré vydať celý album a potom ticho, radšej vydám pesničku, ktorá je fakt dobrá a
postupne z tých singlov vydám celý album."
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70. Bezdedovi chýba na Vianoce starý otec
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 26/12/2010; TASR]
Vianoce s rodičmi v rodnej Žiline si naplánoval spevák Tomáš Bezdeda. "Stále mám rád rozprávky, Tri
oriešky pre popolušku, Mrázika, som taký rozprávkový typ, veľmi," zareagoval na otázku vianočnej
pohody umelec, ktorý sa venuje aj športu, preto sa neobáva, že cez najradostnejšie sviatky roka naberie
kilogramy navyše.
"Športujem, chodím hrávať pravidelne hokej, chodím hrávať futbal, takže snažím sa aj najesť, ale aj
schudnúť, ale je pravda, že starká napečie a musíme potom všetci papať," prezradil v rozhovore pre
TASR Bezdeda, ktorému cez Vianoce najviac chýba starý otec.
"Zomrel pred tromi rokmi, aj keď sú to už tri-štyri roky, je to stále dosť veľká spomienka, pretože som ho
mal veľmi rád a on ma dosť aj vychovával a bol na nás dobrý," priznal spevák, v ktorého rodine znejú
počas Vianoc tradičné koledy.
"Istú dobu sme ich s otcom spievali s gitarou, oco druhý hlas a ja prvý. Normálne sme chodili po rodine
ako v Amerike," priznal sa spevák, ktorého v súkromnej vianočnej histórii najviac prekvapil darček práve
z Ameriky.
"Bola to gitara, je to drahý nástroj. Dostal som ju od rodičov a od uja z Los Angeles, keď som mal
nejakých 16," pochválil sa štvrták na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý svojim fanúšikom pred
Vianocami venoval nový singel s názvom Málo. Hudobne sa pod novú pesničku podpísal sám Bezdeda,
text ku skladbe napísala Monika Hajšová. Spevák pracuje na ďalších nových pesničkách s Marcelom
Buntajom a Jurajom Kupcom.
"Už ten album robím dlhšie, aj fanúšikovia sa trošku búria, že kedy vyjde, ale je teraz také obdobie, že
neviem, či je dobré vydať celý album a potom ticho, radšej vydám pesničku, ktorá je fakt dobrá a
postupne z tých singlov vydám celý album."
ZDROJ - TASR, Foto: Aktuality.sk
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71. Vianoce hviezd: Bezdeda čaká na rozprávky, Nagy televíziu vypína
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 26/12/2010; SITA]
Slovenskí speváci Tomáš Bezdeda a Peter Nagy sa rozhodli sviatky stráviť v kruhu svojich najbližších.
Odcestovali do svojich rodných miest.
Päťdesiatjedenročný rodák z Prešova Peter Nagy tohtoročné sviatky pokoja a lásky trávi s rodinou na
východe. Televíziu nesleduje hlavne kvôli otravným vianočným reklamám.
Slovenskému spevákovi, skladateľovi a textárovi Petrovi Nagyovi znechutili vianočné sviatky práve
reklamy. "Aby som pravdu povedal, Vianoce sa za ostatné obdobie stali čisto obchodnou záležitosťou.
Myslím tým hlavne reklamy, ktoré sú dosť prepísknuté. Veľa ľudí mi už povedalo, že 'vďaka' reklame
začali nenávidieť Vianoce," povedal pre agentúru SITA 51-ročný východniar, ktorý tohtoročné sviatky
trávi s mamou a sestrou v rodnom Prešove.
Hudobník plánuje na budúci rok vydať jeho dlhopripravovanú zbierku erotickej poézie a fotografií. Podľa
jeho vyjadrení ho čaká ešte niekoľko fotení, zbierku by chcel vydať na jar.
Bezdeda sa ešte teší aj na rozprávky
Vianoce s rodičmi v rodnej Žiline si naplánoval spevák Tomáš Bezdeda. "Stále mám rád rozprávky, Tri
oriešky pre popolušku, Mrázika, som taký rozprávkový typ, veľmi," zareagoval na otázku vianočnej
pohody umelec, ktorý sa venuje aj športu, preto sa neobáva, že cez najradostnejšie sviatky roka naberie
kilogramy navyše.
"Športujem, chodím hrávať pravidelne hokej, chodím hrávať futbal, takže snažím sa aj najesť, ale aj
schudnúť, ale je pravda, že starká napečie a musíme potom všetci papať," prezradil v rozhovore pre
TASR Bezdeda, ktorému cez Vianoce najviac chýba starý otec.
"Zomrel pred tromi rokmi, aj keď sú to už tri-štyri roky, je to stále dosť veľká spomienka, pretože som ho
mal veľmi rád a on ma dosť aj vychovával a bol na nás dobrý," priznal spevák, v ktorého rodine znejú
počas Vianoc tradičné koledy.
"Istú dobu sme ich s otcom spievali s gitarou, oco druhý hlas a ja prvý. Normálne sme chodili po rodine
ako v Amerike," priznal sa spevák, ktorého v súkromnej vianočnej histórii najviac prekvapil darček práve
z Ameriky.
"Bola to gitara, je to drahý nástroj. Dostal som ju od rodičov a od uja z Los Angeles, keď som mal
nejakých 16," pochválil sa štvrták na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý svojim fanúšikom pred
Vianocami venoval nový singel s názvom Málo.
AUTOR - SITA
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72. Dôležitejší je úspech tímu
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 31/12/2010; 300/2010; s.: 44; Volejbal; luc]
Dve najviac bodujúce hráčky stredoeurópskej ligy volejbalistiek sú Slovenky
V priebežných individuálnych štatistikách stredoeurópskej ligy volejbalistiek (MEL) kraľujú na prelome
rokov v kategórii o najviac bodujúcu hráčku Slovenky. Z prvého miesta na vianočno-novoročnú hernú
prestávku odchádzala smečiarka bratislavskej Slávie UK Ekonomická univerzita Erika Salanciová a
druhá je Daniela Rojková z Doprastavu Bratislava.
"O tejto štatistike viem, mama mi to spomínala," povedala nám devätnásťročná slávistka. "Samozrejme,
aktuálne vedenie ma teší, ale volejbal je kolektívny šport. Preto nie je prvoradé moje osobné skóre, ale
úspech družstva ako celku," pripomína Erika Salanciová. Na palubovke v zápale hry nie je veľmi čas na
premýšľanie o bodoch do osobnej štatistiky. "Snažiť sa snažím naplno stále bez ohľadu na štatistiky.
Niekedy to padne, inokedy nie." Bezpochyby, z pozície líderky sa na ostatné hráčky pozerá veľmi
príjemne. "Udržať si pozíciu je určite dobrá motivácia ako sa neustále zlepšovať. Ešte sme však len v
polovici súťaže, ale verím, že sa mi bude dariť aj naďalej," uzavrela smečiarka. Slávia UK EU je v
tabuľke momentálne na šiestej priečke, s rovnakým počtom bodov ako tím Chorvátok z Rijeky. Na piate
družstvo zo slovinského Kamnika však strácajú slávistky až osem bodov. "Hneď po Vianociach sme
začali opäť trénovať. V úvode januára na nás čaká dôležitý dvojzápas šestnásťfinále Vyzývacieho
pohára s albánskou Tiranou a potom prídu na rad ďalšie stretnutia v stredoeurópskej lige." V nej by
Salanciová k súčasným 143 bodom rada pridala čo najviac ďalších. Druhé najvyššie osobné skóre v
počte uhratých bodov vMEL má na konte smečiarka Doprastavu Bratislava Daniela Rojková. Na
aktuálne vedúcu hráčku stráca len dva body. "Na internetovej stránke súťaže pravidelne sledujem

výsledky a v rámci toho občas kliknem aj na štatistiky," začala sestra trénera doprastaváčok Mareka
Rojka. "Určite je potešujúce byť tak vysoko, ale dôležitejšie sú víťazstvá nášho družstva. Niekedy
môžem zaznamenať veľa bodov a aj tak prehráme," vysvetľuje dvadsaťšesťročná skúsená volejbalistka.
Preto momentálne striebornú pozíciu nepreceňuje, ale zároveň ani nepodceňuje. "Je to príjemný pocit,
ale do konca súťaže je ešte ďaleko." Ani doprastaváčky nenechali bratislavské PKO dlho bez svojej
prítomnosti. Hneď v pondelok po víkendových sviatkoch opäť naskočili do tréningu. "Pred Vianocami
sme pracovali na kondícii, teraz už k nej postupne pridávame zasa aj volejbal. Som rada, určite je to
lepšie, akoby som sa mala pripravovať individuálne," myslí si Rojková. Hráčky Doprastavu sa v tabuľke
momentálne nachádzajú na tretej priečke a prvý zápas v novom roku odohrajú 9. januára, keď na
domácej palubovke privítajú rakúsky tím z Klagenfurtu z chvosta tabuľky. (luc)
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73. Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Obchod; 20/12/2010; 12/2010; s.: 18; Trendy na trhu; Redakcia]
Integrálnou súčasťou konferencie Intraco Special a Európskeho dňa obchodu je udeľovanie ocenenia Za
prínos k rozvoju obchodu a cestovného ruchu, ktoré ZOCR SR udeľuje významným osobnostiam, v
štyroch kategóriách:
- Obchod a cestovný ruch
- Štátna správa a verejný sektor
- Akademická obec, výskum, vývoj a poradenská činnosť
- Publicistika Ocenenie za rok 2010 získali: Peter Mihók zo SOPK, Júlia Lipianska z Ekonomickej
univerzity, Martin Mravec z GfK Slovakia a Jana Gantnerová za Zväz hotelov a reštaurácií
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74. Silvestrovský breh cez bratislavského mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 18:00; 25/12/2010; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Kata
Martinková]
Kata Martinková, redaktorka: "Silvestrovský beh cez bratislavské mosty bude mať 31. decembra 22.
pokračovanie. Podujatie opäť pripravuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení."
Jozef Chynoranský riaditeľ STARZ Bratislava: "Vzhľadom k tomu, že Starý most nie je v súčasnosti v
prevádzke, tak sme pristúpili k zmene trate tým, že cez Nový most s pobeží dvakrát, smerom do
Petržalky a potom naspäť smerom z Petržalky. Trať v podstate má viac ako 10 km, štart podujatia je
pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke, bež sa cez Prístavný most, Most Apollo, potom po nábreží
Dunaja, dvakrát cez Nový most, Most Lafranconi a cieľ je na parkovisku pod Mostom Lafranconi."
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75. Na Silvestra si v hlavnom meste prídu na svoje všetci vyznávači zdravého
ducha v tele
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 28/12/2010; Správy]
Martin Juríček, moderátor: "Na Silvestra si v hlavnom meste prídu na svoje všetci vyznávači zdravého
ducha v tele. V rámci príchodu nového roka pre nich Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
pripravila 22. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty."
Neuvedený, redaktor: "Silvestrovskí bežci absolvujú približne 10-kilometrovú trasu, ktorá vedie štyrmi
mostmi cez Dunaj a po jeho nábreží. Hromadný štart behu bude v posledný deň tohto roka o 10.00
hodine v areáli Ekonomickej univerzity v Petržalke na Dolnozemskej ulici."
Natočené:
Jozef Chynoranský, riaditeľ STaRZ-u: "V tomto roku je v podstate trať zmenená z dôvodu nefunkčnosti
Starého mosta, cez Nový most sa pobeží dvakrát, tak aby sme dodržali aj dĺžku trate. Ono tento beh je
špecifický, práveže tá dĺžka trate nie je pevne stanovená už z toho dôvodu, že keď v Bratislave pribudnú
mosty, tak samozrejme aj trať bude o to dlhšia."
************
Neuvedený, redaktor: "Počas vlaňajšieho Silvestra vybehlo na bratislavské mosty 631 pretekárov."
Natočené:

Jozef Chynoranský, riaditeľ STaRZ-u: "V tomto roku očakávame účasť od 800 do 1000 bežcov."
************
Neuvedený, redaktor: "Na Silvestrovský beh sa môžete prostredníctvom internetovej stránky Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení prihlásiť do zajtra."
Natočené:
Jozef Chynoranský, riaditeľ STaRZ-u: "Je možné prihlásiť sa aj v deň podujatia v čase od 8.30 do 9.30,
pretože štart podujatia je o 10.00 hodine."
************
Neuvedený, redaktor: "Štartuje sa pri Ekonomickej univerzite a cieľ Silvestrovského behu bude pod
mostom Lafranconi. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Trasa behu cez mosty je naplánovaná
cez mostové lávky pre chodcov, takže doprava v čase podujatia nebude obmedzená."
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76. Zajtra zažije Bratislava ďalší silvestrovský beh cez mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 16:00; 30/12/2010; Správy Rádia VIVA; Z domova; Andrea
Kozinková]
Andrea Kozinková, moderátorka Rádia VIVA: "Zajtra zažije Bratislava ďalší silvestrovský beh cez mosty.
Podujatie opäť pripravuje hlavné mesto so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení.
Podľa jej riaditeľa Jozefa Chynoranského, dĺžka je tradične vyše 10 km. No trať bude trochu zmenená."
Jozef Chynoranský, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení: "Vzhľadom k tomu, že
Starý most nie je v súčasnosti v prevádzke, tak sme pristúpili k zmene trate tým, že cez nový Most sa
pobeží dvakrát smerom do Petržalky a potom naspäť smerom z Petržalky. Trať v podstate má viac ako
10 km. Štart podujatia je pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke a beží sa cez Prístavný most,
Most Apollo, po nábreží Dunaja, dvakrát cez Nový most, most Lafranconi a cieľ je na parkovisku pod
mostom Lafranconi. V tomto roku sme pripravení na 800 až 1000 bežcov."
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77. V Bratislave sa na Silvestra pobeží cez štyri mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 25/12/2010; tasr]
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty bude mať 31. decembra 22. pokračovanie. Je príležitosťou pre
rekreačných bežcov z rôznych miest, aby pohybom ukončili rok 2010. Podujatie opäť pripravuje hlavné
mesto SR so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ).
Podľa jej riaditeľa Jozefa Chynoranského dĺžka je tradične vyše 10 km, no trať bude trochu zmenená nepobeží sa cez obvyklých päť mostov, ale len cez štyri, avšak dvakrát cez Nový most. "Starý most nie
je v prevádzke, preto sme sa rozhodli pre túto alternatívu," zdôvodnil pre TASR Chynoranský.
O popularite bratislavského behu svedčí zvyšujúci sa počet záujemcov. Na 20. ročníku ich bolo 419,
vlani už 631 a tentoraz sú vraj organizátori pripravení aj na tisícový dav pretekárov. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť do 29. decembra na internetovej stránke www.starz.sk a v deň pretekov osobne od 8.30 h
do 9.30 h na štarte. Ten bude o 10. h hromadný pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke. Trať vedie
cez Prístavný most – Most Apollo – nábrežie Dunaja – Nový most /pešia lávka do mesta/ - Nový most
/pešia lávka do Petržalky/ - nábrežie Dunaja – most Lafranconi a pod ním je cieľ. Okrem najrýchlejších
mužov a žien môžu získať ceny aj šťastlivci v bohatej tombole pri losovaní podľa štartovných čísiel, ktoré
im ostávajú na pamiatku. Výsledková listina bude uverejnená na uvedenej internetovej stránke.
tasr
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78. Silvester v Bratislave: Centrum sa zmení na obrovskú párty!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 23/12/2010; Nový Čas, če]
Tohtoročnú silvestrovskú noc organizátori nazvali Noc želaní a prianí! Okrem bohatého programu či
ohňostroja sa návštevníci môžu tešiť aj na novinku.
Pred polnocou si každý totiž bude môcť vypustiť do neba svoj lampión šťastia. Zábava počas väčšiny
silvestrovského večera bude prebiehať v dvoch zónach. Na Hlavnom námestí si môžu návštevníci
vychutnávať hudobné umenie rôznych kapiel a Hviezdoslavovo námestie sa zmení na veľkú diskotéku
pod holým nebom.

Pred polnocou pribudne aj tretia zóna na nábreží, kde nový rok privíta ohňostroj nad Dunajom. "Na
bezpečnosť podujatia bude v uliciach historického jadra dohliadať niekoľko sto usporiadateľov vrátane
policajtov," informovala náčelníčka Mestskej polície Zuzana Zajacová.
Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa chcú rozlúčiť so starým rokom športom. Pred budovou Ekonomickej
univerzity odštartujú o 10.00 hod. tradičný beh cez bratislavské mosty. Tento rok organizátori čiastočne
upravia trasu, keďže je uzavretý Starý most.
Doprava na Silvestra
Premávka denných liniek MHD potrvá približne do 21.00 hod., od tejto hodiny až do rána prepravu osôb
zabezpečia posilnené nočné linky prakticky zo všetkých častí mesta. Spoje budú jazdiť v 20-minútových
intervaloch. Do jednotlivých zón zábavy nebude umožnený vjazd osobným vozidlám. Komunikáciu na
nábreží od 22.45 do 1.00 uzatvoria z dôvodu konania polnočného ohňostroja a následného upratovania.
Koncertná zóna - Hlavné námestie
17.00 Mariša
18.00 Lavagance
19.00 Hudba z Marsu
20.00 Billy Barman and Hafner
21.00 All Stars Open Band
22.00 Polemic
23.10 Hex
24.00 Polnočné odpočítavanie
00.15 Vidiek
Vidiek Párty zóna - Hviezdoslavovo námestie
16.00 Rôzne tanečné i športové vystúpenia
19.00 Cigánski Diabli
20.00 The Cellmates
21.00 Pressburger Klezmer Band
22.00 Tradičná silvestrovská párty
AUTOR - Nový Čas, če
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79. Pred ohňostrojom ožiaria nebo lampióny
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 31/12/2010; s.: 6; Bratislava; Viera Juhászová]
Zábava v uliciach sa začne už popoludní
Oslavy Nového roka budú tradičné. Koncerty, zábava, ohňostroj. Dopoludnia bude beh cez mosty.
BRATISLAVA. Koncertná šnúra na Hlavnom námestí, ktorá odštartuje o 17.00 a potrvá až do skorého
rána, a takmer päťhodinová diskotéka na Hviezdoslavovom námestí, ktorá potrvá do tretej ráno, sú
okrem ohňostroja hlavnými bodmi silvestrovského programu. Zábavu budú raoderovať Ján Gordulič a
Tomáš Dohňanský (Yxo z Hexu). Sedemhodinový koncert na Hlavnom námestí odštartuje Mariša a v
hodinových blokoch sa budú striedať Lavagance, Hudba z Marsu, Billy Barman a Hafner, All Stars Open
Band a už tradičné silvestrovské stálice Polemic a Hex. Po polnočnom odpočítavaní zábavu uzavrie
ďalší tradičný silvestrovský hosť
- Vidiek. V party zóne na Hviezdoslavovom námestí sa od 19.00 vystriedajú Cigánsky diabli,
rockenroloví The Cellmates, Pressburger Klezmer Band a o 22.00 sa začne párty. V popoludňajšom
programe sa vystriedajú už od 16.00 street performeri - Le Parkour, Biketrial a Breakdance.
Pred polnocou je čas prianí
Novým prvkom osláv príchodu Nového roka budú lampióny šťastia. Budú sa dať kúpiť na
Hviezdoslavovom námestí a priamo na Rázusovom nábreží. "Predaj sa začne o 20.00," povedala Soňa
Rebrová z občianskeho združenia Želaj si. "Púšťať sa budú o 23.00, potrvá to asi hodinu." Lampióny
budú stáť od 3 do 5 eur. Výťažok verejnej zbierky pôjde na charitatívne účely: plnenie snov ťažko
chorých detí. Nový rok 2011 privíta približne desaťminútový ohňostroj strieľaný z petržalského brehu
Dunaja. Posledné minúty a sekundy starého roku budú opočítavať z veľkej obrazovky.
Po Novom moste sa pobeží dvakrát
Dnešné predpoludnie možno stráviť aj aktívne, behom cez mosty. "Podujatie je vhodné pre všetky
vekové bežecké kategórie, pre rekreačných aj aktívnych bežcov," povedal Jozef Chynoranský, riaditeľ
Správy telovýchovných a rekreačných zariadení. Štart je o 10.00 pred Ekonomickou univerzitou na
Dolnozemskej ulici v Petržalke. Približne desaťkilometrová trasa vedie cez všetky mosty, okrem jedného.
"Vzhľadom na to, že Starý most je uzavretý, bude sa bežať dvakrát cez Nový most. Cieľ je pod mostom

Lafranconi," upresnil Chynoranský. Prihlásiť sa možno na mieste štartu od 8.30. Štartovné je 5 eur,
zľavnené 3 eurá.
Viera Juhászová
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80. Rebríček kvality fakúlt slovenských univerzít
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 29/12/2010; 298/2010; s.: 5; Občiansky servis;
Redakcia]
Parametre kvality
Vzdelávanie
SV1 - pomer počtu študentov denného a externého štúdia na jedného učiteľa v roku 2009, SV2 - pomer
počtu študentov denného a externého štúdia na jedného profesora alebo docenta v roku 2009, SV3 pomer počtu profesorov, docentov a učiteľov s PhD. k počtu všetkých učiteľov, SV4 - pomer počtu
profesorov a docentov k počtu všetkých učiteľov, SV6 - podiel prihlásených uchádzačov k plánovanému
počtu miest v roku 2009, SV7- pomer počtu zapísaných k počtu prijatých študentov v roku 2009, SV8 podiel zahraničných študentov na všetkých študentoch vysokej školy
Výskum
VV1 - počet publikácií v databáze Web of Knowledge (WoK) za roky 2000-2009 na tvorivého pracovníka
VV1a - počet časopiseckých publikácií mimo WoK za rok 2009 (platí pre fakulty teologické, práva,
predagogické, filozofické, ekonomické, umelecké, ostatné), VV1b - počet knižných publikácií mimo WoK
za rok 2009 (platí pre fakulty teologické, práva, pedagogické, filozofické, ekonomické, umelecké,
ostatné), VV2 - počet citácií vo WoK-u za roky 2000 - 2009 na tvorivého pracovníka, VV2a - počet citácií
vo WoK-u na jednu publikáciu vo WoK-u za roky 2000-2009, VV4a - podiel priemerného počtu
absolventov doktorandského štúdia za roky 2007-2009 na priemernom počte všetkých študentov prvého
ročníka doktorandského štúdia za roky 2004 2006, VV5 - podiel ročného priemeru počtu absolventov
denného doktorandského štúdia v rokoch 2007 - 2009 na počet profesorov a docentov, VV6 - podiel
počtu doktorandov denného štúdia na počet denných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia,
VV7 - suma grantových prostriedkov z agentúr KEGA a VEGA na tvorivého pracovníka v roku 2009, W8
- suma grantových prostriedkov z agentúry APW na tvorivého pracovníka v roku 2009, VV9 - suma
prostriedkov zo zahraničných grantov na tvorivého pracovníka v roku 2009, VV10 - suma grantových
prostriedkov zo všetkých uvedených agentúr na tvorivého pracovníka V roku 2009.
ZDROJ - ARRA
učiteľia a študenti (SV1-SV4) záujem o štúdium (SV6-SV8) publikácie a citácie (VV1-VV2a) doktoránske
štúdium (VV4a-VV6) granty (VV7-VV10) Priemer 2010 Miesto 2009 Miesto 2008 Miesto 2008
pôdohospodárske vedy 1. Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 91 93
82 56 63 76,9 1. 1. 1.
2. Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 88 48 76 61 81 70,9 2. 2. 3.
3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 73 58 60 68 47 61.3
4. 3. 2.
4. Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 66 91 19 62 25 52,8 5. 5. 5.
4. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita 70 55 34 79 26
52,8 3. 4. 4.
6. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita 62 71 6 78 27
48.7 6. 6. 6.
Umenia 1. Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 81 55 4 93 26 51.8 3. 4. 3.
2. Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 70 9 91 5 50,8 1. 2. 1.
3. Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 59 51 4 86 28 45,6 4. 3. 2.
4. Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 49 69 4 42 58 44,4 2. 5. 4.
5. Fakulta muzických umení Akadémia umení 81 60 33 33 5 42,5 5. 1. 5.
6. Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 56 63 2 39 50 42,0 6. 6. 6.
7. Fakulta dramatických umení Akadémia umení 69 54 4 - 21 29,5 7. 7. 7.
8. Fakulta umení Technická univerzita Košice 55 64 1 - 7 25,4 8. 8. 8.
lekárske vedy 1. Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 77 79 73 61 44 66,8 1. 1. 1.
2. Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 61 91 85 25 47 61,8 3. 2. 2.
3. Lekárska fakulta Univerzita Komenského 83 91 50 47 37 61,5 4. 3. 4.
4. Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 67 63 45 48 79 60,4 2. 4. 5.
5. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 65 39 46 68 18 47,1 5. 5. 3.

6. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 44 49 11 74 9 37,5 7. 7. 7.
7. Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita 57 49 0 12 23,6 9. 9. n.a.
8. Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 31 58 5 1 18,7 8. 8. 8.
Vysoká škola sv. Alžbety Vysoká škola sv. Alžbety 48 62 45 44 40 47,6 6. 6. 6.
prírodné vedy 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 91 62 94 72 71 78,0 1.
1. 1.
2. Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 99 55 88 85 62 77,8 3. 3. 3.
3. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 81 68 63 90 84 77,0 2. 2. 2.
4. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 67 70 21 74 25 51,3 4. 4. 5.
5. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 61 52 23 53 28 43,6 5. 5. 4.
6. Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 55 65 19 29 13 36,4 7. 6. 6.
6. Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 45 83 5 39 10 36,4 6. 8. 8.
8. Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 50 56 30 6 7 29,7 8. 7. 7.
1. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 81 55 79 94 21 65,9 2. 2.
2.
ekonomické vedy 2. Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 80 46 75 59 63 64,4 1. 1. 1.
3. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 84 29 80 65 60 63,9 3. 4. 4.
4. Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 85 47 50 62 10 50,7 9. 10. 6.
5. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 78 56 7 85 15 48,4 5. 3. 3.
6. Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 66 36 42 76 9 45,9 4. S. 5.
7. Fakulta managementu Univerzita Komenského 58 48 51 56 3 43,1 7. 6. 9.
8. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 63 32 .50 56 5 41,2 6. 7. 8.
9. Fakuka hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 68 24 44 51 12 39,7 8. 9. 10.
10. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 78 33 20 56 10 39,4 10. 8. 7.
11. Fakulta manažmentu Prešovská univerzita 42 51 8 26 4 25,9 11. 11. n.a.
12. Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho 30 42 4 10 17,3 12. 12. n.a.
Vysoká škola medzinárodného podnikania Vysoká škola medzinárodného podnikania 86 72 2 25 37,0
n.a. n.a. n.a.
technické vedy 1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 55
100 74 90 83,4 1. 1. 1.
2 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 82 48 10 83 90 62,5 4. 3. 3.
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 77 50 40 48 61 55,3 3. 2. 2.
4. Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice 91 49 28 75 16 51,9 5. 7. 6.
5. Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka 54 36 46 91 22 50,0 6. 10. 8.
6. Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 61 65 29 47 37 47,7 2. 4. 9.
7. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 69 54 15 63 33 46,5 13. 17. 15.
8. Stavebná fakulta Žilinská univerzita 53 60 2 58 59 46.3 19. 21. 11.
9. Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 66 69 15 43 36 45,8 8. 5. 4.
10. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 59 58 20 67 25 45,7 10. 20. 18.
11. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 64 40 23 55 43 45,0 11. 13. 10.
12. Technická fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita 59 57 23 62 20 44,1 16. 14. 19.
13. Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 59 72 0 64 17 42,5 12. 11. 7.
14. Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 58 60 22 46 25 42,2 14. 8. 12.
15. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita 42 57 36 37 32 40,9
20. 6. n.a.
16. Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 54 46 8 51 44 40,5 9. 12. 13.
17.Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita Košice 57 54 17 45 22
39,1 7. 9. 5.
18. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 52 58 19 44 16 37,8 18. 16. 16.
19. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 50 71 0 60 5 37,2 21. 18. 20.
20. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 70 46 1 50 18 36,8 17. 19.
17.
21. Fakulta výrobných technológií Technická univerzita Košice 58 47 4 49 19 35,5 15. 15. 14.
22. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 43 34 1 47 3 25,4 22. 23. 21.
23. Letecká fakulta Technická univerzita Košice 44 45 9 8 10 23,3 23. 24. n.a.
24. Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka 47 50 5 9 2 22,8 24. 22. 22.
teologické vedy 1. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 55 44 100 75 50 65,0 1. 3.
2.
2. Teologická fakulta Trnavská univerzita 59 43 8 46 50 41,2 5. 5. 1.
3. Fakulta reformovanej teológie Univerzita J. Selyeho 96 59 1 49 0 41,0 3. 1. n.a.
4. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 49 77 7 48 13 38,6 7. 4. 4.
5. Teologická fakulta Katolícka univerzita 48 58 5 37 39 37,3 2. 7. 6.
6. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 44 48 6 40 21 31,8 4. 6. 5.
7. Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 39 41 2 68 0 30,0 6. 2. 3.
filozofické vedy 1. Fakulta humanitných a prírodných vied 2. Filozofická fakulta Prešovská univerzita 76
94 100 65 46 54 76,3 71,1 2. 1. 1. 2. 2. 1.
Univerzita Komenského 100 72 50 79

3. Filozofická fakulta 4 Filozofická fakulta Prešovská univerzita Katolícka univerzita 84 86 84 75 67 65 47
47 26 80 75 65 75 75 31 61,4 3. 5. 4. 7. 6. 4. 3. 5. 7. 6. 4. 7. 3. 6. 5.
68 38 25 22 60,3 55,6 52,9 49,7
5. Filozofická fakulta 6. Fakulta humanitných vied Trnavská univerzita Univerzita Mateja Bela 57 34
72 74 18 10
7. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa
8. Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 70 53 14 3 21 32.3 8. 8. 8.
právne vedy 1. Právnická fakulta Univerzita Komenského 94 66 29 92 50 66.2 1. 1. 2.
2. Právnická fakulta Trnavská univerzita 69 50 53 77 59 61.7 2. 3. 1.
3. Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 98 45 33 37 64 55.5 3. 2. 3.
4. Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela 74 66 2 10 15 33.5 4. 4. 4.
pedagogické vedy 1. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 98 71 59 75 61 72,8 1.
1. 1.
2. Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 63 50 100 30 40 56,6 4. 2. 2.
3. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 75 71 33 45 28 50,2 2. 3. 3.
4. Fakulta športu Prešovská univerzita 78 45 6 64 39 46,4 3. 4. n.a.
5. Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 73 56 20 52 23 44,8 5. 5. 5.
6. Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 87 73 15 34 15 44,7 8. 9. 6.
7. Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 80 64 11 55 10 43,9 7. 6. 4.
8. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 47 53 9 37 67 42,8 6. 7. 7.
9. Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho 66 67 34 - 27 38,8 9. 8. n.a.
ostatné spoločenské vedy 1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 72 69 76
57 85 71,8 i 2. 2.
2. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela 94 69 42 86 10 60,2 2. 3.
4.
3. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 83 63 27 88 3 52,8 1. 1. 1.
4. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská poľnohospodárska univerzita 55 60 15 21
49 40,0 4. 4. 3.
5. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 53 67 2 15 7 28,7 5. 5. 5.
6. Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa 66 39 16 4 15 28,1 6. 7. n.a.
7. Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 49 56 12 - 7 24,7 7. 6. 6.
8. Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka 38 79 2 - 3 24,2 8. 8. 7.
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81. Petra Nagyová-Džerengová: Občas je toho priveľa!
[Téma: Ekonomická univerzita; najmama.sk; 30/12/2010; redhead]
Tridsaťosemročná spisovateľka, najnovšie už aj politička, ale hlavne štvornásobná mama - Petra
Nagyová-Džerengová prežíva jedno z najkrajších období roka. Vianoce totiž miluje už od detstva. Láska
k týmto sviatkom je u Petry Nagyovej-Džerengovej taká silná, že jej neprekáža ani príprava na ne.
"Môže byť čo najdlhšia. Príchodom adventu vyzdobujeme dom a nakupujem darčeky," prezradila.
Sviatky sa v jej rodine nesú v znamení kombinácie zvykov. Petra je totiž z východného Slovenska, jej
manžel z južného. "On varieva halászlé, ja východniarsku kapustnicu, on robí ich jednoduchý šalát, ja
majonézový. A mávame kapra," vymenúva spisovateľka, ktorá napriek tomu, že Vianoce miluje,
neznepríjemňuje si ich napríklad predvianočným upratovaním. "Musím sa priznať, že to nerobím už roky.
Bolo by to pekné, mám rada poriadok, ale nestíham. Takže sa nevzrušujem nad tým, či to bude neskôr,
alebo to nebude vôbec." Mnohým sa možno bude zdať čudné, že manželka ministra životného
prostredia, úspešná spisovateľka a štvornásobná mama nemá pani na pomoc v domácnosti. "Nie,
myslím si, že mám dosť veľké deti na to, aby mi mohli pomôcť. Keď boli malé, tri vedľa seba, mala som
pani na upratovanie, ale keď išli do školy a do škôlky, povedala som, že nie. Deti by sa mali zapájať do
domácich prác. Majú zadelené služby, vysávajú, chodia nakupovať, utierajú prach, pomáhajú mi s
malinkou. Naozaj sú perfektní," nevie si Petra vynachváliť svojich potomkov, ktorí jej veľmi pomohli
najmä počas nedávnej kampane pre voľby do mestského zastupiteľstva. Nagyová-Džerengová
kandidovala na poslankyňu. A úspešne. "Malú strážili každý deň. Okúpať im ju nedovolím, bojím sa, ale
plienka, mliečko, uspať – to bez problémov. Nesťažujem sa, mám zlaté deti, aj keď je toho niekedy
strašne veľa. Ale možno práve preto nebazírujem až tak na tom poriadku."
Kandidatúra Petry Nagyovej-Džerengovej v komunálnych voľbách mohla byť pre niekoho prekvapením.
Politika ju však vždy zaujímala. "Som dieťa revolúcie, mala som vtedy osemnásť. Fascinovalo ma to, žila
som tým niekoľko rokov. Ako voliteľný predmet na Ekonomickej univerzite som si dokonca vybrala
politológiu. Mala som prehľad, no prišlo obdobie sklamania a potom ešte väčšieho sklamania." Všetko sa
zmenilo založením strany Most-Híd. "Už aj kvôli mojim deťom ma tá myšlienka veľmi oslovila a povedala
som si, že netreba len frflať, ale aj niečo urobiť. Stranu sme zakladali pred voľbami, nevedeli sme, ako
dopadnú. No sú to ľudia, ktorých poznám a viem, že sa pokúsia spraviť maximum. Skúsim to a uvidíme.

Keď budem sklamaná, určite odídem. Som ochotná robiť kompromisy, myslím si, že najmä v politike sa
robiť musia, tak ako v manželstve, bez toho to nejde. Ale sú hranice, ktoré určite neprestúpim," tvrdí
čerstvá poslankyňa bratislavského mestského zastupiteľstva. Petra Nagyová-Džerengová napriek
politickej kariére seba a svojho manžela, naďalej zostáva v prvom rade mamou synov Tea (12) a Lea
(11) a dcér Lóry (9) a Kláry (1,5). Dobrou správou pre fanúšikov jej kníh je, že písanie nevešia na klinec.
"Určite to pôjde ďalej. Mám hotovú detskú knihu, ktorú som dopísala ešte pred kampaňou. Myslím si, že
to budem zvládať. Veď všetci poslanci majú trvalé zamestnanie, ja jediná som na materskej dovolenke.
Navyše, mám tu rodičov, ktorí mi pomáhajú a decká sú už dosť veľké. Fandím si, že to zvládnem."
Rodičia Nagyovej-Džerengovej sa pred piatimi rokmi presťahovali z Košíc do Bratislavy a tak spolu
netrávia iba výnimočné chvíle, ako napríklad vianočné sviatky, ale sú spolu takmer každý deň. Záver
roka však privíta Petra iba s rodinou na Donovaloch. Po náročných dňoch počas kampani, keď sa okolo
nej motalo neúrekom ľudí, má jednoducho chuť trošku času si užiť iba s najbližšími.
V tomto duchu sa nesie aj želanie Petry Nagyovej-Džerengovej do nového roka. "Bola by som veľmi
rada, keby sme fungovali tak, ako doteraz, aby moja rodina bola zdravá a šťastná." A vám ostatným
pridáva: "Želám všetkým šťastnú, zdravú a spokojnú rodinu. Podľa mňa je rodina to najdôležitejšie v
živote. Je to zázemie, taký malý svet v tomto veľkom, plnom všelijakých zlých vecí, kde sa môžete
schovať. Podľa mňa každý človek potrebuje niečo také."
AUTOR - redhead
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82. Silvester na Slovensku: Mestá šetria, oslavy budú skromnejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 30/12/2010; SITA, TASR, np]
BRATISLAVA - Koniec roka sa blíži a Slováci už istotne uvažujú ako a kde prežijú silvestrovskú noc.
Obyvatelia mnohých miest, ktorí sa ju napriek tuhým mrazom rozhodnú stráviť na námestiach, však
žiadne pompézne oslavy čakať nemôžu.
Bratislava
Najväčšie oslavy príchodu Nového roka v rámci Slovenska prebehnú v hlavnom meste. Ich centrom sa
stane Hlavné námestie, kde sa okolo piatej hodiny začne koncert slovenských interpretov. Na
Hviezdoslavovom námestí magistrát pripravil diskotéku, ktorá potrvá až do skorých ranných hodín.
Novinkou tohtoročného Silvestra v Bratislave bude vypúšťanie lampiónov šťastia. Samozrejme chýbať
nebude ani tradičný polnočný ohňostroj. Pre priaznivcov športu je prichystaný silvestrovský beh cez štyri
bratislavské mosty, ktorý začína o desiatej hodine ráno pred Ekonomickou univerzitou. Silvestrovské
oslavy vyjdú na 135-tisíc eur, väčšinu z toho však hradia sponzori. Samotné mesto zaplatí "len" 15-tisíc
eur. Magistrát zabezpečí zdravotnú, upratovaciu a bezpečnostnú službu. Organizátori zaobstarali i
niekoľko desiatok ekologických toaliet.
Nitra
Pre tunajších obyvateľov mesto pripravilo diskotéku, ktorá sa začne o desiatej večer. Občerstvenie si
bude možné zakúpiť vo vianočnom mestečku. Zástupca náčelníka Erik Duchoň upozorňuje na
nariadenie mesta týkajúce sa zábavnej pyrotechniky. "V prípade maloletých zisťujeme, kto im
pyrotechniku predal a tomu potom udelíme blokovú pokutu," povedal Duchoň.
Trenčín
Trenčania budú záver roka 2010 oslavovať na Mierovom námestí, kde pre nich mesto zorganizovalo
hudobné a zábavné vystúpenia. Pre ľudí bude zabezpečené občerstvenie a nápoje. Od 18.00 hodiny sa
bude môcť v Trenčíne parkovať zadarmo.
Žilina
Skromné oslavy čakajú na obyvateľov Žiliny. Tento rok sa budú musieť uspokojiť iba s ohňostrojom,
pretože nový primátor Igor Choma silvestrovské oslavy kvôli zlej finančnej situácii mesta zrušil.
Banská Bystrica
Úsporné opatrenia prijala tento rok aj Banská Bystrica, ktorá kvôli šetreniu finančných prostriedkov
zrušila vystúpenie českej superstáristky Leony Šenkovej. Rozlúčka so starým rokom je naplánovaná na
námestí SNP na 21. hodinu. Program spestria "ľadové medvede", ktoré sa na prelome rokov budú môcť
okúpať v bazéne s ľadovou vodou. Na obyvateľov banskobystrického sídliska Sásová čaká
niekoľkohodinová open-air diskotéka.
Košice
Prípravy na posledný deň v roku sú už v plnom prúde v Košiciach. Silvestrovský program sa bude
odohrávať tak ako po minulé roky na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata. Košičania sa môžu tešiť na
Mira Šmajdu, Mariána Čekovského, DJ Pepa a iných hudobníkov. Aj tu podľa
Kataríny Angelovičovej z košického magistrátu privítajú Nový rok ohňostrojom. "Občanov i návštevníkov
mesta bude chrániť mestská polícia," uviedol Slavomír Pavelčák, zástupca náčelníka Mestskej polície v
Košiciach.
Prešov

V posledný deň tohto roka a v prvý toho nového budú v Prešove vyzváňať svadobné zvony. Najmä 1.
január je z hľadiska uzatvárania manželstiev v tomto meste skôr kuriozitou. "Je to skutočne netradičné.
Za posledných 23 rokov sa totiž v tento deň nikto nesobášil," informovala hovorkyňa radnice Iveta
Adamová. Oslavy príchodu Nového roka odštartujú o ôsmej hodine pri konkatedrále sv. Mikuláša. O
zábavu sa postarajú prešovské skupiny a veľkolepý polnočný dvanásťminútový ohňostroj. Po druhej
hodine rannej nastúpia upratovacie čaty, aby mesto po oslavách opäť dali do poriadku.
Foto: TASR, ZDROJ - SITA, TASR, np,
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83. Oslavujte na námestiach
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 31/12/2010; s.: 18,19; TIPY NA SILVESTRA; rm, ds, mk,
šper, mik, fer]
SILVESTER
Zabavia vás kapely, žongléri, fakíri či otužilci
SLOVENSKO – Privítajte rok 2011! Ak ešte neviete, kde sa rozlúčiť so starým rokom, poďte na
námestie! Väčšina krajských miest pripravila novoročné oslavy s kultúrnym programom. Môžete si
zaspievať s kapelami, zatancovať na diskotékach či pozrieť sa na veľkolepý ohňostroj. Zažite
silvestrovskú noc, ktorá sa skončí až ráno. (rm, ds, mk, šper, mik, fer)
NA Hlavnom námestí bude koncertná zóna, na Hviezdoslavovom námestí diskotéka. Hodinu pred
odpálením ohňostroja sa môžete zúčastniť na hromadnom vypúšťaní lampiónov šťastia. Na námestia,
kde bude zábava v plnom prúde, sa dostanete len cez jedenásť kontrolovaných stanovíšť. Nepustia vás
s pyrotechnikou, so sklenými fľašami či s dáždnikmi. Posilnia autobusy Počas silvestrovských osláv
budú upravené a posilnené trasy MHD. Čakanie na príchod Nového roku si môžete v hlavnom meste na
Silvestra spríjemniť aj organizovaným behom cez Bratislavské mosty. Pripravený je už 22. ročník
desaťkilometrového behu. Hromadný štart sa začne o 10. hodine pred Ekonomickou univerzitou v
Petržalke, bežci budú utekať cez Prístavný most, areál prístavu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, po oboch
stranách Nového mosta, prebehnú aj Lafranconi, kde pod ním dobehnú do cieľa. Organizátori očakávajú
až tisíc bežcov.
Bratislava
PROGRAM: Hlavné námestie
(17:00 – 01:15)
17.10 Mariša
18.00 Lavagance
19.00 Hudba z Marsu
20.00 Billy Barman & Hafner
21.00 All Stars Open Band
22.00 Polemic
23.10 Hex
24.00 polnočné odpočítavanie
00.15 Vidiek
Párty zóna: Hviezdoslavovo námestie (16.00 – 02.30)
16.00 Žongléri, fakíri, hltači ohňa, detskí dídžeji
19.00 Cigánski diabli
20.00 The Cellmates

21.00 Pressburger Klezmer Band
22.00 Tradičná silvestrovská open air párty
Polnočná zóna: Nábrežie (23.15 – 00.15)
23.15 Lampióny šťastia
23.55 Odpočítavanie
00.00 Ohňostroj
Prešov
Silvestrovská oslava bude pred Mestským úradom od 20. hodiny. Prešovčanov budú zabávať len umelci
z Prešova. Hlavnými hviezdami programu bude Katka Knechtová, IMT Smile a skupina Mloci. Ohňostroj
päť minút po polnoci.
Košice
Zábavný silvestrovský program sa začne pri súsoší Immaculata v centre mesta o 20. hodine. Vystúpia v
ňom DJ Pepo, Midas, The Clear, D. S. Studio, Marián Čekovský and Band, Miro Šmajda so skupinu
Rosemaid, Pavol Janák alias Michael Jackson. O polnoci bude veľkolepý ohňostroj.
Nitra
V meste pod Zoborom sa na Silvestra chystá veľká diskotéka! Svätoplukovo námestie v centre mesta
obsadia poslednú noc v roku viacerí dídžeji. Tancovať sa bude v rôznych štýloch a rytmoch až na pešej
zóne od 22. hodiny do 2. hodiny rána. O polnoci je pripravený veľkolepý ohňostroj. Aj v prvých hodinách
Nového roku sa bude na námestí tancovať.
Banská Bystrica
Oslava Nového roka bude na Námestí SNP. Program: 21.00 Ploštín Punk 22.00 Sto múch 23.00 Vystúpi
kapela Družina, ktorá zároveň pokrstí svoj tretí album Neni dobre a krstným otcom bude primátor Peter
Gogola. 24.00 Ľadové medvede-otužilci, ľadové sochy, balóny šťastia, sponzorský ohňostroj 00.30
Diskotéka, voľná zábava Na koncoročné oslavy v diskorytme sa môžu od 21. h do 03. h tešiť aj na
najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová.
Trnava
Trnava ani tento rok nemá žiadny kultúrny program. Na Trojičnom námestí bude o polnoci len ohňostroj.
Žilina
Rovnako je na tom aj Žilina. Obyvateľom ponúkla len ohňostroj z Mariánskeho námestia.
Trenčín
Trenčania privítajú Nový rok 2011 na Mierovom námestí pod hradom Matúša Čáka. Program na pódiu:
19. – 21.30 – Hudobná skupiny Blankyt, ľudový rozprávač strýco Lajoš 21.30 – 22.30 – Finalista
SuperStar Martin Konrád 22.30 – 24.00 – Speváci Martin Jakubec a Lýdia Volejníčková 24. – 00.15 –
Príhovor primátora Richarda Rybníčka 00.30 – 03.00 – Skupina Simplify – disco Pred vystúpením hviezd
televízneho Repete Martina Jakubca a Lýdie Volejníčkovej bude ohňová šou skupiny Wagus. Chýbať
nebude ani polnočný ohňostroj.
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84. Silvester v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/12/2010; Bratislava; Viera Juhászová]
Dopoludnia bude beh cez mosty, zábava v uliciach sa začne už popoludní. Večer budú hrať stálice i
nováčikovia. Prinášame aj grafikon MHD a prehľad otváracích časov nákupných centier.
BRATISLAVA. Koncertná šnúra na Hlavnom námestí, ktorá odštartuje o 17.00 a potrvá až do skorého

rána a takmer päťhodinová diskotéka na Hviezdoslavovom námestí, ktorá potrvá do tretej ráno, sú
okrem ohňostroja hlavnými bodmi silvestrovského programu.
Zábavu budú moderovať Ján Gordulič a Tomáš Dohňanský (Yxo z Hexu).
Sedemhodinový koncert na Hlavnom námestí odštartuje Mariša a v hodinových blokoch sa budú striedať
Lavagance, Hudba z Marsu, Billy Barman a Hafner, All Stars Open Band a už tradičné silvestrovské
stálice Polemic a Hex.
Po polnočnom odpočítavaní zábavu uzavrie ďalší tradičný silvestrovský hosť - Vidiek.
V párty zóne na Hviezdoslavovom námestí sa od 19.00 vystriedajú Cigánsky diabli, rockenroloví The
Cellmates, Pressburger Klezmer Band a o 22.00 sa začne párty. V popoludňajšom programe sa
vystriedajú už od 16.00 street performeri - Le Parkour, Biketrial a Breakdance.
Pred polnocou je čas prianí
Novým prvkom osláv príchodu Nového roka budú lampióny šťastia. Budú sa dať kúpiť na
Hviezdoslavovom námestí a priamo na Rázusovom nábreží.
"Predaj sa začne o 20.00," povedala Soňa Rebrová z občianskeho združenia Želaj si. "Púšťať sa budú o
23.00, potrvá to asi hodinu." Lampióny budú stáť od 3 do 5 eur. Výťažok verejnej zbierky pôjde na
charitatívne účely: plnenie snov ťažko chorých detí.
Nový rok 2011 privíta približne desaťminútový ohňostroj, ktorý bude tentoraz strieľaný z petržalského
brehu Dunaja. Posledné minúty a sekundy starého roku budú opočítavať veľkej obrazovke.
Po Novom moste sa pobeží dvakrát
Silvestrovské predpoludnie možno stráviť aj aktívnym pohybom, ako účastník behu cez mosty.
"Podujatie je vhodné pre všetky vekové bežecké kategórie, pre rekreačných aj aktívnych bežcov,"
povedal Jozef
Chynoranský, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, ktoré už 22. ročník tradičného
silvestrovského podujatia organizuje.
Štart je o 10. hodine pred Ekonomickou univerzitou na Dolnozemskej ulici v Petržalke.
Približne desaťkilometrová trasa vedie cez všetky mosty, okrem jedného. "Vzhľadom na to, že Starý
most je uzavretý, bude sa bežať dvakrát cez Nový most.
Cieľ podujatia je pod mostom Lafranconi," upresnil Chynoranský.
Kto sa zatiaľ neprihlásil, môže tak urobiť na mieste štartu od 8.30. Štartovné je 5 eur, pre dôchodcov,
študentov a hendikepovaných bežcov je zľavnené o 2 eurá.
MHD na Silvestra
Linky MHD budú 31. decembra premávať podľa prázdninovej úpravy. Linky č. 34, 52, 75 a 196 už
popoludní premávať nebudú. Od 21.30 až do 6.30 budú premávať linky nočnej dopravy, na ktorých budú
nasadené najmä kĺbové vozidlá. Po celú noc budú linky MHD premávať podľa dennej tarify, teda za
cenu denných lístkov.
Dňa 1. januára 2011 začne premávka na denných linkách od cca 6.45, podľa cestovných poriadkov
platných pre voľné dni.
Počas celej noci budú premávať Električky: N5, N10, N14
AutobusyN21 v smere do centra je nutné v Devínskej Novej Vsi použiť zastávky v smere Jána Jonáša Volkswagen, N33 Hlavná stanica - Šancová - Karadžičova - Dostojevského rad - nábr.- Dlhé diely. V
čase od 23.00 do 1.30 bude pre uzávierku Vajanského a Rázusovho nábrežia linka premávať
obchádzkou cez Petržalku. Nezastaví teda na zastávkach Wüstenrot a Nám. Ľ. Štúra; na zastávke Nový
most zastaví v smere na Dlhé diely na nástupišti linky 29 a v smere na Hlavnú stanicu na výstupišti liniek
70 a 133. N34 s posilnenou premávkou v čase 22.50 - 1.00. N93, N95 Trolejbusy N72, N212
Uzávierka Jesenského a Mostovej ulice po 19. hodinePo 19.00 bude z dôvodu osláv uzavretá
Jesenského a Mostová ulica. Posledné spoje liniek č. 4, 11, 12, 13 a 14 budú premávať po
obchádzkových trasách cez Námestie SNP, Kapucínsku a tunel. Trasa linky č. 4 pôjde v smere do
Karlovej Vsi po obchádzkovej trase, v smere z Karlovej Vsi sa trasa nemení.
Linky 11 a 14 pôjdu v smere do centra zo Špitálskej cez Námestie SNP, Kapucínsku, tunel, Nábrežie
arm. gen. L. Svobodu a Rázusovo nábrežie a od zastávky Šafárikovo námestie sa napoja na svoju trasu.

Zastávky Jesenského a Námestie Ľ. Štúra nebudú električky obsluhovať, na zastávkach Nový most a
Chatam Sófer nebudú zastavovať iba v smere do Karlovej Vsi. Prestup medzi linkami 11, 12, 13 a 14
bude zabezpečený na zastávkach Námestie SNP a Šafárikovo nám. do cca 2.40.
Uzávierka nábrežia a Mostovej ulice medzi cca 23.00 a 1.30Pre ohňostroj bude medzi cca 23.00 a 1.30
uzavreté aj Vajanského nábr. a linka N33 bude v tomto čase premávať medzi zastávkami Nový most a
Wüstenrot obchádzkou cez Petržalku. Zastávky Malá scéna a Námestie Ľ. Štúra počas odklonu nebudú
obsluhované
ZDROJ - DPB, krátené
Viera Juhászová
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85. Silvestrovský beh cez mosty v Bratislave mal rekordnú účasť
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 31/12/2010; SITA / TASR]
Na podujatí sa zúčastnilo 674 pretekárov.
BRATISLAVA, 31.12.2010., 12:37 | SITA / TASR-aktual.
Pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave odštartoval primátor mesta Milan Ftáčnik 22. ročník
Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.
Na podujatí sa zúčastnilo 674 pretekárov. Trasa viedla cez Prístavný most - Most Apollo, nábrežie
Dunaja, Nový most a Most Lafranconi, kde bol cieľ behu.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil riaditeľ Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom
a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali predpoludňajšie masové podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše desaťkilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
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86. Cez bratislavské mosty bežal rekordný počet pretekárov
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 16:00; 31/12/2010; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana
Belovičová]
Jana Belovičová, moderátorka Rádia VIVA: "Naše hlavné mesto zostalo verné tradícii a usporiadalo už
22-krát Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Vyplatilo sa - do histórie zapíše
rekordným počtom – 674 pretekárov. Nebežalo sa však cez tradičných päť mostov, keďže Starý most nie
je v prevádzke, ale dvakrát sa bežalo cez Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate.
Potvrdil to riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Jozef Chynoranský, ktorý spolu s
novým primátorom Milanom Ftáčnikom a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom masové
podujatie odštartovali. Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták s časom 36
min. 50 sek."
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87. VIDEO Cez bratislavské mosty bežalo 674 pretekárov!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 31/12/2010; TASR]
BRATISLAVA – Rekordný počet 674 pretekárov sa zúčastnil na dnešnom 22. Silvestrovskom behu cez
bratislavské mosty.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil to riaditeľ Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom
a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali predpoludňajšie masové podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
Foto: SITA, ZDROJ - TASR
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88. Bratislavské mosty zablokovali bežci: Tento rok v rekordnom počte
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 31/12/2010; TASR]
31. 12. 2010 13:35 - Rekordný počet 674 pretekárov sa zúčastnil na dnešnom 22. Silvestrovskom behu
cez bratislavské mosty.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil pre TASR riaditeľ Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta
Milanom Ftáčnikom a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali
predpoludňajšie masové podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
AUTOR - TASR
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89. VIDEO Cez bratislavské mosty bežalo 674 pretekárov!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 31/12/2010; TASR]
BRATISLAVA – Rekordný počet 674 pretekárov sa zúčastnil na dnešnom 22. Silvestrovskom behu cez
bratislavské mosty.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil to riaditeľ Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom
a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali predpoludňajšie masové podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
Foto: SITA, ZDROJ - TASR
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90. Na VŠ prídu zahraniční profesori na pozvanie nadácie VÚB
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 31/12/2010; SITA]
AUTOR - SITA
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Fakulte managementu Univerzity Komenského v
Bratislave budú počas celého semestra prednášať ekonomické témy zahraniční profesori.
BRATISLAVA 31. decembra (WEBNOVINY) - Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a
Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú počas celého semestra prednášať
ekonomické témy zahraniční profesori. Odborná komisia programu Hosťujúci profesor, ktorý financuje
nadácia VÚB, vybrala Mariana Rizova z Middlesex University Business School a Joan Winn z Daniels
College of Business University of Denver. Dr. Rizov bude študentom prednášať na témy z oblasti
mikroekonomiky, aplikovanej ekonometrie a podnikového hospodárstva. Profesorka Joan Winn sa vo
svojich prednáškach na Fakulte managementu UK zameria na podnikanie a ekonomický rozvoj s
dôrazom na ženy – podnikateľky.
"Ako finančná inštitúcia dlhodobo spolupracujeme s predstaviteľmi ekonomického vzdelania a vedy.
Prostredníctvom grantovej schémy Hosťujúci profesor, ktorú realizujeme už druhý rok, chceme
motivovať vysoké školy na Slovensku k rozvoju vedeckej činnosti v oblasti bankovníctva, finančníctva a
ekonómie. Sme veľmi radi, že vďaka nášmu programu budú slovenským študentom prednášať významní
zahraniční odborníci," povedala členka Správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa
VÚB Elena Kohútiková.
Nadácia VÚB v grantovej schéme Hosťujúci profesor registrovala štyri žiadosti od vysokých škôl. V
záujme objektivity a vysokej odbornosti ich hodnotila medzinárodná komisia v zložení prof. Gerhard
Clemenz z Viedenskej univerzity, prof. Engelbert Dockner a prof. Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej

univerzity vo Viedni. Projektom vybraným komisiou nadácia pridelila granty vo výške 99 000 eur. Z
grantu budú hradené všetky náklady počas pôsobenia hosťujúcich profesorov.
Vysoké školy budú mať možnosť požiadať o grant opäť aj na budúci rok. O podporu v tomto programe
sa môžu uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru alebo inštitúty a katedry
ekonomického zamerania. Podmienky budú zverejnené v júni na stránke www.nadaciavub.sk.
Nadácia VÚB pôsobí od roku 2004 ako nezisková organizácia založená VÚB bankou. Jej účelom je
podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany
ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje
sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu.
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91. INTRACO Special 2010: Transparentné podnikateľské prostredie je základ, na
ktorom sa dá stavať
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenský výber; 15/12/2010; 12/2010; s.: 29; Nezaradene; PR-CL]
Top manažment slovenského obchodu sa 9.11.2010 opäť stretol už na 11. ročníku konferencie
INTRACO Special 2010. Hlavnou témou programu konferencie bolo zameranie na podnikateľské
prostredie na Slovensku. Diskutujúci sa detailne pozreli na podnikanie v oblasti potravinárstva, ale aj na
transparentnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Obchodníci deklarovali, že jednou z ciest ako
dosiahnuť stabilitu ekonomiky SR je široká spolupráca všetkých účastníkov trhu. Myšlienku spolupráce
potvrdili všetci, ktorí vo svojich vystúpeniach argumentovali, že kooperácia všetkých aktérov trhu je
najlepším príspevkom k jeho stabilizácii a uspokojeniu potrieb spotrebiteľa. So svojimi príspevkami
vystúpili zástupcovia štátnej správy, kontrolných orgánov, ako i samotní podnikatelia. "Cieľom je zlepšiť
podnikateľské prostredie, a to odstránením zbytočnej administratívnej záťaže, zmenou alebo
novelizáciou tých zákonov, ktoré sťažujú podnikateľské aktivity. Zákony musia zabezpečiť slobodnú
pôdu pre podnikateľov a investorov," deklaroval vo svojom diskusnom vystúpení Martin Chren, štátny
tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Nastane zlepšenie podnikateľského prostredia? Dobré a
transparentné nastavenie podnikateľského prostredia je z hľadiska akcelerácie rastu hospodárstva
základ na ktorom sa dá stavať. Dobrou správou je, že tento názor zastávajú mnohí zástupcovia štátu a
podnikateľskej verejnosti. "Legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľského prostredia , o ktoré sa teraz
snažíme, nie sú namierené na to, aby poskytovali neodôvodnené výhody konkrétnej skupine, ale sú
zamerané tak, aby zlepšovali podnikateľské prostredie pre všetkých. Bez ohľadu na to, či ide o
spotrebiteľov alebo o výrobcov, poľnohospodárov, spracovateľov, obchodníkov," zhodnotil súčasné
pôsobenie rezortu smerom k ostatným účastníkom trhu M. Chren. "Našou hlavnou víziou je spraviť z
ministerstva hospodárstva ministerstvo podnikateľského prostredia, strážcu kvality podnikania na
Slovensku. Cieľom je dosiahnuť to, aby v oblasti podnikateľského prostredia malo ministerstvo
hospodárstva takú silnú pozíciu, ako má ministerstvo financií v oblasti verejných financií ," predstavil
víziu ďalšej spolupráce M. Chren. Európsky deň obchodu Konferencia bola už tradične spojená s
pripomenutím Európskeho dňa obchodu. So svojím príspevkom vystúpil i prezident EuroCommerce Dr.
Reinhardt Freiherr von Leoprechting, ktorý informoval o dôležitosti sledovania diania v Bruseli, kde sa
pripravuje asi 30 % legislatívy, ktorá ovplyvňuje aj aktivity slovenského obchodu. Zdôraznil, že
EuroCommerce sa plne zasadzuje v mene národných zväzov za vytvorenie slobodného podnikateľského
prostredia, simplifikáciu administratívy a odbúranie zákonov, ktoré bránia voľnému pohybu tovaru.
Obchod na Slovensku, ako i v Európe, predstavuje nárazníkovú zónu v styku so spotrebiteľom, a preto
je jeho pozícia zvlášť významná. Je druhým najväčším zamestnávateľom, denne zrealizuje viac ako 10
mil. obchodných operácií, tvorí 15,8 % HDP. Na základe požiadaviek spotrebiteľa kreuje sortiment, ktorý
najviac vyhovuje predstavám kupujúceho. Potraviny pod drobnohľadom O výkone kontroly v oblasti
bezpečnosti potravín hovoril Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS. V roku 2010 prebehlo 27 181 úradných
kontrol bezpečnosti potravín počas prvých deviatich mesiacov. Z celkového počtu 18796 kontrolovaných
subjektov, boli nedostatky zistené v 5011 prevádzkach, čo predstavuje porušenosť 26,65 %. Najviac
kontrol bolo vykonaných v stredných maloobchodných predajniach (30,66 %), potom počtom
vykonaných kontrol nasledujú malé maloobchodné predajne (29,66%), siete hypermarketov a
supermarketov (14,84%) a výrobcovia a baliarne (8,79%). V správnom konaní rozhodnutím RVPS v SR
bolo uložených 1 687 pokút v celkovej hodnote 669 637 EUR. Uložených bolo 1 620 blokových pokút v
celkovej hodnote 35 522 EUR. Žiadna uložená pokuta pre podnikateľský subjekt nedosiahla najvyššiu
zákonnú hranicu. Ako uviedol J. Bíreš, kontrola má byť na poučenie, nie na likvidáciu obchodníckeho
subjektu. Do ďalšej diskusie so zaujímavými postrehmi prispeli aj prezident ZOCR SR Pavol Konštiak,
Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI, Marián Dávid, obchodný riaditeľ HYZA, ako i Lukáš
Urbánek, komerčný riaditeľ, Tesco Stores SR. Spoločnou myšlienkou týchto vystúpení bola koncepčná,
korektná a dlhodobá spolupráca. Organizátori konferencie, INCOMA Slovakia a Zväz obchodu a
cestovného ruchu SR, považujú túto zhodu a ochotu spolupráce medzi jednotlivými účastníkmi trhu za
dobrý signál na ceste budovania transparentnej spoločnosti.

Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Integrálnou súčasťou konferencie Intraco Special a
Európskeho dňa obchodu je udeľovanie ocenenia "Za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu",
ktoré ZOCR SR udeľuje významným osobnostiam, v štyroch kategóriách. Za rok 2010 boli udelené
ocenenia: 1. kategória: Tlačové, printové a elektronické médiá: Martin Mravec, GFK Slovakia 2.
kategória: Hospodárska a riadiaca oblasť: Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora 3.
kategória: Akademická obec: Júlia Lipianska, Ekonomická Univerzita Bratislava 4. kategória:
Osobnosti obchodu a cestovného ruchu: Jana Gantnerová, Zväz hotelov a reštaurácii SR
Anna Gajdošová
PR CLÁNOK

Späť na obsah

92. Nestačí vám bakalár? Spojte prácu a školu
[Téma: Rektor EU; HN; 01/12/2010; s.: 6; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; Tomáš Nejedlý, nyi]
Ak túžite po inžinierskom titule, no potrebujete zároveň zarábať, vyberte si z ponuky externého štúdia.
Bratislava - Som bakalár, čo ďalej? Hoci vo Veľkej Británii považujú titul bakalára za ukončené
vysokoškolské vzdelanie a v USA je pravidlom, že bakalári po získaní titulu odchádzajú do praxe, na
Slovensku sa za vysokoškoláka považuje až inžinier či magister. Tri roky štúdia na vysokej škole nemajú
pre firmy dostatočný "cveng".
Prax aj štúdium
Moderné rozdelenie vysokoškolského vzdelania na dva samostatné stupne - bakalárske a inžinierske či
magisterské sa na Slovensku zatiaľ neudomácnilo. "Firmy očakávajú od uchádzačov o prácu ukončený
druhý stupeň vzdelania, zrejme je to dané historicky," hovorí Robert Kičina, výkonný riaditeľ
Podnikateľskej aliancie Slovenska. Aj preto väčšina študentov - bakalárov pokračuje v ďalšom štúdiu. Ak
však patríte medzi tých, ktorí chcú zvládnuť oboje - prax aj štúdium - môžete študovať diaľkovo.
Prinášame vám preto prehľad externých študijných programov na druhom stupni, ktoré ponúkajú vysoké
školy v budúcom akademickom roku.
Menej náročné štúdium?
"Študujem externe najmä kvôli práci," hovorí Tomáš, ktorý študuje podnikový manažment na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prvé tri roky chodil Tomáš na školu denne, na druhom stupni sa
rozhodol pre diaľkové štúdium. "Chcem a aj si musím zarábať, pretože nemám potrebnú finančnú
podporu od rodičov, len na štúdium. Tiež si chcem popri štúdiu budovať kariéru a profesionálne rásť.
Denné štúdium by mi to kvôli väčšiemu časovému zaneprázdneniu neumožnilo," vysvetľuje
vysokoškolák pôvodom z Gelnice. Externé štúdium sa v uplynulých rokoch stalo terčom pre údajnú
nekvalitu v porovnaní s denným. "Vidím rozdiel najmä v náročnosti štúdia. Myslím si, že externé je menej
náročné na čas. Látka sa mi zdá zhustená a koncentrovaná na najpodstatnejšie veci. Na druhej strane si
však myslím, že je rovnako plnohodnotné ako denné," tvrdí Tomáš. Ak chcete študovať diaľkovo, bez
poplatkov to zrejme nepôjde. Ústavný súd rozhodol, že nie je možné bez diskriminácie rozdeliť študentov
na dve skupiny externistov - platiacich a neplatiacich. Ministerstvo školstva nález súdu vykladá tak, že
externé štúdium môže byť len spoplatnené. Od budúceho akademického roka budú teda všetci noví
externisti platiť školné. Neplatí to však pre vysokoškolákov, ktorí začali študovať bezplatne. "Ponúkali
sme bezplatné programy, v ktorých dnes máme druhákov či tretiakov. Títo študenti doštudujú
bezplatne," potvrdzuje aj Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Škola by pritom
nemala prísť o peniaze. "Ministerstvo bude poskytovať dotáciu aj na externých študentov, ktorí boli prijatí
na bezplatné externé štúdium," tvrdí hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková. Od septembra 2011
však aj na tejto škole bezplatne externé programy zmiznú. "Keďže mám stabilný príjem, poplatky za
štúdium sa zvládať dajú. Ak by som mal však zhodnotiť, či sa mi to z finančného aj časového hľadiska
oplatí, povedal by som skôr, že je to z núdze cnosť. Nežijem plnohodnotne ani študentským životom, ani
životom pracujúceho na plný úväzok. Skĺbiť štúdium a prácu je časovo veľmi náročné, dá sa to však
zvládnuť a je to jediné možné riešenie, ak chcem študovať a pracovať zároveň," hovorí Tomáš na margo
poplatkov.
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93. Nestačí vám bakalár? Spojte prácu aj školu
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 01/12/2010; Tomáš Nejedlý, nyi]

Ak túžite po inžinierskom titule, no potrebujete zároveň zarábať, vyberte si z ponuky externého štúdia.
Som bakalár, čo ďalej? Hoci vo Veľkej Británii považujú titul bakalára za ukončené vysokoškolské
vzdelanie a v USA je pravidlom, že bakalári po získaní titulu odchádzajú do praxe, na Slovensku sa za
vysokoškoláka považuje až inžinier či magister. Tri roky štúdia na vysokej škole nemajú pre firmy
dostatočný "cveng".
Prax aj štúdium
Moderné rozdelenie vysokoškolského vzdelania na dva samostatné stupne - bakalárske a inžinierske či
magisterské sa na Slovensku zatiaľ neudomácnilo. "Firmy očakávajú od uchádzačov o prácu ukončený
druhý stupeň vzdelania, zrejme je to dané historicky," hovorí Robert Kičina, výkonný riaditeľ
Podnikateľskej aliancie Slovenska. Aj preto väčšina študentov - bakalárov pokračuje v ďalšom štúdiu.
Ak však patríte medzi tých, ktorí chcú zvládnuť oboje - prax aj štúdium - môžete študovať diaľkovo.
Prinášame vám preto prehľad externých študijných programov na druhom stupni, ktoré ponúkajú vysoké
školy v budúcom akademickom roku.
Tu nájdete zoznam inžinierskych a magisterských študijných programov v externej forme, ktoré ponúkajú
vysoké školy na Slovensku.
Menej náročné štúdium?
"Študujem externe najmä kvôli práci," hovorí Tomáš, ktorý študuje podnikový manažment na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prvé tri roky chodil Tomáš na školu denne, na druhom stupni sa
rozhodol pre diaľkové štúdium. "Chcem a aj si musím zarábať, pretože nemám potrebnú finančnú
podporu od rodičov len na štúdium. Tiež si chcem popri štúdiu budovať kariéru a profesionálne rásť.
Denné štúdium by mi to kvôli väčšiemu časovému zaneprázdneniu neumožnilo," vysvetľuje
vysokoškolák pôvodom z Gelnice.
Externé štúdium sa v uplynulých rokoch stalo terčom pre údajnú nekvalitu v porovnaní s denným. "Vidím
rozdiel najmä v náročnosti štúdia. Myslím si, že externé je menej náročné na čas. Látka sa mi zdá
zhustená a koncentrovaná na najpodstatnejšie veci. Na druhej strane si však myslím, že je rovnako
plnohodnotné ako denné," tvrdí Tomáš.
Platiť budú všetci externisti
Ak chcete študovať diaľkovo, bez poplatkov to zrejme nepôjde. Ústavný súd rozhodol, že nie je možné
bez diskriminácie rozdeliť študentov na dve skupiny externistov - platiacich a neplatiacich. Ministerstvo
školstva nález súdu vykladá tak, že externé štúdium môže byť len spoplatnené. Od budúceho
akademického roka budú teda všetci noví externisti platiť.
Neplatí to však pre vysokoškolákov, ktorí začali študovať bezplatne. "Ponúkali sme bezplatné programy,
v ktorých dnes máme druhákov či tretiakov. Títo študenti doštudujú bezplatne," potvrdzuje aj Libor
Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Škola by pritom nemala prísť o peniaze.
"Ministerstvo bude poskytovať dotáciu aj na externých študentov, ktorí boli prijatí na bezplatné externé
štúdium," tvrdí hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková. Od septembra 2011 však aj na tejto škole
bezplatne externé programy zmiznú.
"Keďže mám stabilný príjem, poplatky za štúdium sa zvládať dajú. Ak by som mal však zhodnotiť, či sa
mi to z finančného aj časového hľadiska oplatí, povedal by som skôr, že je to z núdze cnosť. Nežijem
plnohodnotne ani študentským životom, ani životom pracujúceho na plný úväzok. Skĺbiť štúdium a prácu
je časovo veľmi náročné, dá sa to však zvládnuť a je to jediné možné riešenie, ak chcem študovať a
pracovať zároveň," hovorí Tomáš na margo poplatkov.
Tomáš Nejedlý, nyi
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94. Čo zdedí Milan Ftáčnik
[Téma: Rektor EU; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 28, 29, 30, 31; Téma; Tom Nicholson]
Bratislavský primátor A. Ďurkovský vedel vychádzať s politikmi i biznisom
Hlavné mesto počas uplynulých dvoch volebných období predalo do súkromných rúk desaťtisíce
štvorcových metrov lukratívnych pozemkov. Napriek tomu si muselo od bánk požičiavať desiatky
miliónov eur, aby si vedelo plniť záväzky. Celkový dlh Bratislavy vlani predstavoval vyše 64 percent
rozpočtu. Ide o jeden z najhorších výsledkov spomedzi veľkých slovenských miest. Aj preto nie je
prekvapením, že po ôsmich rokoch úradovania primátora Andreja Ďurkovského (KDH), mohol v meste
pravicových voličov komunálne voľby vyhral ľavicový kandidát Milan Ftáčnik.
Bratislava zažila počas úradovania Andreja Ďurkovského developerský boom. Na jednej strane sa
zahusťovali sídliská a pribúdali necitlivo umiestňované výškové budovy. No historické centrum ožilo a
podarilo sa skultivovať oba mestské brehy Dunaja. Niektoré dokončené i rozrobené projekty sú zároveň
názvom káuz spájaných s končiacim primátorom. Jeho spolupracovníci ho považujú za uzavretého
človeka, ktorý málokedy prejavuje emócie a málokoho si k sebe pustí. Tak to dopadlo aj v prípade

TRENDU, keď si A. Ďurkovský takmer dva mesiace nenašiel čas na debatu o najväčších projektoch jeho
éry.
Obratný politik
Keď A. Ďurkovský nastúpil v roku 2002 do primátorskej funkcie, dlh mesta dosahoval v prepočte
približne 156 miliónov eur. Nový šéf radnice vtedy hovoril, že ho jednoznačne treba znížiť. Čiastočne sa
mu to podarilo, keďže celkový dlh je o 28 miliónov nižší ako pred ôsmimi rokmi. No aj tak vlani výdavky
hlavného mesta prekročili príjmy o 77 miliónov eur, čo je takmer 36 percent príjmov mesta.
Aj pre výpadok vo výbere daní, z ktorých sa financuje samospráva, sa nedávno dokonca začalo hovoriť
o ohrození platobnej schopnosti mesta. Tá, samozrejme, súvisí aj s rekonštrukciou a ďalšími stavbami
okolo zimného štadióna, z ktorých značne profitujú firmy napojené na oligarchu Juraja Širokého.
K číslam treba pridať množstvo káuz: Park kultúry a oddychu (PKO), nový zimný štadión, tenisové
centrum či výmenu pozemkov v Petržalke. Uplynulých osem rokov sa v Bratislave dostali k biznisu ľudia
napojení na komunálnych politikov, finančné skupiny, ale aj podsvetie.
Komunálna politika sa líši od národnej tým, že viac v nej ide o osobné vzťahy ako o lojalitu k straníckemu
logu. Osobitne to platilo v Bratislave, kde lídri miestnych štruktúr vždy demonštrovali značnú mieru
nezávislosti od straníckych centrál. Zrejme ich oslobodzovali aj peniaze: hlavné mesto disponuje
rozpočtom vo výške 260 miliónov eur ročne. Vypisuje lukratívne tendre, ovláda podniky s vysokou
trhovou hodnotou. A má vplyv nad pozemkami a budovami na najzaujímavejšom realitnom trhu v krajine.
Primátor A. Ďurkovský nebol straníckym rebelom, no ani vzorom vernosti. Vedel povedať vedeniu KDH
svoj názor a zároveň vedel spolupracovať s lídrami SDKÚ-DS.
V roku 2002 A. Ďurkovského podporilo za kandidáta KDH a bývalá Demokratická strana. Šéf
bratislavského SDKÚ-DS Roman Vavrík vtedy síce navrhol nezávislého kandidáta, bývalého rektora
Ekonomickej univerzity Juraja Sterna, no ten vo voľbách výrazne pohorel.
V ďalších komunálnych voľbách v roku 2006 A. Ďurkovský uspel znova. V mestskom zastupiteľstve
vtedy 42 z 80 kresiel obsadila SDKÚ-DS. Po čase začalo byť pre stranu Mikuláša Dzurindu vážnym
imidžovým problémom pôsobenie skupiny poslancov za SDKÚ-DS okolo Valentína Mikuša a Milana
Cíleka. V meste čoraz viac podnikateľov poukazovalo na vplyv tohto "biznis klubu". Spor vyvrcholil tým,
že SDKÚ-DS viacerých svojich členov vylúčila zo strany. Zároveň tak stratila podstatnú časť svojho
vplyvu v metropole. Nová skupina, vystupujúca v mestskom zastupiteľstve pod názvom Občiansky klub,
sa dohodla na podpore A. Ďurkovského. Čím sa zrejme skončila éra porozumenia medzi šéfom SKDÚDS Mikulášom Dzurindom a primátorom.
Začiatkom roku 2010 bývalý dvojnásobný premiér vyhlásil, že strana postaví vlastného kandidáta.
"Dobyli sme bratislavský región, chceme získať aj bratislavskú radnicu," povedal. M. Dzurinda sa
napríklad podpísal pod petíciu za zachovanie PKO. A. Ďurkovský pritom chcel staré budovy zbúrať a
nahradiť ich novostavbou, ktorú by mala na mieste PKO postaviť firma blízka finančnej skupine J&T.
Lacno i draho
Tak ako bol A. Ďurkovský jedným z najvýznamnejších komunálnych politikov uplynulého desaťročia, tak
patrila k jedným z najvýraznejších hráčov medzi tunajšími developermi spomínaná finančná skupina.
Najkontroverznejšie momenty Ďurkovského pôsobenia - osud PKO a výmena pozemkov v Bratislave sa spájajú aj s menom J&T.
Vo februári 2001 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj východnej časti nábrežia pri PKO
developerovi J&T Global. Išlo takmer o 24-tisíc štvorcových metrov pozemkov a administratívnu budovu,
ktoré tvorili základné imanie mestskej akciovky Obchodné spoločenské centrum.
Kúpna cena bola stanovená zhruba na 120 miliónov korún, teda v prepočte päťtisíc korún za štvorcový
meter. Mestské zastupiteľstvo v prípade projektu Eurovea na nábreží medzi Starým mostom a Mostom
Apollo určilo v roku 2003 cenu 15-tisíc korún za štvorcový meter.
A. Ďurkovský hral neskôr významnú úlohu v tom, ako sa dostala do rúk developera za mimoriadne
výhodných podmienok aj západná časť nábrežia pod Hradom - vrátane PKO. "Jednou z priorít mesta je
revitalizácia nábrežia a jedinou možnosťou je spolupráca so súkromným sektorom," hlásal v tom období.
Primátor predložil zastupiteľstvu návrh, aby sa pozemky pod PKO predali firme Henbury Development,
za ktorou stáli skupiny Cresco a J&T, za 280 miliónov korún. Táto cena nevzišla z verejnej súťaže, kde
by ju mohla stlačiť konkurencia. Využil sa len znalecký posudok. Navyše, Henbury Development musel
zaplatiť za necelých 30-tisíc štvorcových metrov pozemkov iba 150 miliónov korún, teda tesne nad 5 000
korún za meter štvorcový. Zvyšných 130 miliónov má investovať do roku 2016 do vybudovania
promenády.
Koncom roka 2009, teda po tom, ako mesto predĺžilo povolenie na búracie práce v PKO, zastupiteľstvo
odsúhlasilo podpísanie zmluvy s J&T, že v plánovanej novej budove si bude prenajímať priestory
najbližších 20 rokov spolu za 9,3 milióna eur. Takže J&T tým získalo garanciu, že s veľkou časťou
konferenčných priestorov novej budovy nebude mať problém pri zháňaní nájomcov.
Veľká zámena
A. Ďurkovský nesie časť zodpovednosti aj za výmenu mestských pozemkov na petržalskom dunajskom

nábreží za územie na okraji Petržalky. Poslanci odsúhlasili ich výmenu, pretože ich mesto údajne
potrebovalo na vybudovanie vozovne električky. Zhruba 20-tisíc štvorcových metrov predali za 350
miliónov korún. No ďalších 42-tisíc metrov vymenili za dva podstatne menej hodnotné pozemky s
rozlohou 90-tisíc metrov štvorcových na okraji Petržalky. TREND v apríli 2007 vypočítal, že mesto mohlo
pri transakcii prísť o vyše pol miliardy korún. Vo výmene vystupovala firma Popper Capital, ktorá je
personálne prepojená na firmy s významnou developerskou skupinou Cresco Group. A Popper Capital
má adresu v bratislavskom sídle J&T.
A. Ďurkovský vtedy tvrdil, že mesto muselo vymeniť pozemky s Popper Capitalom, pretože išlo o
podmienku na podpísanie memoranda s Európskou úniou o integrácii mestskej a železničnej dopravy.
Podľa ministerstva dopravy je to však inak. "Z memoranda nevyplýva povinnosť hlavného mesta mať
majetkovo vyrovnané pozemky pod budúcou traťou v momente podpísania memoranda," napísala Eva
Benešová z komunikačného odboru ministerstva. Niektoré pozemky pod plánovanou traťou nemá mesto
majetkovo vyrovnané doposiaľ a začiatok výstavby je v nedohľadne.
Martin Kugľa zo Združenia pre efektívnu a ekologickú dopravu A. Ďurkovského podozrieva, že
poslancov zámerne uviedol do omylu. Hovorkyňa magistrátu Mária Račková reagovala, že mesto
zvažuje za obvinenia zo strany združenia podanie žaloby za poškodzovanie dobrého mena.
Hlavne neprivatizovať
Primátor blokoval snahy privatizovať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) a sám sa stal
predsedom jej dozornej rady. "Bola snaha privatizovať BVS, ale dôrazne sme to odmietli, lebo tie služby
vieme ponúknuť sami," povedal v roku 2005. Vodárenská spoločnosť tak ostala pod kontrolou mesta. No
k viacerým častiam jej prebytočného majetku sa dostávali ľudia napojení na radnicu.
Šéfom BVS sa stal bývalý obchodný partner A. Ďurkovského Daniel Gemeran. "Je to primátorov človek,"
povedal TRENDU bývalý poslanec za KDH Pavol Minárik. V rámci mestského folklóru sa dá stretnúť s
tým, že BVS označujú ľudia ako "Ďurkovského" podnik. Podobne ako sa pri spoločnosti OLO spomínalo
meno poslanca za Občianskych kandidátov Valentína Mikuša a v prípade Dopravného podniku zasa
meno Branislava Zahradníka a primátorovho námestníka Milana Cíleka.
Medzi prvými úlohami nové vedenie BVS v roku 2004 pripravilo zoznam prebytočného majetku určeného
na predaj. Výročná správa BVS v zbierke listín obsahuje aj údaje o pozemkoch a budovách BVS, ktoré
boli predané v roku 2007 a 2008. Komu a za koľko? "Odpoveď pripravujeme," reagoval hovorca Zenon
Mikle v polovici októbra. Do uzávierky tohto čísla TRENDU reakcia neprišla.
Čo sa predalo, to sa dá zistiť pri porovnaní zoznamu majetku podniku z roku 2003 s aktuálnymi údajmi
internetového portálu katastra nehnuteľností. Tak napríklad súčasným majiteľom budov a pozemkov s
rozlohou okolo 3 000 štvorcových metrov v Starom Meste je firma Delta D. Jej predseda predstavenstva
Ján Krnáč je zároveň konateľom v spoločnosti Henbury Development, ktorá kupovala pozemky pod
PKO, a manažér spoločnosti Cresco.
Dianie v samotnej BVS vyústilo aj do trestného oznámenia, ktoré v roku 2008 podali zamestnanci
podniku. "Obviňujú vodárne z klientelizmu a machinácií," povedal hovorca krajskej prokuratúry René
Vanek. Protikorupčný úrad neskôr podnet odmietol.
Ide o zákazku, ktorú dala BVS robiť firme Hydrocoop v roku 2005 za 600-tisíc eur, a o ďalší približne
miliónový kontrakt, v ktorom bol Hydrocoop členom víťazného konzorcia. V oboch prípadoch však BVS v
súťaži vyberala z jednej ponuky. Spolumajiteľom spoločnosti Hydrocoop je Peter Gemeran, brat šéfa
BVS Daniela Gemerana. Jeho manželka Pavlína Gemeranová v roku 2001 dostala byt v centre mesta
neďaleko prezidentského paláca za 86 570 korún. Byt s plochou 139 metrov štvorcových získala na
základe uznesenia mestskej časti Staré Mesto, kde bol starostom A. Ďurkovský.
D. Gemeran sa s TRENDOM o BVS odmietol rozprávať. Hovorca podniku Z. Mikle povedal, že je
ochotný sa stretnúť až po komunálnych voľbách.
Paralelný svet
Zdravie mesta sa dá posudzovať aj podľa miery, v akej v ňom funguje organizovaný zločin. Situácia je
nepochybne lepšia ako v 90. rokoch. No na zvučné mená známe z takzvaných mafiánskych zoznamov
možno v bratislavskej komunálnej politike naraziť pomerne ľahko.
Ešte v roku 1998, keď bol primátorom Peter Kresánek, mesto odsúhlasilo predaj nákupného strediska
Latorica v Podunajských Biskupiciach firme CPKB, za ktorou stál neskôr zavraždený Peter Čongrády a
jeho švagor Branislav Kaliský. P. Čongrády patril podľa polície do organizovanej skupiny známej ako
sýkorovci.
B. Kaliský sa neskôr objavil pri projekte Eurovea, kde pôsobil ako hlavný architekt. Práve z dôvodu jeho
vzťahu k P. Čongrádymu rezort vnútra za ministrovania Vladimíra Palka odmietol previesť susedné
parkovisko patriace ministerstvu na investora Eurovey, spoločnosť Ballymore Properties. "Ministerstvu
vnútra to zazlievam, projekt mohol byť ešte lepší," poznamenal pre TREND P. Minárik.
Architekt vždy tvrdil, že s P. Čongrádym mal iba rodinný vzťah a že ho nikdy nevidel prekročiť zákon.
Zdá sa však, že sýkorovci sa do projektu Eurovea predsa len aspoň z malej časti zapojili. "Dodávali sme
tam betón," povedal František Borbély, ktorého meno vystupuje na zozname "záujmových osôb", ktorý v
roku 2005 unikol z policajného prostredia. "Dodávky betónu nejakým malým, neznámym dodávateľom,
vylučujem," oponoval B. Kaliský.

F. Borbély mal však vzťahy aj priamo s magistrátom. Pred dvoma rokmi mesto zaplatilo jeho strážnej
službe DKFB približne 150-tisíc eur za poskytovanie služieb. V roku 2009 sa táto suma zvýšila na
zhruba 240-tisíc eur.
"Zmluva so spoločnosťou DKFB bola uzatvorená na základe verejnej súťaže konanej v roku 2007,"
reagoval magistrát. Kontrakt sa podľa úradu týkal stráženia bytového domu na Kopčianskej ulici a ďalšej
ochrany rozličného hnuteľného i nehnuteľného majetku. Navýšenie zmluvnej ceny mesto vysvetľuje
zaradením ďalších objektov do stráženia - napríklad Starú tržnicu či areál v Čiernom lese.
V účtovníctve mesta možno nájsť aj faktúru z decembra 2008 od strážnej firmy LA-BS za 83-tisíc korún.
LA-BS je považovaná za firmu blízku skupine piťovcov z Lamača. "Hlavné mesto si u firmy LA-BS
objednalo stráženie Hlavného a Františkánskeho námestia počas výstavby vianočných stánkov,"
povedala Mária Šramková. "Zmluva bola uzatvorená len na toto podujatie."
Zabezpečený
-Andrej Ďurkovský ako primátor poberal na konci funkčného obdobia plat 5 765 eur mesačne, čo je viac
ako mzda premiérky.
-Po komunálnych voľbách má nárok na odstupné vo výške 28-tisíc eur.
-A. Ďurkovský nepovedal, či sa odstupného vzdá a bude mu stačiť plat poslanca Národnej rady SR.
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95. Dlhá cesta na vrchol
[Téma: Rektor EU; Trend; 02/12/2010; 48; s.: 14, 15; Špeciál Vysoké školy; Pavel Sibyla]
Slovenská škola v päťstovke najlepších svetových univerzít stále chýba, snaha o vyššiu kvalitu nie
Keby bolo slovenské vysoké školstvo človek a navštívil by psychológa, počas sedenia by sa určite
zmienil aj o rebríčku päťstovky najlepších univerzít sveta. Neúčasť aspoň jedinej univerzity spod Tatier v
elitnej skupine sa pre slovenské vysoké školstvo stáva traumou.
Eurofondmi k elite
Na absenciu Slovenska v zozname päťsto najlepších škôl sa dá pozerať z rôznych uhlov. Richard K.
Vedder, americký profesor ekonómie z University of Illinois, hovorí, že pre päťmiliónovú krajinu je ťažké
nájsť zdroje na financovanie školy svetovej úrovne. "Ohio, odkiaľ som ja, má jedenásť miliónov
obyvateľov a len jednu univerzitu v prvej stovke," povedal R. Vedder v rozhovore pre TREND (27/2010).
Na druhej strane, Nórsko, ktoré je počtom obyvateľov ešte o málo menšie ako Slovensko, sa môže
pochváliť až štyrmi školami v elitnej päťstovke. Medzi najlepšími nechýba ani Ľubľanská univerzita zo
Slovinska, v ktorom žije len o čosi viac ako 2 milióny ľudí.
Spomedzi šiestich kritérií, na ktorých rebríček zostavovaný Šanghajskou univerzitou stojí, je najmä
požiadavka na pôsobenie držiteľa Nobelovej ceny vo vedeckom kolektíve školy vo veľkej miere o
peniazoch. Špičkoví svetoví vedci bývajú svojimi alma mater zaplatení primerane k svojej cene na trhu.
No v systéme financovania slovenského vysokého školstva je len minimálny priestor, aby si niektorá
škola mohla dovoliť zaplatiť na niekoľko rokov zahraničného nobelistu.
Nové vedenie ministerstva školstva vidí príležitosť v štrukturálnych fondoch. Podľa hovorkyne rezortu
Miriam Žiakovej chce ministerstvo eurofondy použiť na realizáciu zámeru z programového vyhlásenia
vlády, konkrétne na "motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne
zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť". Ako bude tento nástroj v skutočnosti
vyzerať a fungovať, by malo byť známe po zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa na
tento účel pripravuje.
Nekupovať, ale vychovať
Podľa Renáty Králkovej, donedávna analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a dnes
doktorandky na budapeštianskej Central European University, je v poriadku, ak sa chce štát takto
angažovať vo zvyšovaní kvality ambicióznych škôl. "Na druhej strane som si nie celkom istá, či je možné
mať na konci volebného obdobia nejakú školu v medzinárodnom rankingu. Aj keby všetko išlo ako po
masle, najprv treba pripraviť reformu školstva, potom ju implementovať a až o nejaký čas prinesie svoje
plody," myslí si R. Králiková.
Druhá a rozumnejšia možnosť pre školy, ako si "hotového" nobelistu zaplatiť, je vychovať si ho. To
predpokladá venovať pozornosť udržaniu perspektívnych mladých vedcov na Slovensku a získať
dostatok financií na materiálne zabezpečenie ich pracovísk. Biochemik Ladislav Kováč z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rozhovore pre TREND Špeciál Vysoké školy (str. 10)
hovorí, že mladá a stredná generácia vedcov nemôže len lamentovať a čakať na príležitosť, ale sa o ňu
pobiť. "Musia sa usilovať zaujať v našom akademickom živote rozhodujúce mocenské pozície a
nepripustiť, aby ich obsadili mafie bezzásadových pohrobkov komunizmu," myslí si L. Kováč, ktorý bol v
minulosti jedným z adeptov na získanie Nobelovej ceny.

Potrebu zastaviť únik mozgov zo slovenských škôl a vedeckých pracovísk si uvedomuje aj vláda. V
Programovom vyhlásení preto sľubuje úpravu legislatívy "tak, aby umožňovala rýchly kariérny postup
excelentným pedagógom a výskumníkom". Viac peňazí do slovenskej vedy by malo v budúcom roku
prísť opäť vďaka fondom EÚ. Konkrétne o 40 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2010. S peniazmi zo
štátneho rozpočtu to však stále nebude viac ako 1 percento z HDP.
No podľa vlády nie je problémom slovenskej vedy nedostatok financií, ale spôsob ich použitia. Ten dnes
podľa nej nezabezpečuje koncentráciu peňazí v najlepších výskumných tímoch, čo chce vláda zmeniť
použitím nástrojov založených na súťažnom princípe a zapojením kvalitných zahraničných hodnotiteľov
do rozhodovania o použití peňazí na vedu. Podľa R. Králikovej je dobré mať realistické očakávania. "Za
dva roky držiteľa Nobelovej ceny nevychováme," hovorí. No podľa nej sú dva roky dostatok času na
nastavenie systému, ktorý k takému výsledku môže viesť.
Vraj na úrovni Čechov
Snívanie politických špičiek a verejnosti o slovenskej škole medzi najlepšími sa ťažko stane realitou, ak
sa nepridajú tí, o ktorých je reč: školy. Tie však nie sú len vedeckými inštitúciami (šanghajský rebríček sa
na školy pozerá najmä cez optiku výstupov vo vede a výskume), ale ich úlohou je tiež pripraviť svojich
študentov na prax. Kvalita vysokého školstva sa cez túto optiku stáva širším pojmom.
Novela vysokoškolského zákona z roku 2009 uložila školám povinnosť vytvoriť si interné pravidlá na
priebežné vyhodnocovanie kvality vzdelávania svojich poslucháčov. Takáto požiadavka je v zhode s
autonómnym postavením vysokých škôl. Na druhej strane pri verejných vysokých školách, ktoré sú v
drvivej väčšine financované zo štátneho rozpočtu, je namieste volanie po externom audite kvality
činnosti škôl a fakúlt. Vláda v Programovom vyhlásení hovorí o zavedení medzinárodných štandardov
kvality do akreditačného procesu vysokých škôl.
Z výsledkov ankety, ktorú TREND medzi slovenskými vysokými školami urobil, by sa dalo usúdiť, že o
kvalitu vzdelávania na slovenských školách si verejnosť nemusí robiť starosti. Z predstaviteľov
sedemnástich škôl, ktoré sa do ankety zapojili, si väčšina myslí (12), že vzdelávanie, ktoré ponúkajú, je
na rovnakej úrovni ako v susednom Česku. Aj napriek tomu, že na počet slovenských študentov na
českých verejných školách viac ako tridsaťnásobne prevyšuje tých 509 (v októbri 2009) mladých
Čechov, ktorí prišli študovať na Slovensko.
Rovnako optimisticky vnímajú oslovené školy úroveň pripravenosti svojich absolventov na prax. Podľa
pätnástich je dobrá, banskobystrická Akadémia umení a nitrianska Slovenská poľnohospodárska
univerzita hovoria o vynikajúcej praktickej pripravenosti svojich absolventov.
Jazykom za kvalitou
O tom, že sa slovenské školy majú v čom ešte zlepšovať, však svedčí fakt, že všetky oslovené školy
dokázali pomenovať opatrenia, ktorými chcú kvalitu vzdelávania aj uplatniteľnosť absolventov v praxi
ďalej zvyšovať. V prvom prípade sa najčastejšie spomínalo zvyšovanie počtu študijných programov
realizovaných v cudzom jazyku či prispôsobenie sa kritériám komplexnej akreditácie.
O tom, že vlastná iniciatíva v podobe rozširovania študijných programov v cudzom jazyku a zapájanie
študentov do medzinárodných mobilít prináša svoje ovocie, svedčí prípad Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského. Tej podľa rankingu najlepších biznis škôl na svete (Eduniversal) patrí aktuálne
343. miesto, čo v konkurencii desiatok tisícov škôl zameraných na ekonómiu a manažment nie je vôbec
zlý výsledok.
Tvrdšie kroky predpokladá v odpovedi na otázku o opatreniach v záujme zvýšenia kvality štúdia
zriaďovateľ súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry. "S
učiteľmi, ktorí budú mať hodnotenia od študentov horšie ako B-, nepredĺžime pracovné zmluvy," tvrdí
bývalý rektor školy a dodáva tiež, že škola zvýši výkonovú časť mzdy u učiteľov za zahraničné
publikácie. Ekonomická univerzita v Bratislave chce prehĺbiť spoluprácu s americkou Ohio University
a vytvoriť podnikateľské inovačné centrum pre študentov. Košická Univerzita veterinárneho lekárstva a
farmácie sa chystá vykonať vo svojich študijných programoch vnútorný audit zameraný na potreby
praxe.
Na to, či tieto dobré nápady neostanú len na papieri, bude mať vplyv aj ministerstvo. Ak výšku dotácie
pre školy podmieni výsledkami komplexnej akreditácie, čo navrhovalo, ale nezrealizovalo ešte bývalé
vedenie rezortu. Tretím do partie sú študenti. Ako ich motivovať, aby sami tlačili na vyššiu kvalitu práce
svojich fakúlt, je téma na samostatný článok. (c)
Amerika a tí druhí
Najlepšie vysoké školy v roku 2010
Miesto Názov školy Krajina
1. Harvardova univerzita USA
2. Kalifornská univerzita USA
3. Stanfordská univerzita USA
4. Massachusettský technologický inštitút USA
5. Cambridgeská univerzita Veľká Británia

151-200 Viedenská univerzita Rakúsko
201-300 Karlova univerzita Česko
301-400 Jagellonská univerzita Poľsko
Varšavská univerzita Poľsko
Pozn: Rakúsko má v rebríčku najlepších päťsto univerzít sveta aj
ďalších šesť vysokých škôl
PRAMEŇ: Inštitút vyššieho vzdelávania, Šanghajská univerzita
Kam za ekonomickým vzdelaním
Najlepšie biznis školy a fakulty sveta v roku 2010
Miesto Názov vysokej školy / fakulty Krajina
1. Harvardská biznis škola USA
2. Londýnska biznis škola Veľká Británia
3. Kodanská biznis škola Dánsko
4. Massachusettský technologický inštitút USA
5. Erasmova univerzita -Rotterdamská škola manažmentu Holandsko
12. Štokholmská ekonomická škola Švédsko
16. Viedenská ekonomická univerzita Rakúsko
61. Ekonomická univerzita v Prahe Česko
76. Varšavská ekonomická škola Poľsko
PRAMEŇ: SMBG-Eduniversal, Medzinárodná ratingová agentúra, Paríž
Pavel Sibyla
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96. Pridajú poslanci vysokým školám?
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:30; 07/12/2010; Správy STV; Z domova; Rita Fleischmanová]
Jarmila Hargašová, moderátorka STV: "Vysoké školy by mali dostať na budúci rok o 27 miliónov menej.
Rektori tvrdia, že takto navrhnutý rozpočet môže byť pre univerzity likvidačný."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Vysokým školám treba pridať vyše 9 milióna eur, poslancov o to
požiadal predseda Školského parlamentného výboru Dušan Čaplovič. Tlmočil tak požiadavku rektorov."
Dušan Čaplovič, poslanec NR SR (Smer-SD): "Nenavyšujem štátny rozpočet, ale som požiadal o
presunutia, alokovanie prostriedkov z Ministerstva obrany, z programu obrana do vysokých škôl a vedy."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Predpokladáme, že táto zmena bude odsúhlasená,
pretože si myslíme, že ten náš návrh na zmenu zohľadňuje minimálne požiadavky na to, aby vysoké
školy na Slovensku v roku 2011 mohli fungovať."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Minister obrany už zo svojho rozpočtu nechce dať nikomu ani
cent."
Ľubomír Galko, minister obrany SR (SaS): "Akékoľvek ubratie, akékoľvek sumy z rozpočtu rezortu
obrany by som pokladal za absolútne nehospodárne. Tým by sme prakticky mohli ohroziť
obranyschopnosť republiky a doslova paralyzovať ozbrojené sily."
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (SDKÚ-DS): "Rezort obrany bol už oholený na kosť, má najnižší
rozpočet vo svojej histórii, myslím. že zobrať mu ďalšie peniaze by nebolo správne."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Ďalšie milióny pre vysoké školy nechce podporiť ani Peter
Osuský."
Peter Osuský, poslanec NR SR (Most-Híd): "Pretože sme v situácii, keď práve vláda, ktorej súčasťou bol
pán predseda výboru Čaplovič, dostala ekonomiku do situácie, keď treba šetriť."
Rita Fleischmanová, redaktorka STV: "Rektori sa pri svojich požiadavkách opierajú aj o medzinárodné
porovnania. V európskych rebríčkoch sme na posledných miestach vo výdavkoch pre vedu a vysoké
školy."
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97. Kandidáti na rektora STU chcú šetriť a dostať univerzitu medzi elitu
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 06/12/2010; Z domova; TASR]
Nový rektor STU nastúpi na post vo februári 2011, škole bude šéfovať štyri roky.
BRATISLAVA. O funkciu rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uchádza päť
kandidátov, z nich už traja kandidovali v neúspešnej voľbe 25. októbra.
Akademický senát si bude vyberať 13. decembra v tajných voľbách z mien Roman Boča, František
Janíček, Oliver Moravčík, Dušan Petráš a Robert Špaček. Víťaz volieb nahradí súčasného rektora
Vladimíra Báleša.
Boča a Špaček v októbri nekandidovali. Uchádzači o rektorské kreslo hovoria vo svojich volebných
programoch zverejnených na webe univerzity o šetrení, reorganizácii rezortov či modernizácii a cieli
dostať STU medzi elitu svetových univerzít.
Strategickým cieľom Romana Boču z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie je efektívne
nakladanie s ľudskými zdrojmi na STU. Hovorí o budovaní vlastnej elity a cesty do TOP 500 najlepších
univerzít sveta aj pomocou unikátnej experimentálnej základne.
František Janíček z Fakulty elektrotechniky a informatiky sa domnieva, že je potrebné zefektívniť
štúdium a podporovať jeho prepojenie na priemysel prostredníctvom silnej priemyselnej rady, rozšíriť
ponuku graduálneho a postgraduálneho vzdelávania priamo pre potreby priemyselnej praxe. Chce tiež
získavať špičkových zahraničných lektorov na STU a zvýšiť mobilitu študentov.
Nosnými piliermi dekana Materiálovotechnologickej fakulty Olivera Moravčíka sú tradícia, efektivita a
internacionalizácia. Chce navrhnúť a realizovať moderné administratívne štruktúry rektorátu a fakúlt,
dohodnúť výhodnejšie rozdelenie kompetencií medzi centrom a fakultami či zlepšiť komunikáciu medzi
subjektmi univerzity.
Robert Špaček z Fakulty architektúry tvrdí, že je žiaduce preorganizovať a obmedziť počet
prorektorských rezortov a racionalizovať rektorát. Navrhuje založiť vedecký časopis, ktorý by
reprezentoval STU. Za dôležité tiež považuje vytvoriť alianciu bratislavských VŠ a definovať ich pozíciu
voči mestu.
Vytvoriť Radu profesorov, zaviesť systém oceňovania osobností STU a garantovať najúspešnejším
absolventom doktorandského štúdia miesto na univerzite plánuje prorektor pre vzťahy s verejnosťou a
zahraničné vzťahy Dušan Petráš. Ten sa po novembrovej voľbe ohradil voči medializovaným
informáciám, ktoré ho obvinili z plagiátorstva. Zvažoval, že si svoje meno očistí súdnou cestou.
Denník SME informoval, že prorektor mal v minulosti problém s plagiátorstvom. Podľa denníka sa v roku
2008 musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola
použitá presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií".
Petráš sa na forme ospravedlnenia a vyplatení nákladov za súdne spory dohodol po dvoch rokoch
trvania súdneho sporu. Prorektor vo svojom stanovisku oponoval, že nešlo o plagiátorstvo, ale "o
formálnu nedôslednosť riešiteľského kolektívu, za ktorú som sa ako jeho vedúci ospravedlnil".
Nový rektor STU nastúpi na post vo februári 2011, škole bude šéfovať štyri roky.
V novembri zvolili senáty rektorov na Ekonomickej univerzite (EU) a Univerzite Komenského v
Bratislave. Pozíciu rektora EU potvrdil Rudolf Sivák. Na UK nahradí dvojnásobného rektora Františka
Gahéra vedúci katedry botaniky Karol Mičieta.
TASR
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98. Prečo Slovensko chýba v univerzitnej špičke
[Téma: Rektor EU; etrend.sk; 03/12/2010; eTREND; Pavel Sibyla]
Slovenská škola v päťstovke najlepších svetových univerzít stále absentuje, snaha o vyššiu kvalitu nie

Pavel Sibyla
Keby bolo slovenské vysoké školstvo človek a navštívil by psychológa, počas sedenia by sa určite
zmienil aj o rebríčku päťstovky najlepších univerzít sveta. Neúčasť aspoň jedinej univerzity spod Tatier v
elitnej skupine sa pre slovenské vysoké školstvo stáva traumou.
Eurofondmi k elite
Na absenciu Slovenska v zozname päťsto najlepších škôl sa dá pozerať z rôznych uhlov. Richard K.
Vedder, americký profesor ekonómie z University of Illinois, hovoí, že pre päťmiliónovú krajinu je ťažké
nájsť zdroje na financovanie školy svetovej úrovne. "Ohio, odkiaľ som ja, má jedenásť miliónov
obyvateľov a len jednu univerzitu v prvej stovke," povedal R. Vedder v rozhovore pre TREND. Na druhej
strane, Nórsko, ktoré je počtom obyvateľov ešte o málo menšie ako Slovensko, sa môže pochváliť až
štyrmi školami v elitnej päťstovke. Medzi najlepšími nechýba ani Ľubľanská univerzita zo Slovinska, v
ktorom žije len o čosi viac ako 2 milióny ľudí.
Spomedzi šiestich kritérií, na ktorých rebríček zostavovaný Šanghajskou univerzitou stojí, je najmä
požiadavka na pôsobenie držiteľa Nobelovej ceny vo vedeckom kolektíve školy vo veľkej miere o
peniazoch. Špičkoví svetoví vedci bývajú svojimi alma mater zaplatení primerane k svojej cene na trhu.
No v systéme financovania slovenského vysokého školstva je len minimálny priestor, aby si niektorá
škola mohla dovoliť zaplatiť na niekoľko rokov zahraničného nobelistu.
Nové vedenie ministerstva školstva vidí príležitosť v štrukturálnych fondoch. Podľa hovorkyne rezortu
Miriam Žiakovej chce ministerstvo eurofondy použiť na realizáciu zámeru z programového vyhlásenia
vlády, konkrétne na "motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu výrazne
zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť". Ako bude tento nástroj v skutočnosti
vyzerať a fungovať, by malo byť známe po zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu, ktorá sa na
tento účel pripravuje.
Nekupovať, ale vychovať
Podľa Renáty Králkovej, donedávna analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a dnes
doktorandky na budapeštianskej Central European University, je v poriadku, ak sa chce štát takto
angažovať vo zvyšovaní kvality ambicióznych škôl. "Na druhej strane som si nie celkom istá, či je možné
mať na konci volebného obdobia nejakú školu v medzinárodnom rankingu. Aj keby všetko išlo ako po
masle, najprv treba pripraviť reformu školstva, potom ju implementovať a až o nejaký čas prinesie svoje
plody," myslí si R. Králiková.
Druhá a rozumnejšia možnosť pre školy, ako si "hotového" nobelistu zaplatiť, je vychovať si ho. To
predpokladá venovať pozornosť udržaniu perspektívnych mladých vedcov na Slovensku a získať
dostatok financií na materiálne zabezpečenie ich pracovísk. Biochemik Ladislav Kováč z
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rozhovore pre TREND Špeciál Vysoké školy hovorí,
že mladá a stredná generácia vedcov nemôže len lamentovať a čakať na príležitosť, ale sa o ňu pobiť.
"Musia sa usilovať zaujať v našom akademickom živote rozhodujúce mocenské pozície a nepripustiť,
aby ich obsadili mafie bezzásadových pohrobkov komunizmu," myslí si L. Kováč, ktorý bol v minulosti
jedným z adeptov na získanie Nobelovej ceny.
Potrebu zastaviť únik mozgov zo slovenských škôl a vedeckých pracovísk si uvedomuje aj vláda. V
Programovom vyhlásení preto sľubuje úpravu legislatívy "tak, aby umožňovala rýchly kariérny postup
excelentným pedagógom a výskumníkom". Viac peňazí do slovenskej vedy by malo v budúcom roku
prísť opäť vďaka fondom EÚ. Konkrétne o 40 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2010. S peniazmi zo
štátneho rozpočtu to však stále nebude viac ako 1 percento z HDP.
No podľa vlády nie je problémom slovenskej vedy nedostatok financií, ale spôsob ich použitia. Ten dnes
podľa nej nezabezpečuje koncentráciu peňazí v najlepších výskumných tímoch, čo chce vláda zmeniť
použitím nástrojov založených na súťažnom princípe a zapojením kvalitných zahraničných hodnotiteľov
do rozhodovania o použití peňazí na vedu. Podľa R. Králikovej je dobré mať realistické očakávania. "Za
dva roky držiteľa Nobelovej ceny nevychováme," hovorí. No podľa nej sú dva roky dostatok času na
nastavenie systému, ktorý k takému výsledku môže viesť.
Vraj na úrovni Čechov
Snívanie politických špičiek a verejnosti o slovenskej škole medzi najlepšími sa ťažko stane realitou, ak
sa nepridajú tí, o ktorých je reč: školy. Tie však nie sú len vedeckými inštitúciami (šanghajský rebríček sa
na školy pozerá najmä cez optiku výstupov vo vede a výskume), ale ich úlohou je tiež pripraviť svojich
študentov na prax. Kvalita vysokého školstva sa cez túto optiku stáva širším pojmom.
Novela vysokoškolského zákona z roku 2009 uložila školám povinnosť vytvoriť si interné pravidlá na
priebežné vyhodnocovanie kvality vzdelávania svojich poslucháčov. Takáto požiadavka je v zhode s
autonómnym postavením vysokých škôl. Na druhej strane pri verejných vysokých školách, ktoré sú v
drvivej väčšine financované zo štátneho rozpočtu, je namieste volanie po externom audite kvality
činnosti škôl a fakúlt. Vláda v Programovom vyhlásení hovorí o zavedení medzinárodných štandardov
kvality do akreditačného procesu vysokých škôl.
Z výsledkov ankety, ktorú TREND medzi slovenskými vysokými školami urobil, by sa dalo usúdiť, že o
kvalitu vzdelávania na slovenských školách si verejnosť nemusí robiť starosti. Z predstaviteľov
sedemnástich škôl, ktoré sa do ankety zapojili, si väčšina myslí (12), že vzdelávanie, ktoré ponúkajú, je
na rovnakej úrovni ako v susednom Česku. Aj napriek tomu, že na počet slovenských študentov na
českých verejných školách viac ako tridsaťnásobne prevyšuje tých 509 (v októbri 2009) mladých
Čechov, ktorí prišli študovať na Slovensko.

Rovnako optimisticky vnímajú oslovené školy úroveň pripravenosti svojich absolventov na prax. Podľa
pätnástich je dobrá, banskobystrická Akadémia umení a nitrianska Slovenská poľnohospodárska
univerzita hovoria o vynikajúcej praktickej pripravenosti svojich absolventov.
Jazykom za kvalitou
O tom, že sa slovenské školy majú v čom ešte zlepšovať, však svedčí fakt, že všetky oslovené školy
dokázali pomenovať opatrenia, ktorými chcú kvalitu vzdelávania aj uplatniteľnosť absolventov v praxi
ďalej zvyšovať. V prvom prípade sa najčastejšie spomínalo zvyšovanie počtu študijných programov
realizovaných v cudzom jazyku či prispôsobenie sa kritériám komplexnej akreditácie.
O tom, že vlastná iniciatíva v podobe rozširovania študijných programov v cudzom jazyku a zapájanie
študentov do medzinárodných mobilít prináša svoje ovocie, svedčí prípad Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského. Tej podľa rankingu najlepších biznis škôl na svete (Eduniversal) patrí aktuálne
343. miesto, čo v konkurencii desiatok tisícov škôl zameraných na ekonómiu a manažment nie je vôbec
zlý výsledok.
Tvrdšie kroky predpokladá v odpovedi na otázku o opatreniach v záujme zvýšenia kvality štúdia
zriaďovateľ súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vladimír Krčméry. "S
učiteľmi, ktorí budú mať hodnotenia od študentov horšie ako B-, nepredĺžime pracovné zmluvy," tvrdí
bývalý rektor školy a dodáva tiež, že škola zvýši výkonovú časť mzdy u učiteľov za zahraničné
publikácie. Ekonomická univerzita v Bratislave chce prehĺbiť spoluprácu s americkou Ohio University
a vytvoriť podnikateľské inovačné centrum pre študentov. Košická Univerzita veterinárneho lekárstva a
farmácie sa chystá vykonať vo svojich študijných programoch vnútorný audit zameraný na potreby
praxe.
Na to, či tieto dobré nápady neostanú len na papieri, bude mať vplyv aj ministerstvo. Ak výšku dotácie
pre školy podmieni výsledkami komplexnej akreditácie, čo navrhovalo, ale nezrealizovalo ešte bývalé
vedenie rezortu. Tretím do partie sú študenti. Ako ich motivovať, aby sami tlačili na vyššiu kvalitu práce
svojich fakúlt, je téma na samostatný článok.
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99. Anketa: Mal by sa zdravotný odvod zrušiť, alebo ste skôr za presun časti
odvodov do súkromnej sféry?
[Téma: Rektor EU; HN; 15/12/2010; s.: 7; HNCLUB; Redakcia]
Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Toto je zatiaľ iba
technická otázka. Potrebujem najskôr vedieť, či to v konečnom dôsledku zaťaží, alebo odľahčí
zamestnávateľov alebo zamestnancov. V každom prípade terajší odvodový systém je veľmi zrelý na
reformu. Určite zmeny vítame, ale teraz sa k tomu ešte vyjadruje ťažko - vyhryznutie iba tejto techniky
reformy je málo na to, aby sa k tomu dalo zaujať zásadnejšie stanovisko.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Otázka riešenia odvodového zaťaženia je
mimoriadne dôležitá. V súčasnosti je dobré, že sa tomu venuje pozornosť. Konečnému rozhodnutiu však
musí predchádzať široká diskusia zúčastnených strán - zamestnávateľov a odbornej verejnosti. Keď k
tomu dôjde, myslím si, že odvodová reforma bude mať svoje reálne uplatnenie.
Igor Barát, člen Predstavenstva Poštovej banky Najskôr by som musel vidieť oba koncepty, pozrieť sa
na východiskové čísla, čo každý z nich prinesie. Oba modely majú v sebe niečo logické a atraktívne. Z
prvého a nekvalifikovaného počutia je mi sympatickejšia verzia s tými odvodmi, ktorých časť by mohla
byť dobrovoľne platená do súkromných inštitúcií.
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100.

Anketa: Mal by sa zdravotný odvod zrušiť?

[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 15/12/2010; Marek Ročkár]
Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení
Toto je zatiaľ iba technická otázka. Potrebujem najskôr vedieť, či to v konečnom dôsledku zaťaží, alebo
odľahčí zamestnávateľov alebo zamestnancov. V každom prípade terajší odvodový systém je veľmi zrelý
na reformu. Určite zmeny vítame, ale teraz sa k tomu ešte vyjadruje ťažko - vyhryznutie iba tejto techniky
reformy je málo na to, aby sa k tomu dalo zaujať zásadnejšie stanovisko.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Otázka riešenia odvodového zaťaženia je mimoriadne dôležitá. V súčasnosti je dobré, že sa tomu
venuje pozornosť. Konečnému rozhodnutiu však musí predchádzať široká diskusia zúčastnených strán zamestnávateľov a odbornej verejnosti. Keď k tomu dôjde, myslím si, že odvodová reforma bude mať
svoje reálne uplatnenie.
Igor Barát, člen Predstavenstva Poštovej banky

Najskôr by som musel vidieť oba koncepty, pozrieť sa na východiskové čísla, čo každý z nich prinesie.
Oba modely majú v sebe niečo logické a atraktívne. Z prvého a nekvalifikovaného počutia je mi
sympatickejšia verzia s tými odvodmi, ktorých časť by mohla byť dobrovoľne platená do súkromných
inštitúcií.

Marek Ročkár
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101.

Komentáre členov hlasujúcej odbornej poroty

[Téma: Rektor EU; Nový Čas; 21/12/2010; s.: 18; Zlatá minca; Redakcia]
Páči sa mi možnosť využitia stavebného sporenia ako sporenia na dôchodok. Je to zaujímavý produkt
najmä pre starších, ktorí si na svoje zabezpečenie na dôchodok spomenuli neskôr a životné poistenie je
pre nich už drahé a podielové fondy rizikové. Pri tomto produkte majú možnosť vlastne konzervatívne
investovať so slušným zhodnotením a hlavne sporiť bezpečne s ochranou vkladov.
Jozef Tomaškovič, Brasco EU
Na produkte oceňujem, že ho PSS vytvorila pre cieľovú skupinu, na ktorú sa v oblasti dlhodobého
sporenia, napríklad aj na bývanie, zabúda. Práve seniori však majú potenciál byť disciplinovanými
sporiteľmi a dostávajú šancu, aj napriek nižšiemu príjmu, prilepšiť si k dôchodku alebo realizovať
stavebné úpravy pre seba alebo príbuzných.
Richard Kvasňovský, TASR
Na druhé miesto v kategórii OBJAV roka som dala Stavebné sporenie Senior Extra od Prvej stavebnej
sporiteľne. Zaujalo ma zaujímavými podmienkami a orientáciou na starších klientov, ktorí majú
celoživotné úspory a snažia sa ich výhodne zúročiť. S produktom prišli ešte v roku 2009 a orientovali sa
na seniorov od 55 rokov, ktorí rátali so 6-ročným sporením. Celkom ma dostalo, že ich vklady sa
zhodnocujú ročne 2-percentným úrokom s nárokom na štátnu prémiu, pričom po šiestich rokoch môžu
požiadať o vyplácanie nasporených financií formou renty. Alebo, ak chcú rekonštruovať v seniorskom
veku svoje bývanie a prispôsobiť ho svojim potrebám, môžu požiadať o stavebný úver s lepším
úročením. Považujem to za dobrý nápad, lebo aj od financií závisí, ako bude vyzerať staroba seniora v
rodine. Napokon, staroba si na každého z nás počká.
Zuzana Kullová, FinWeb
Tento produkt ma oslovil svojou orientáciou na ľudí v preddôchodkovom veku (55 rokov a viac), ku
ktorým aj ja patrím. Doba sporenia nie je príliš dlhá, produkt ponúka zaujímavé zhodnotenie úspor
vrátane zhodnocovania počas doby vyplácania.
Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita Bratislava
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102.

Silvestrovský beh cez mosty v Bratislave mal rekordnú účasť

[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 31/12/2010; SITA / TASR]
Na podujatí sa zúčastnilo 674 pretekárov.
BRATISLAVA, 31.12.2010., 12:37 | SITA / TASR-aktual.
Pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave odštartoval primátor mesta Milan Ftáčnik 22. ročník
Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.
Na podujatí sa zúčastnilo 674 pretekárov. Trasa viedla cez Prístavný most - Most Apollo, nábrežie
Dunaja, Nový most a Most Lafranconi, kde bol cieľ behu.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil riaditeľ Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom
a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali predpoludňajšie masové
podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše desaťkilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút

pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
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103.

Cez bratislavské mosty bežal rekordný počet pretekárov

[Téma: Rektor EU; Rádio VIVA, 16:00; 31/12/2010; Správy Rádia VIVA; Z domova; Jana Belovičová]
Jana Belovičová, moderátorka Rádia VIVA: "Naše hlavné mesto zostalo verné tradícii a usporiadalo už
22-krát Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Vyplatilo sa - do histórie zapíše
rekordným počtom – 674 pretekárov. Nebežalo sa však cez tradičných päť mostov, keďže Starý most nie
je v prevádzke, ale dvakrát sa bežalo cez Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate.
Potvrdil to riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Jozef Chynoranský, ktorý spolu s
novým primátorom Milanom Ftáčnikom a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom
masové podujatie odštartovali. Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták s
časom 36 min. 50 sek."
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104.

Bratislavské mosty zablokovali bežci: Tento rok v rekordnom počte

[Téma: Rektor EU; cas.sk; 31/12/2010; TASR]
31. 12. 2010 13:35 - Rekordný počet 674 pretekárov sa zúčastnil na dnešnom 22. Silvestrovskom behu
cez bratislavské mosty.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil pre TASR riaditeľ Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta
Milanom Ftáčnikom a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali
predpoludňajšie masové podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
AUTOR - TASR
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105.

VIDEO Cez bratislavské mosty bežalo 674 pretekárov!

[Téma: Rektor EU; topky.sk; 31/12/2010; TASR]
BRATISLAVA – Rekordný počet 674 pretekárov sa zúčastnil na dnešnom 22. Silvestrovskom behu cez
bratislavské mosty.
"Nebežalo sa cez tradičných päť mostov, pretože Starý most nie je v prevádzke, ale dvakrát sa išlo cez
Nový most, aby bola dodržaná približne rovnaká dĺžka trate," potvrdil to riaditeľ Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Jozef Chynoranský. On s novým primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom
a rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom odštartovali predpoludňajšie masové
podujatie.
Najrýchlejším bežcom na vyše 10-kilometrovej trati bol Lukáš Barták, ktorý zvíťazil časom 36:50 minút
pred Romanom Vajsom (36:55) a Andrejom Národom (37:09). Medzi ženami bola najrýchlejšia Jela
Furuczová (44:32), druhá skončila Diana Tešovičová (44:40) a tretia Katarína Pokorná (45:08).
Foto: SITA, ZDROJ - TASR
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