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1. Univerzita Konštantína Filozofa vychová budúcich misionárov
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 49; Vysoké školy; Redakcia]
Štúdium škola zabezpečuje v spolupráci s Rímskokatolíckym biskupstvom Nitra.
Zaujímavý a netradičný študijný program sa dá študovať na nitrianskej univerzite. Katedra náboženských
štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka v nasledujúcom akademickom
roku bakalárske štúdium misijnej práce a bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej
výchovy. Ide o akreditované študijné programy, ktoré katedra zabezpečuje aj v spolupráci s
Rímskokatolíckym biskupstvom Nitra. "V prípade záujmu o toto vysokoškolské štúdium treba podať
prihlášku do konca februára," upozornila Jana Krajčovičová z univerzity. Trojročný bakalársky program
zameraný na misijnú prácu je zostavený z humanitných predmetov, ako napríklad teológia a filozofia, no
aj zo sociálnych vied. Záujemcovia o program budú študovať napríklad psychológiu, pedagogiku či
sociálnu prácu. "Absolvent získa schopnosť posudzovať a diagnostikovať problémy ľudí v núdzi v misii,
poskytovať pomoc ľuďom v hmotnej núdzi či členom etnických minorít, presadzovať a ochraňovať práva
ľudí v núdzi v misiách v treťom svete," povedala Jana Krajčovičová.
(th)
Aké bude uplatnenie absolventov
- v kresťanských detských kluboch,
- v práci s mládežou,
- v kluboch seniorov,
- v rómskej misii,
- v ekumenickej činnosti,
- v kresťanských rozhlasových a televíznych vysielaniach,
- pri organizovaní a zabezpečovaní misií v treťom svete.
Absolvent získa schopnosť posudzovať a diagnostikovat problémy ľudí v núdzi v misii, poskytovat pomoc
ľuďom v hmotnej núdzi či členom etnických minorít. Jana Krajčovičová
Ktorí absolventi najviac zarábajú
Top 10 univerzít v prvom štvrťroku 2011 (v eurách) Priemerný vymeriavací základ
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1057
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 1028
Ekonomická univerzita v Bratislave 1022
Univerzita Komenského v Bratislave 890
Žilinská univerzita v Žiline 839
Technická univerzita v Košiciach 818

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 764
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 734
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 713
Akadémia umení v Banskej Bystrici 708
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 703
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 684
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 672
Trnavská univerzita v Trnave 654
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 653
Technická univerzita v Zvolene 652
Katolícka univerzita v Ružomberku 614
Prešovská univerzita v Prešove 605
Univerzita J. Selyeho v Komárne 563
Vysoká škola výtvarného umenia v Bratislave 542
Top 10 fakúlt
Fakulta informatiky a informačných technológií (STU BA) 1535
Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU BA) 1319
Fakulta manažmentu (UK BA) 1230
Fakulta medzinárodných vzťahov (EU BA) 1210
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (UK BA) 1205
Farmaceutická fakulta (UK BA) 1149
Fakulta hospodárskej informatiky (EU BA) 1115
Fakulta riadenia a informatiky (ŽU ZA) 1099
Strojnícka fakulta (STU BA) 1074
Fakulta elektrotechniky a informatiky (TU KE) 1053
Zdroj - Centrálny informačný portál rezortu školstva
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2. Kalendár dní otvorených dverí v mesiaci február
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 8,9,10,11,12; Vysoké školy; Redakcia]
1. február
Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
2. február
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Prešovská univerzita v
Prešove, Pedagogická fakulta
2.-3. február
V týchto dňoch sa uskutočnia informačné dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, Košiciach a
Michalovciach. Treba sa na ne elektronicky zaregistrovať.
4. február
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta (opakuje)
7. február
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
8. február
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Univerzita J.
Selyeho Komárno, Pedagogická fakulta
10. február
SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

11. február
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Paneurópska škola práva v Bratislave, Fakulta
práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií
15. február
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva
16. február
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, na všetkých piatich fakultách Univerzita J. Selyeho Komárno,
Reformovaná teologická fakulta
17. február
SPU Nitra, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
24. február
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
28. február
Univerzita J. Selyeho Komárno, Ekonomická fakulta
Zdroj - vysoké školy
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3. Bratislavská technika už neotvorí externé štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 19; Vysoké školy; Jarmila Horáková]
Počet novoprijatých externistov sa na vysokých školách postupne znižuje. Z dôvodu zavedenia
poplatkov Slovenská technická univerzita externistov ruší, inde zostávajú.
Slovenská technická univerzita v Bratislave neotvorí ani na jednej zo svojich siedmich fakúlt v budúcom
akademickom roku externé štúdium. Prihlášky teda záujemcovia môžu podávať iba na dennú formu
štúdia. Prorektor František Horňák to vysvetľuje tým, že technici už dlhšie registrovali o externú formu
nižší záujem. "Keďže v tomto akademickom roku muselo byť zákonom spoplatnené, rozhodli sa naše
fakulty, že sa budú sústreďovať predovšetkým na dennú formu štúdia," povedal Horňák. Dodal, že podľa
predpokladov by sa zavedenie poplatkov prejavilo na ešte nižšom počte prihlásených.
Inde sa nič nemení
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v externom štúdiu nebude meniť nič. Všetky študijné
programy, ktoré v externej forme štúdia ponúkali uchádzačom o štúdium v minulosti, ponúkajú aj v tomto
akademickom roku. Prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo síce priznáva, že aj u nich už záujem nie
je taký veľký ako v minulosti, postupne vzhľadom na povinnosť hradiť školné klesá. "No aj tak ešte stále
tvoria externisti približne pätnásť percent zo všetkých záujemcov o štúdium na 1. stupni štúdia," povedal
Daňo. Školné na Ekonomickej univerzite je v štandardnej dĺžke štúdia 500 eur za akademický rok. "V
porovnaní s inými vysokými školami je to nižší poplatok," vyhlásil Daňo. Fakulty Žilinskej univerzity v
Žiline nepomýšľajú prestať s výučbou externistov. "Záujem zabezpečiť toto štúdium na fakultách
pretrváva," povedal prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter. Prorektor vysvetľuje, že to nesúvisí s
prideľovaním dotácií z ministerstva školstva, lebo koeficienty sú pri externom štúdiu výrazne nižšie ako
pri dennej forme. "Fakulty chápu externé štúdium ako službu občanom, poskytovať priestor pre
zvyšovanie a doplnenie vzdelania či už z osobného hľadiska, alebo požiadaviek zamestnávateľov. Treba
zabezpečiť v našej vzdelávacej sústave aj takzvanú druhú cestu vzdelávania na dosiahnutie určitého
stupňa vzdelania," myslí si Trunkvalter. Aj preto ponuka pre externú formu štúdia v akademickom roku
2012/2013 ostáva v podstate nezmenená. V niektorých študijných programoch sa mierne upravili
plánované počty prijatých uchádzačov. Záujem o externé štúdium závisí od typu študijného programu,
najviac uchádzačov sa hlási na sociálnu pedagogiku, priemyselné inžinierstvo, manažment, študijné
programy v oblasti dopravy, manažmentu a ekonomiky podniku, elektronického obchodu a manažmentu,
staviteľstvo a technológiu a manažment stavieb rovnako aj na študijné programy bezpečnostný
manažment, krízový manažment a záchranné služby.

Externisti mali študovať o rok dlhšie
Ministerstvo školstva plánovalo, že externisti by po novom študovali oproti denným študentom o rok
dlhšie. Zmeny v dĺžke štúdia mali nastať na začiatku tohto roka. Zámer sledoval zlepšenie kvality
externého štúdia. Novela vysokoškolského zákona sa však na parlamentnú pôdu nedostala a počká na
novú vládu. V minulom akademickom roku študovalo diaľkovo na verejných vysokých školách zhruba
39-tisíc študentov v externej forme štúdia.
Jarmila Horáková ©sme
Fakulty chápu externé štúdium ako službu občanom.
Milan Trunkvalter, prorektor Žilinskej univerzity
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4. Anketa
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 8,9,10,11,12; Vysoké školy; Redakcia]
Podľa akých kritérií si vyberáte vysokú školu, na ktorú si chcete podať prihlášku? Idete sa pozrieť na deň
otvorených dverí, ktoré školy organizujú? Všímate si aj to, aké uplatnenie budete mať po jej skončení?
František Kováč, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Vysokú školu, ako aj študijný odbor som si vybral už dávnejšie podľa toho, čo ma baví. No zároveň som
sa pozeral aj do budúcna na možnosti uplatnenia, aké budem mať po ukončení danej vysokej školy.
Teraz mi v ceste k úspešnému prijatiu stojí maturita a prijímacie skúšky, ktoré s patričnou dávkou
šťastia, dúfam, zvládnem. Informácie o škole som získal na internete, ale pre zaujímavosť sa určite
pôjdem pozrieť aj na dni otvorených dverí. Nemyslím si však, že to niečo zmení na mojom rozhodnutí mojou prioritou je dostať sa na psychológiu na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Nieje však ľahké dostať sa tam, preto si určite dám aj nejakú poistku.
Matej Horňák, Obchodná akadémia, Sereď
Pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu určite budem zvažovať to, či ma konkrétny odbor baví a zaujíma.
Myslím si, že je úplná zbytočnosť robiť a študovať v živote niečo, čo človeka aspoň malou časťou
nezaujíma. Pri rozhodovaní budem brať do úvahy nielen uplatnenie absolventov na trhu práce, ale aj
mimoškolské aktivity, do ktorých sa dá popri štúdiu zapájať. Myslím si, že deň otvorených detí ma určite
ovplyvní, pretože informácie z prvej ruky sú oveľa cennejšie ako článok z internetu. Záujem by som mal
o štúdium ekonomickej žurnalistiky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Stanislava Valášiková, Stredná pedagogická škola. Levoča Každý študent si vyberá vysokú školu podľa
viacerých kritérií, ktoré musí daná vysoká škola spľňať. Mojím cieľom je dostať sa na Katolícku
univerzitu, pretože chcem pokračovať v odbore, ktorý momentálne študujem. Pokladám za plus, ak sa
študenti zúčastnia na dňoch otvorených dverí, pretože si môžu vytvoriť obraz o vysokej škole, na ktorú
sa hlásia.
Lucia Podhorská, SPŠ a obchodná akadémia. Kysucké Nové Mesto
Vysokú školu si vyberám na burzách vysokých škôl, kde sa poinformujem o štúdiu. Keď ma nejaká
osloví, popýtam sa ľudí, čo na ňu chodia alebo chodili, alebo o nej počuli. Zvažujem aj to, či je náročná,
alebo nie. Dni otvorených dverí sú aj nie sú dobré - niekde mi aj poradia a niekde sa ani nič podstatné
nedozviem.
Amália Maráčková, Obchodná akadémia, Kysucké Nové Mesto
Pri výbere vysokej školy ma ovplyvnil najmä môj záujem o prácu s ľuďmi a sociálne cítenie. Preto som
sa aj rozhodla študovať sociálnu prácu. Dúfam, že štúdium splní moje očakávania a po absolvovaní
štúdia budem môcť pracovať vo vyštudovanom odbore. (th)
Dominika Křupková, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Chcem študovať v Česku, takže som svoju pozornosť sústredila tam. Pri výbere som sa riadila
informáciami, ktoré som získala na internete alebo z brožúr a tiež podľa recenzií študentov. Všímam si aj
to, či budem mať po ukončení štúdia uplatnenie, ale skôr prihliadam na to, či ma škola bude baviť.

Peter Kubáň, SOS elektrotechnická Liptovský Hrádok
Vysokú školu si vyberám hlavne podľa toho, čo ma najviac baví a či si po jej skončení nájdem prácu za
primeraný plat.
Matúš Kello, SOS stavebná Liptovský Mikuláš
Vôbec neviem,či na vysokú školu pôjdem, a ani to, na akú by som šiel, ale určite by ma musela baviť.
Lenka Bačová, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Vysokú školu som si vyberala podľa toho, čochcem študovať, pretože nie na každej vysokej škole je
práve to, čo by som chcela. Väčšine ľudí záleží na ich uplatnení po skončení štúdia, aby sa mali čo
najlepšie. Ale iba niektorým ide o to, čo ich naozaj zaujíma. Mňa osobne baví to, čo by som chcela robiť,
a keďže mám vtom záľubu, dúfam, že si nájdem dostatočne dobré uplatnenie.
Marek Lintner, Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš
Vysokú školu som si vyberal hlavne podľa toho, aké budem mať po jej skončení uplatnenie a či ma budú
konkrétne odbory na fakulte baviť. Ďalej ma ako vrcholového športovca zaujímalo, či sa dá v danom
meste kvalitne zašportovať. Dal som si záležať aj na referenciách o škole.
Andrej Maga, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
Študovať to, čo ma baví, je pre mňa najdôležitejším kritériom. Preto som sa rozhodol pre japonológiu. A
tá sa dá študovať jedine v Bratislave. Uplatnením sa zatiaľ nezaoberám.
(Iš)
Ján Slušňák, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Ružomberok
Zaujíma ma Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Škôl s týmto zameraním nie je na Slovensku veľa.
Myslím si, že uplatnenie po škole by nemal byť až taký problém.
(rg)
Lenka Zbojová, Spojená škola, Slanická osada
Prihlášku som si dala na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Chcem študovať predškolskú pedagogiku,
pretože mám veľmi rada deti. Do Ružomberka preto, lebo je to pomerne blízko. Nič iné ma nezaujíma,
takže ak ma nezoberú tento rok, skúsim to opäť o rok.
(nk)
Mária Veronika Hovoričová, Gymnázium Žiar nad Hronom
Vysokú školu som si vyberala podľa jej študijných programov, mesta, v ktorom škola je a možnosti
ubytovania. Rozhodla som sa pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave aj podľa formy prijímania
študentov. Prirodzene, beriem do úvahy aj možnosti uplatnenia po skončení štúdia, pri výbere
tobolajednazmojich priorít.
Alexandra Ladiverová, Gymnázium Žiar nad Hronom
Kritériá, podľa ktorých si vyberám vysokú školu, sú najmä ponuka predmetov na fakulte, ktoré ma
zaujímajú. Taktiež podľa toho, aké povolanie chcem vykonávať v budúcnosti. Je nezmysel vyberať si
vysokú školu respektíve študijný program bez perspektívy uplatnenia alebo s veľmi slabým uplatnením.
Hana Dovcová, Gymnázium Žiar nad Hranom
Podľa toho, akú má škola prestíž, tiež podľa hodnotenia mojich starších spolužiakov. Uplatnenie je
najdôležitejšie, takže je to prvoradé. (eta)
Nikola Kozáková, Obchodná akadémia
Nikto by ma neprinútil ísť na školu, kde by som sa musela trápiť napríklad s matematikou, ktorá mi vôbec
nejde. Sledujem ohlasy študentov na webových portáloch a sú pre mňa dôležité aj podmienky prijatia.

Láka ma masmediálna komunikácia a marketing. Pozerám sa aj na uplatnenie po skončení školy a
myslím si, že by som nemala problém zamestnať sa v médiách, PR alebo reklamných agentúrach.
Dominika Poláková Obchodná akadéma Trnava
Školu si vyberám hlavne podľa možného uplatenia sa v budúcnosti, ratingov a rebríčkov jednotlivých
škôl. Dôležité je taktiež zohľadniť možnosti štúdia, ktoré škola ponúka, aby ma zvolený odbor bavil a
nebol pre mňa iba "povinnou jazdou".
Erik Csatári Gymnázium Martina Kukučina v Revúcej
Momentálne si zisťujem všetky dostupné informácie o vysokých školách. Kúpil som si knihu o vysokých
školách, mám aj kopu brožúrok, no najviac ma zaujíma, či budem mať po ukončení štúdia uplatenie a,
samozrejme, aké sú priemerné platy. Pozerám si takéto rebríčky pravidelne, aby som vedel, že moje
životné rozhodnutie bude správne. Pri rozhodovaní mi najviac pomohli stránky www.nemajnasalame.
sk alebo www.arra.sk. Keďže idem maturovať z matematiky, tak si chcem vybrať nejaký ekonomický
smer a plánujem si podať dve prihlášky. Najviac ma zaujala Národnohospodárska fakulta na
Ekonomickej univerzite v Bratislave a Ekonomická fakulta na Technickej univerzite v Košiciach.
Marián Medlen Gymnázium L. Novomeského Senica
Vyberal som najmä podľa toho, čo ma momentálne baví, ale, samozrejme, som sa pozeral aj na to, akú
budem šancu zamestnať sa. Keďže som si vybral technickú školu a budem sa zameriavať na
automobily, dúfam, že by to nemal byť problém. Napríklad podľa situácie v Nemecku, kde je vraj veľký
nedostatok inžinierov (a myslím, že u nás to nie je iné...).
Katarína Soláriková Stredná spojená škola Handlová
Pri výbere sa rozhodujem na základe ponúk na pracovnom trhu, podľa možnosti uplatnenia po štúdiu a v
neposlednom rade dôraz kladiem aj na to, či by ma daná práca bavila. (or)
Miro Čevela, Gymnázium Federica García Lorcu, Bratislava
Rád by som sa dostal na Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne na štúdium nórskeho jazyka a
literatúry, pretože ma už odmalička bavila história, mytológia a kultúra severoeurópskych štátov. Po
absolvovaní tohoto odboru budem môcť pracovať napríklad ako turistický sprievodca, v nakladateľstve
alebo v iných odvetviach. Rozmýšľam aj nad štúdiom fínčiny na Univerzite Komenského v Bratislave.
Rád by som však našiel nejaký kompromis medzi dobrým uplatnením v budúcnosti a štúdiom niečoho,
čo by ma napĺňalo. Taktiež si vyberám podlá toho, koľko úspešných absolventov prejde danou školou a
po akom dlhom čase si nájdu prácu. Keďže ovládam plynule angličtinu a španielčinu, uvažujem aj nad
štúdiom v zahraničí cez nejaký študijný program a aj toto je jedno z dôležitých kritérií, ktoré
zohľadňujem. Na deň otvorených dverí určite pôjdem, hlavne na bratislavskú filozofickú fakultu a fakultu
sociálnych a ekonomických štúdií, aby som sa aspoň trochu zorientoval a zoznámil s prostredím. Lebo
ďalšou možnosťou pre mňa sú aj európske štúdiá.
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5. Kam poslať prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 5; Vysoké školy; Redakcia]
Verejné vysoké školy
- 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
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
- Akadémia Policajného zboru v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Súkromné vysoké školy
- 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
- Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
- Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Zahraničné vysoké školy
- Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného slovenským ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú
upravené slovenským zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla.
- Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
- Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
- Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike) Zdroj - ministerstvo školstva
Rebríček desiatich Študijných programov podľa najvyššieho počtu uchádzačov na dennú a externú
formu štúdia
Desať študijných programov s najvyšším počtom osôb uchádzačov štátneho občianstva SR na dennú
formu vysokoškolského štúdia 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa na akademický rok 2011/2012
Študijný program Počet uchádzačov
1. ekonomika a manažment podniku 3269
2. manažment 3 246
3. všeobecné lekárstvo 3 012
4. psychológia 2740
5. sociálna práca 2477
6. právo 2 338
7. bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 2 048
8. financie, bankovníctvo a investovanie 1929
9. informatika 1895
10. predškolská a elementárna pedagogika 1476
Desať študijných programov s najvyšším počtom osôb uchádzačov štátneho občianstva SR na externú
formu vysokoškolského štúdia 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa na akademický rok 2011/2012
Študijný program Počet uchádzačov
1. sociálna práca 3 329
2. právo 1513
3. učiteľstvo praktickej prípravy 1488
4. manažment 1292
B. manažment malého a stredného podnikania v regiónoch 848
6. predškolská a elementárna pedagogika 780
7. verejná správa 727

8. ekonomika a manažment podniku 442
9. bezpečnostný manažment 277
10. financie, bankovníctvo a investovanie 248
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6. Zahraničnú maturitu si musíte nechať uznať
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/02/2012; s.: 9; Vysoké školy; Veronika Folentová]
Ak ste študovali v zahraničí len jeden rok, známky aj vysvedčenia vám uznáva vaša domovská stredná
škola. Pri maturite je to inak.
Maturitu zo zahraničnej strednej školy si musíte nechať uznať. Na starosti to má Krajský školský úrad.
Ten porovná učebný plán štúdia v zahraničí a u nás. Okrem toho nariadi aj skúšky, ktoré si musí študent
dorobiť. "Pre študenta, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinná skúška zo
slovenského jazyka a literatúry," tvrdí ministerstvo školstva. Na to, aby krajský školský úrad maturitu
uznal, potrebuje študent predložiť viac dokladov. Medzi nimi je aj overený učebný plán štúdia. Ide o
zoznam predmetov a rozsah ich výučby. Všetky doklady, ktoré krajskému úradu predloží, musia byť
overené a preložené do slovenčiny.
Vysoká škola berie len potvrdenie
Krajský školský úrad vydáva dva typy potvrdení, a to rozhodnutie o uznaní alebo potvrdenie o
rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Rozhodnutie vydáva vtedy, ak je zahraničná škola v štáte, s ktorou
nebola uzavretá zmluva o uznávaní rovnocennosti dokladov. Študent alebo krajský školský úrad môže
požiadať aj o vydanie odborného stanoviska od Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. "Má
charakter odporúčania a hodnotí štúdium na zahraničnej škole do slovenskej klasifikačnej stupnice,"
hovorí rezort školstva. Tlačivo žiadosti má ministerstvo na svojej stránke. Vysoká škola akceptuje
zahraničnú maturitu až na základe rozhodnutia o uznaní, prípadne potvrdenia o rovnocennosti,
vydanými krajským školským úradom, dodáva. Platí to aj pre študentov, ktorí ukončili strednú školu v
Česku. Či musí mať uchádzač doklady pripravené ešte pred prijímacími pohovormi, je pri jednotlivých
vysokých školách rôzne. "Takýto uchádzač sa môže zúčastniť na prijímacích skúškach, po splnení
podmienok ho môžu prijať podmienečne a doklad predloží po uznaní a prípadnom vykonaní predpísanej
časti maturitnej skúšky, ktorú môže krajský školský úrad predpísať," povedal prorektor pre vzdelávanie
Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo. Viaceré vysoké školy však žiadajú, aby
uchádzač dodal podklady už s prihláškou. "Doklady o uznaní vzdelania potom študent prikladá ako
prílohy k prihláške," povedal hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna.
Ak je to len rok, overenie dá škola
Inak je to v prípade, ak študent chodil do školy v zahraničí len určitý čas. Najčastejšie je to jeden školský
rok, po ktorom pokračuje v štúdiu na pôvodnej strednej škole na Slovensku. "V takom prípade je uznanie
štúdia v kompetencii riaditeľa kmeňovej školy," uvádza ministerstvo školstva. "Vysoká škola neoveruje
tieto hodnotenia, keďže ich pravosť potvrdila stredná škola," povedala Katarína Babelová z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Veronika Folentová
Fakty
Štáty, s ktorými máme uzavretú dohodu o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní:
- Česko,
- Chorvátsko,
- Maďarsko,
- Nemecko,
- Poľsko,
- Rumunsko.
-END
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7. Každý chce ušetriť. Ja viem ako
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/02/2012; s.: 17; MOJA KARIÉRA; Martina Karmanová]

Michal Král zarába na šetrnosti nakupujúcich Slovákov.
Nakupovaniu online prichádza na chuť čoraz viac Slovákov. Uvariť si kávičku, vyložiť nohy na
obývačkový stolík a bezstarostne "šopingovať". Jednoduché. Či už nakupujete fyzicky alebo virtuálne,
cena tovaru je dôležitá vždy. A práve na tom si založil svoj biznis Bratislavčan Michal Král. Prevádzkuje
internetový portál, ktorý umožňuje porovnať ceny viac ako milióna produktov.
Americká Inšpirácia
K nákupom cez internet ho priviedli najmä jeho skúsenosti zo študentských pracovných pobytov za
veľkou mlákou. "V USA často využíval služby porovnávačov cien na výhodné nákupy elektroniky. Ušetril
som na tom. O pár rokov neskôr sa internetové nakupovanie rozmohlo aj u nás. Súčasne s týmto
boomom išla ruka v ruke aj absencia spomínaných služieb. Ideálna príležitosť na rozbehnutie podnikania
v tejto oblasti," vysvetľuje Michal. Rozhodnutie podnikať aj v prípade absolventa podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave neprišlo zo dňa na deň. Ako sám hovorí, bola to
niekoľkoročná evolúcia. "Bol som dva roky zamestnaný, keď som si uvedomil, že chcem dosiahnuť viac,
a hlavne robiť veci po svojom, aby som sa v prípade neúspechu nemohol na nikoho vyhovárať," hovorí
Michal.
Online vedie
Spoločnosť Digital Dreams, ktorú založil pred štyrmi rokmi, sa od začiatku sústreďuje na oblasť ecommerce, teda na služby, ktoré súvisia s nakupovaním online. Hlavným projektom je portál na
porovnanie cien a kvality internetových obchodov Pricemania.sk. Ten umožňuje porovnanie cien vyše
milióna produktov z ponuky viac ako 3-tisíc e-shopov. "Portál aktuálne navštevuje pol milióna unikátnych
používateľov mesačne. Od hrubého porovnania cien sme sa posunuli čoraz viac smerom ku kvalite
obchodov, na čo slúži naša služba - overený obchod, ktorá pomáha používateľovi identifikovať skutočne
kvalitné a seriózne obchody," vysvetľuje mladý podnikateľ. Okrem spomínaného portálu už do portfólia
pribudol aj inzertný portál Bazarmania.sk. Podnikateľa najviac motivuje a poháňa vízia medzinárodne
úspešnej spoločnosti so spokojnými klientmi aj zamestnancami. Je presvedčený, že zo všetkého
najdôležitejšia je preto nielen vytrvalosť, ale aj nekonečná potreba vzdelávať sa a posúvať sa ďalej.
Podnikanie si podľa neho vyžaduje celého človeka, no aj napriek tomu však nezachádza do extrémov.
"Snažím sa vždy nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Nakoniec, keď sa človek cíti
dobre v súkromí, oveľa lepšie sa mu potom funguje aj v práci. Úspech je už potom len otázka času,"
uzatvára Michal. Martina Karmanová
"Bol som dva roky zamestnaný, keď som si uvedomil, že chcem dosiahnuť viac, a hlavne robiť veci po
svojom. Michal Král, Digital Dreams
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8. V Európe som rozdielny prístup nezažila
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/02/2012; s.: 20; HN+; Marta Hilkovičová]
Ženy idú v podnikaní do menšieho rizika, tvrdí šéfka DHL Express Daniela Mišurová v seriáli HN Ženy v
biznise.
V projekte HN+ vám predstavujeme slovenské manažérky, ktoré sa vo svojej profesii dostali na vrchol.
Dnes Daniela Mišurová, riaditeľka DHL Express.
S kuriérskymi službami sa skôr spájajú muži ako ženy. Ako to vnímate vy?
V porovnaní s minulosťou to už nie je až tak mužský biznis. V našej divízii DHL Express Slovensko
pracuje približne 35 percent žien. Je síce pravda, že na regionálnych mítingoch, na ktorých sa
zúčastňujem, je veľká prevaha mužov, no musím povedať, že sa to začína zlepšovať. V európskej DHL
Express za posledné tri roky obsadili miesta generálnych riaditeliek až štyri ženy. Napríklad na čele
francúzskej DHL Express stojí žena. Minulý rok si dokonca náš materský koncern Deutsche Post
stanovil stratégiu, že v priebehu niekoľkých rokov chce mať vo vedení 25 až 30 percent žien.
Stratégiu?
Áno, je to novinka v rámci našej dlhodobej stratégie FOCUS 2015. V rámci dotazníkov vyšší a stredný
manažment odpovedal na otázky, aké pracovné prostredie a podporné aktivity by ženy privítali zo strany
firmy, ako by ich podporili v ich kariérnom raste, aby tak lepšie zladili rodinný a pracovný život.
Prečo je podľa vás pre firmu výhodné mať vo vedení ženu?

V niektorých oblastiach sa ženy pozerajú na veci inak ako muži. Napríklad ideme do menšieho rizika. Zo
svojej skúsenosti viem, že muži sú niekedy "hŕ" do inovatívnych riešení, no nie vždy vidia plusy a mínusy
danej veci. Ženy ich dokážu držať pri zemi. Preto je dôležité mať vo vedení spoločnosti vyvážené obidve
pohlavia.
Stalo sa, že by sa k vám obchodný partner správal negatívne preto, že ste žena?
Iba raz, od kolegu z Kórey, pred tromi alebo štyrmi rokmi. On sám mal okolo seba tím 150 obchodných
zástupcov, v ktorom však nemal ani jednu ženu. Keď sme sedeli s kolegami na firemnej večeri a
dozvedel sa, že mám deti, zostal prekvapený a posielal ma k nim domov. Na Slovensku či v Európe sa
mi však nič také nestalo, muži, naopak, na obchodných rokovaniach prítomnosť ženy vítajú.
Ako kríza zasiahla kuriérske spoločnosti?
Dosť výrazne. Aj preto, že cena leteckej expresnej prepravy je vyššia ako tradičnej cestnej či lodnej
prepravy. Keď prišla kríza, firmy sa začali pýtať samy seba, či je nutné niektoré zásielky posielať letecky,
či to nestačí poslať "cestou". Expresná preprava tak bola prvá, ktorá pocítila klesajúci dopyt. Keďže sme
si v tom čase chceli udržať zákazníkov, boli sme nútení reflektovať na ich požiadavky, ktoré sa týkali
hlavne ceny.
Kde všade ste museli "sekať"?
V roku 2009 naša spoločnosť prešla komplexnou reštrukturalizáciou. Znižovali sme náklady hlavne v
back office, kde sme prepustili cca 10 zamestnancov, a taktiež priame náklady súvisiace s našou
operačnou sieťou. Zrušili sme napríklad pobočku v Ružomberku. Môže to síce vyzerať ako krok späť, ale
opak je pravdou. Za posledné dva roky nám aj vďaka veľkej kontrole nákladov vzrástla dvojciferným
číslom produktivita, čo znamená priaznivý dopyt pre zákazníka.
O koľko ste znížili náklady?
V roku 2009 približne o 20 až 30 percent. Aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom kvalitný servis za
čo najprijateľnejšie ceny, tak kontrola nákladov je u nás stále kľúčovou aktivitou.
Ako ste vy ako žena vnímali všetko dianie okolo krízy, napríklad prepúšťanie ľudí a znižovanie
nákladov?
Myslím si, že moje vnímanie krízy a nevyhnutných aktivít, ktoré s tým súviseli, nebolo odlišné od
mužského vnímania. Keď sme ako spoločnosť chceli na trhu obstáť a udržať sa, prípadne si rozšíriť
zákaznícku bázu, nebolo inej cesty, ako sa hĺbkovo pozrieť na nákladovosť spoločnosti a prijať aj
nepopulárne opatrenia, ktoré s tým súviseli.
Ktorí investori sú pre vás dôležití?
Všetky nové investície znamenajú pre nás potenciál rastu, ale za posledné obdobie najväčší boom
zaznamenal elektrotechnický a automobilový priemysel.
Tento rok má byť pre elektrotechnický priemysel ťažký. Ako budete na to reagovať?
Pokles objemov pri niektorých spoločnostiach z elektrotechnického priemyslu sme už zaznamenali pred
dvoma rokmi. Dnes už v elektrotechnike taký prepad neočakávame, skôr stagnáciu objemov. V prípade,
že by v dôsledku ďalšej vlny krízy došlo k poklesu objemov, prepad v tomto sektore sa budeme snažiť
nahradiť rastom od zákazníkov z iných sektorov.
Spomínate pokles v preprave. Aký veľký?
V roku 2009 to bolo u niektorých zákazníkov aj o 40 percent oproti rokom 2007 až 2008. Z hľadiska
obratu bol pokles ovplyvnený aj tým, že sme museli v tom čase výraznejšie znižovať ceny. Dnes však
očakávame, že situáciu bude zlepšovať automobilový priemysel, respektíve dodávatelia pre automobilky,
ktorí využívajú leteckú prepravu.
DHL zvýšila od 1. januára 2012 ceny za leteckú prepravu. Ako sa toto zvýšenie prejavilo v praxi?
K zvýšeniu sme pristúpili pre vyššie ceny palív a očakávanú infláciu v tomto roku. No zvýšenie je
individuálne, nie plošné. Konečné ceny však závisia od veľkosti a potenciálu každého zákazníka. Stáva
sa, že pre niektorých veľkých zákazníkov cena zostáva nezmenená.

Znamená to, že vyššie ceny teda viac znášajú malí zákazníci?
Aj v našom odvetví platí, že väčším zákazníkom vďaka väčším objemom môžeme poskytnúť
priaznivejšie ceny ako menším zákazníkov. Tento rok však chceme osloviť prostredníctvom podporných
aktivít aj menších zákazníkom a cenovo im sprístupniť naše služby.
DHL ako jediná využíva na prepravu bratislavské Letisko M. R. Štefánika. Všetci vaši konkurenti
využívajú viedenský Schwechat, ktorý ste v minulosti využívali aj vy. Bol presun súčasťou znižovania
nákladov?
Malo to viacero dôvodov. Okrem nákladového hľadiska ďalšími a dôležitejšími dôvodmi boli napr.
redukcia nočných letov na Schwechate, výhodnejšia poloha Bratislavy pre ďalší tranzit materiálu do Brna
a taktiež ceny letiskových poplatkov. Ďalším rozhodujúcim faktorom boli pre nás podmienky, ktoré nám
poskytlo bratislavské letisko. Boli pre nás omnoho výhodnejšie ako podmienky, ktoré nám poskytol
Schwechat. Vzhľadom na uvedené faktory momentálne pracujeme na projekte, ktorý by nám mal
priniesť väčšie a novšie priestory na bratislavskom letisku.
Kto je Daniela Mišurová
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V DHL začínala na pozícii obchodného zástupcu,
pričom bola zodpovedná za rozvoj vzťahov s viac ako 150 klientmi. Postupne sa vypracovala až na
prezidentku spoločnosti a túto funkciu už zastáva viac ako dva roky.
"Všetky nové investície znamenajú pre nás potenciál rastu. Daniela Mišurová, DHL Express
Náš materský koncern Deutsche Post si stanovil normy, koľko žien má byť v budúcnosti v
topmanažmente.
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9. Na prihláške na vysokú skolu môžete ušetriť až 30 eur. Podajte ju elektronicky!
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 01/02/2012; TVnoviny; TASR]
Študenti však elektronické prihlášky nevyužívajú.
Stredoškoláci, ktorí si v týchto dňoch vyberajú vysokú školu, môžu podaním elektronickej prihlášky
ušetriť.
Uprednostnenie prihlášky cez internet pred papierovou prinesie záujemcom o bakalárske štúdium na
Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave úsporu od 10 do 30 eur.
Poplatky na jednotlivých fakultách STU sa totiž rôznia. "Elektronickú prihlášku uchádzači využívajú vo
väčšej miere ako papierovú formu," uviedla Zuzana Mokošová z Útvaru práce s verejnosťou STU.
Môžete ušetriť až 30 eur
Na bratislavskej Ekonomickej univerzite (EU) študentovi podanie prihlášky v elektronickej forme ušetrí
desať eur. "Elektronickú prihlášku je potrebné po vyplnení vytlačiť a zaslať podľa inštrukcií uvedených v
návode pre prijímacie konanie," informovala hovorkyňa univerzity Lucia Gunišová.
Doplnila, že univerzita akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v akademickom
informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. Záujemcovia ju môžu nájsť na stránke univerzity.
Maturanti preferujú klasické prihlášky
Hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna hovorí, že napriek úspore preferujú
maturanti, ktorí sa na univerzitu hlásia, klasickú formu prihlášky.
"Dôvodov môže byť viac, možno sa im takáto forma podania prihlášky zdá istejšia, možno úspora
nepredstavuje pre nich až takú významnú sumu, aby preferovali elektronickú prihlášku," zdôvodnil.
Záujemcovia, ktorí sa hlásia na Katolícku univerzitu, môžu elektronickou prihláškou ušetriť v priemere
päť eur. Podľa Buznu predstavuje elektronická forma pre fakulty menšiu administratívnu záťaž a práve
preto je aj lacnejšia.
Popis foto: Na elektronickej prihláške môžete ušetriť až 30 eur.
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10. Tanečníci ZBIERAJÚ ocenenia
[Téma: Ekonomická univerzita; Senčan; 01/02/2012; 01/2012; s.: 16; ŠPORT; lf]
Snom každého športovca je dosiahnuť na čo možno najvyššiu métu a prekonať vlastné očakávania. K
vytúženým cieľom sa čoraz viac darí priblížiť aj Dominike Feketovej s jej tanečným partnerom Tomášom
Tankom, ktorí sa venujú športovému tancu v najvyššej "kategórii S" latinskoamerických tancov. V
súčasnosti sa im podarilo v konkurencii 82 slovenských párov v celkovom hodnotení Slovenského
pohára obsadiť 2. miesto. V polovici decembra minulého roku sa aj vďaka podpore mesta Senec
zúčastnili na majstrovstvách Európy univerzít v štandardných a latinskoamerických tancoch v Moskve,
kde ich nominoval Zväz tanečného športu. "Už to, že nás nominovali reprezentovať Slovenskú republiku,
si veľmi ceníme, lebo je to výsledok dlhoročnej snahy o dosiahnutie čo najlepších výkonov na slovenskej
i medzinárodnej úrovni," uviedla Dominika. Dlhé hodiny úmornej driny strávené na parkete napokon
priniesli v Moskve vytúžený úspech. V silnej konkurencii dvanástich štátov sa náš pár prebojoval do
finále a umiestnil sa na skvelom 6. mieste. Je to veľký úspech. Úspešnej dvojici sa darilo aj na
nedávnych univerzitných majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici, kde zvíťazila. Nabitý má aj
február, čakajú ju otvorené majstrovstvá Talianska a v Martine majstrovstvá Slovenska. Vážnejšie
zranenia sa im vyhýbajú, Dominike je však ľúto, že už štyri roky nestála na lyžiach. "Máme to zakázané."
Čo je za súčasnými úspechmi tohto mladého páru? "Sme skúsenejší, tancujeme spolu roky. Veľa
trénujeme v Taliansku a Ostrave, platíme si lepších zahraničných trénerov. Tanec je náročný aj po
finančnej stránke." Dominika, ktorá maturovala na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci, v súčasnosti študuje
v štvrtom ročníku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako sa
jej darí zladiť tréning so štúdiom? "Je to náročné. Mám upravený rozvrh, cez skúškové obdobie vstávam
ráno o piatej." Tento športový pár má veľa snov a vytúžených cieľov. A tak mu nezostáva iné, ako sa
opäť s vervou zahryznúť do tréningov a naďalej sa zúčastňovať na významných medzinárodných
súťažiach na Slovensku i vo svete. Svojimi výkonmi šíri dobré meno Slovenska a mesta Senec. (lf)
Súčasné ÚSPECHY tanečného páru
• 2. miesto v Slovenskom pohári
• 6. na majstrovstvách Európy univerzít v Moskve
• 1. na univerzitných majstrovstvách SR v Banskej Bystrici
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11. Ekonomická univerzita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 03/02/2012; Štúdium; redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Študijné programy: Národné hospodárstvo, Ľudskézdroje a sociálny manažment, Financie, bankovníctvo
a investovanie,Poisťovníctvo, Verejná správa a regionálny rozvoj, Ekonomická teória ažurnalistika
Obchodná fakulta
Študijné programy: Podnikanie v obchode a cestovnomruchu, Zahraničnoobchodné podnikanie
Fakulta hospodárskej informatiky
študijné programy: Účtovníctvo, Účtovníctvo ahospodárska informatika
Fakulta podnikového manažmentu
študijné programy: Ekonomika a manažment podniku,Finančný manažment
Fakulta medzinárodných vzťahov
Študijné programy: Medzinárodné ekonomické vzťahy,Fakulta aplikovaných jazykov, Cudzie jazyky a
interkultúrna komunikácia,Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomika a manažment
podniku,Obchodné podnikanie
prihlášky: do 31. 3.
poplatok: 38 eur, e-prihláška 28 eur

prijímačky: 4. – 15. 6.
Poplatok za externé štúdium je 500 eur za rok.
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12. Využijeme len dve pätiny z eurofondov
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 06/02/2012; s.: 14; FIRMY&FINANCIE; Vladislav Doktor]
Rozhovor # Generálny riaditeľ IT spoločnosti SAP Slovensko František Imrecze pre Hospodárske
noviny:
Je presvedčený, že treba čo najskôr spustiť informatizáciu miest a obcí. Mali by to byť projekty, ktoré
znížia pre ľudí aj podnikateľov bariéry komunikácie so štátom. Informatizácia má v prvom rade zvýšiť
efektivitu štátnej správy. Šéf SAP Slovensko František Imrecze.
Vladislav Doktor vladislav.doktor@ecopress.sk
Ako by sa mohla opätovne naštartovať informatizácia na Slovensku, ktorá v súčasnosti pokrivkáva?
Myslím si, že to priamo súvisí s Operačným programom informatizácia spoločnosti a podporou
informatizácie v Európskej únii. Na začiatku decembra prišla z Bruselu správa z Európskej komisie, ktorá
hovorí, že z hľadiska preplatenia týchto projektov neexistujú žiadne zábrany.
Čo treba v prvom rade urobiť?
Je nevyhnutné, aby sa tento program veľmi rýchlo naštartoval, pretože najväčším problémom bolo
zdĺhavé prehodnocovanie týchto projektov po zmene vlády. Nie je problém, že boli prehodnocované,
problém je, že to trvalo strašne dlho a doteraz sa program informatizácie spoločnosti opätovne
nenaštartoval.
S tým sa však pravdepodobne bude čakať až na novú vládu.
Netreba čakať na novú vládu. Tie peniaze treba využiť okamžite, respektíve musia byť vyčerpané do
konca tohto programového obdobia na roky 2007 až 2013. Preto predpokladám, že už v januári sa
tendre spustia.
Ktoré z tendrov by mali byť vypísané čo najskôr?
Najmä tie, ktoré prinesú rýchle benefity v oblasti zlepšenia služieb občanom a podnikateľom a zvýšia
efektivitu štátnej správy. Nazdávam sa, že by mala byť čo najskôr spustená aj informatizácia miest a
obcí. Mali by to byť projekty, ktoré znížia pre ľudí aj podnikateľov bariéry komunikácie so štátom.
Informatizácia má v prvom rade zvýšiť efektivitu štátnej správy a jej služby.
Čomu to pomôže?
Výborným príkladom je Horné Rakúsko, kde celý proces prerozdeľovania dotácií a grantov riešia od
podania žiadosti až po jej schválenie a pridelenie peňazí elektronicky. Tým odbúrali chybovosť, časový
stres a rastúce nároky na pracovnú silu. Pomocou informatizácie už dnes dokážu obyvatelia miest s
eGovernementom napríklad hlásiť škody, registrovať psa či zaplatiť miestne poplatky. Samosprávy tak
môžu významne skrátiť lehoty potrebné na vybavenie žiadostí a ušetriť významnú časť nákladov, ktoré v
súčasnosti vynakladajú pri kontakte s občanmi.
Kde by mohli obyvatelia a podnikatelia čo najskôr pocítiť výsledky informatizácie štátnej správy?
Niektoré kroky sa už urobili. Veľmi dobrým príkladom je elektronický výpis z katastra nehnuteľností.
Práve v tomto trende by sa malo pokračovať. Občania by určite privítali elektronické podanie dane z
nehnuteľností, možnosť elektronicky si pozrieť stav svojho dôchodkového sporenia či funkčný centrálny
register.
Ako vnímate možnosť elektronických volieb?
Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Dá sa predpokladať, že v takom prípade by stúpla aj volebná účasť.
Do ktorých projektov sa chce pri informatizácii zapojiť SAP?

Chceme sa určite zapojiť do elektronizácie miest a obcí, kde môžeme využiť naše referencie z Európy.
Aj Bratislave chceme ponúknuť riešenie, ktoré ponúkne občanom elektronickú komunikáciu s mestom.
Sú mestá pripravené na takéto efektívne riešenia, hlavne ak ich budú nútiť prepúšťať väčší počet
úradníkov v samospráve?
Sú na to pripravené na rozdielnej úrovni. Som presvedčený, že elektronizácia je kľúčovou agendou
miest na Slovensku. Samozrejme, žiadny informatický projekt nie je úspešný bez procesných zmien,
ktoré so sebou prinesie.
Akú časť nákladov môžu pomocou takýchto riešení ušetriť?
V akej miere sa ušetria pri elektronizácii komunikácie samosprávy s občanmi náklady, závisí od
konkrétnych projektov. A hlavne by nebolo efektívne, keby si každé mesto budovalo svoj vlastný systém.
Opäť si môžeme pomôcť príkladom - je ním britský Somerset County Council. Keď si otvoríte ich web,
nájdete v bohatom navigačnom menu skutočne všetky služby či informácie, ktoré môže obyvateľ tohto
regiónu potrebovať. A to veľmi jednoducho, online a okamžite. To je dobrý príklad, ako dokáže viacero
samospráv spoločne riešiť problém eGovernementu.
Dokážu sa však jednotlivé samosprávy dohodnúť na spoločnom riešení?
Prekonať túto prekážku asi bude jeden z najväčších problémov. Každé mesto už má nejakú mieru
informatizácie za sebou. Ide o to, či dokážeme vybudovať centrálny informačný systém, ktorý by
využívali všetky mestá.
Ktoré z projektov elektronizácie štátnej správy by sa mali rozbehnúť čo najskôr?
Je veľmi dôležité, aby pokračoval čo najrýchlejšie projekt elektronického zdravotníctva - eHealth. Tiež
treba čo najskôr opätovne rozbehnúť projekt centrálnych registrov v štátnej správe, pretože inak
elektronizácia nebude možná. A čo najskôr treba dokončiť projekt jednotného systému výberu a správy
daní, ciel a odvodov. Tu nejde len o zvýšenie efektívnosti správy daní, ale aj o významné zlepšenie
podnikateľského prostredia na Slovensku. Veď daňová a odvodová agenda zaberá firmám množstvo
času a spája sa s nemalými nákladmi.
Koľko peňazí z eurofondov dokáže vyčerpať Slovensko zo súčasného balíka určeného na
informatizáciu?
Pokiaľ viem, doteraz vyčerpalo Slovensko na informatizáciu 108 miliónov eur, čo je asi deväť percent z
celkového objemu peňazí určených na informatizáciu z eurofondov. Obávam sa, že času je naozaj veľmi
málo. Je veľmi dôležité, aby štát zefektívnil a urýchlil obstarávania. Ak sme teda doteraz vyčerpali len
deväť percent, budem veľmi šťastný, ak sa nám podarí v zostávajúcom období využiť 40 percent
dostupných zdrojov. Ale budem veľmi rád, ak ma realita presvedčí o tom, že môj odhad bol pesimistický.
Nie je problémom, že o informatizácii sa rozhoduje na ministerstve financií aj na Úrade vlády?
Myslím si, že je nevýhodou, ak je táto zodpovednosť distribuovaná na viaceré inštitúcie.
Nepociťujete nedostatok odborníkov štátu na informatizáciu?
IT sektor celkovo pociťuje nedostatok odborníkov v štátnej správe. V mnohých prípadoch má štát
napríklad problém s definovaním tendrových podmienok. Preto si musí najskôr tendrovať konzultačnú
spoločnosť, čo celý proces ešte viac zdržiava.
Čo už mohlo v informatizácii štátnej správy fungovať?
Už mohli byť naplno rozbehnuté mnohé projekty, ktoré boli pripravené po voľbách v roku 2010. Štátna
správa mohla fungovať efektívnejšie. Ak teraz hovoríme, že budeme radi, keď sa využije 40 percent z
eurofondov určených na informatizáciu, pravdepodobne by sme dokázali vyčerpať oveľa väčšiu časť.
Ako môže vyspelé odvetvie informačných technológií napomôcť vytváraniu pracovných miest u nás?
Odvetvie informačných technológií z hľadiska tvorby pracovných miest na Slovensku stále rastie. IT
firmy patria k tým podnikom, ktoré stále hľadajú nových pracovníkov. Navyše je to za dobrú mzdu, keďže
priemerný plat absolventa v odvetví IT je okolo 1 000 eur mesačne. Samozrejme, vyššia miera
informatizácie na Slovensku by len pomohla vyššej konkurencieschopnosti našej krajiny. V Európe
môžeme vidieť dostatok príkladov, kde informatizácia viedla k rastu konkurencieschopnosti danej krajiny.

Má Slovensko šancu vyvíjať viac originálnych IT riešení, tak, ako to robia niektoré domáce firmy?
Slovenský IT trh určite má potenciál priniesť unikátne riešenia, ktoré by sa presadili v európskom aj
celosvetovom meradle. Aj SAP prevádzkuje v Bratislave globálne vývojové centrum. Na svete máme už
len jedno centrum rovnakého zamerania, a to v čínskom Šanghaji.
Koľko má pracovníkov?
Momentálne má naše vývojové centrum a centrum podpory zhruba 100 pracovníkov. Drvivú väčšinu
tvoria Slováci, čo je dôkazom, že sa dokážeme presadiť aj v tvrdej globálnej konkurencii. Ich počet
pritom naďalej rastie, v súčasnosti hľadáme ďalších dvadsať ľudí.
Kto je František Imrecze?
Generálnym riaditeľom spoločnosti SAP Slovensko je od februára 2010. Predtým bol obchodným
riaditeľom SAP pre strategické odvetvia pre región strednej a východnej Európy. Je absolventom
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil v spoločnostiach APP a
Oracle. Pred nástupom do spoločnosti SAP bol aj výkonným riaditeľom divízie predaja v T-Mobile
Slovensko.
"Pokiaľ viem, doteraz vyčerpalo Slovensko na informatizáciu 108 miliónov eur, čo je asi deväť percent z
celkového objemu peňazí určených na informatizáciu z eurofondov.
Foto:
Obávam sa, že času je naozaj veľmi málo, hovorí František Imrecze.
Je veľmi dôležité, aby pokračoval čo najrýchlejšie projekt elektronického zdravotníctva, hovorí šéf SAP
Slovensko.
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13. Príďte darovať krv na Valentína
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 07/02/2012; 31/2012; Košice; Katarína Gécziová]
KOŠICE. Od 8. februára do 9.marca bude trvať Valentínska kvapka krvi. Celoslovenská kampaň sa
zameriava na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, ale aj rodinných príslušníkov.
Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi. Tento rok oslávi akcia sedemnásť rokov. Darcovia môžu
prísť na Národnú transfúznu stanicu na Triede SNP 1 v čase denne od 7.00 do 14.00, v utorok do 17.00
alebo na Hematologicko-transfúziologické oddelenie v Šaci, ktoré je okrem utorka otvorené denne od
6.30 do 12.30.
Vlani sa kampane zúčastnilo vyše 2 700 darcov, z toho 528 prvodarcov, čo je v porovnaní s rokom 2010
o vyše 800 ľudí viac.
Mobilné odbery
8. 2. SPŠ dopravná
14. 2. Spoločenské centrum Jegorovovo nám.
15. 2. ŠI Ekonomická univerzita, Bellova 1
16. 2. OA Watsonova
21. 2. Gymnázium Alejová
22. 2. SPŠ stavebná a geodetická
23. 2. Gymnázium Šrobárova
28. 2. ŠI Jedlíkova 9
5. 3. MŠ Oštepová
5. 3. Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda
6. 3. Gymnázium Tomáša Akvinského
7. 3. SPŠ automobilová
8. 3. SOŠ Ostrovského
kag
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14. Život (takmer) po Azete
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 08/02/2012; 03/2012; s.: 10,11,12,13; Rozhovor; Radovan Žuffa]
Biznis ho pozná ako tvrdého podnikateľa, hoci sprvu začínal ako zamestnanec v riaditeľskom kresle. V
podnikaní mu zarobilo najviac to, že sa vyznal. A vedel správne použiť svoje know-how. Aj preto bol
kedysi tým správnym človekom, ktorý dokázal z Azetu urobit najnavštevovanejší portál na Slovensku.
Dnes Karol Gogolák hľadá ďalšie možnosti, ako investovať a zarobiť - cez reality, aj ako riaditeľ
investičného klubu G4.
autor - Radovan Žuffa
Ako sa darí vášmu Investičnému klubu G4?
Zámeru ako takému sa darí dobre. Povedali sme si, že prvý rok chceme pôsobiť skôr pasívnou formou základný marketing a vyčkávanie, kým sa nám firmy začnú ozývať. Postupom tohto roka budeme
aktívnejší, máme už vyhliadnuté firmy, ktoré by nás zaujímali, a začneme ich postupne oslovovať. Aby
ste mali kvalitu, potrebujete najprv kvantitu. Stále mi chodí dosť veľa projektov do e-mailu a tento rok isto
urobíme niekoľko transakcií, ktoré vyhovujú našim investičným kritériám.
Desať miliónov eur ste v klube G4 vyčlenili pre slovenské firmy, ktoré za to budú stáť. Ako na túto
ponuku vôbec reagujú?
Pozitívne. V tom zmysle, že na Slovensku relatívne neexistuje podobný subjekt, ako sme my. Je len
niekoľko firiem, ktoré poskytujú alternatívne financovanie pre malé a stredne veľké firmy. S podobnou
organizačnou štruktúrou, ako je tá naša, som sa však nestretol. Zároveň sa mnoho malých a stredných
firiem nemalo na koho obrátiť.
Takže máte lepšiu pozíciu pri vyjednávaniach?
Banky sprísňujú pôžičky. Podnikatelia či firmy, ktoré majú čiastočne rozbehnutý biznis, sa však potrebujú
posunúť a dnes len ťažko uspejú v banke. Istú výhodu nám to dáva, ale nie je to naša snaha.
Ktoré firmy majú najväčšiu šancu, že sa nimi začnete vôbec zaoberať?
Ideálne je, ak má firma za sebou minimálne tri roky fungovania, obrat minimálne milión eur, zisk aspoň
stotisíc eur, nie je závislá od niekoľkých dodávateľov a má manažment ochotný zostať naďalej vo firme.
Investujeme len do toho, čo má perspektívu, čomu rozumieme a čo nie je závislé od vôle štátnych
úradníkov.
Aká je najvyššia suma, ktorú ste ochotní dať do jednej firmy?
Maximum na jednu firmu sme si určili dva milióny eur.
Majú Slováci dobré nápady, ktoré sa dajú speňažiť?
Určite áno, hoci my sa nesnažíme financovať nápad či start-upy. Nápad musí byť overený z každej
strany. Dobrých firiem a nápadov je dosť. Ale problémom Slovenska je jeho malosť, ktorú vidieť na
"tvárach" firiem, ktoré sa k nám prepracujú.
Napríklad?
Máte nápad, založíte firmu, urobíte biznis a zarobíte napríklad dvestotisíc eur ročne. Čo je slušný príjem.
Ak založíte podobnú firmu v Nemecku či nebodaj v Spojených štátoch a urobíte to isté, zarobíte dva
milióny dolárov. Z toho si určíte dvestotisíc na zahraničné pobočky. Z milióna dolárov urobíte v prvom
roku desať. Na Slovensku z dvestotisíc v prvom roku urobíte 50-tisíc eur. Ľudia si totiž začnú závidieť,
zvýši sa konkurencia, štát sprísni pravidlá. Vidím veľa šikovných ľudí a firiem, mnoho dobrých nápadov,
ale, bohužiaľ, často práve pre malosť trhu do firmy nevstúpime, pretože ten biznis by neprerástol
možnosti trhu. A ísť do zahraničia s firmou, ktorá čaká ešte na plný rozbeh, je riskantné.
Za vaše peniaze očakávate ročne desaťpercentné výnosy. Je to dnes reálne?
Jednoznačne. Je to asi pozostatok tej malosti trhu v podnikateľoch, ktorým sa také podmienky zdajú byť
tvrdé, ale tí, ktorí sú zorientovaní a poznajú naše možnosti, vedia, že desať, pätnásť percent je v
podstate spodná hranica.

Koľko ste doteraz preinvestovali?
Vlani sme investovali do troch projektov ako klub tri milióny eur a okrem toho členovia klubu urobili
samostatné investície do ôsmich equity projektov vo výške 2,5 milióna eur a v oblasti developmentu
nehnuteľností v troch projektoch zhruba desať miliónov eur.
Nekonkurujete si? G4 pôvodne nechcela ísť do realít.
Práve naopak. My sme G4 postavili tak, aby sme si nekonkurovali - a malo to dva dôvody.
Prvý bol ten, že vy sám investície v developmente máte?
Áno, mám ich ja a aj môj kolega Roman Dzamko. Povedali sme si, že to nebudeme miešať a G4 sme
zacielili na oblasti iné ako development. Ale ak niekto z členov má príležitosť v developmente, tak sa o
nej medzi sebou bavíme, pričom prioritne si takéto investície robí každý sám. Ja som už nechcel v tejto
oblasti ďalej investovať, a preto som navrhoval, aby sa G4 takýmito projektmi už nezaoberala.
Aký je ten druhý dôvod?
Nechceli sme, aby do G4 chodilo priveľa projektov, pretože po prvej vlne krízy bolo v realitnom biznise
priveľa distressed (úpadkových) projektov a aktív. Nechceli sme tomu venovať zbytočne kopec času.
Totiž v developmente sme presne vedeli, čo chceme a mali sme už projekty, ktoré boli zabehnuté.
Vám sa v oblasti realít darí?
Áno. V rámci mojej firmy spravujem viacero projektov. Priznávam, že mám aj niektoré, ktoré ešte nie sú
pod mojím menom, pretože tento biznis je citlivý na niektoré fázy. Momentálne mám v komerčnej fáze
projekt Raj v Rajke, ktorému sa darí pomerne dobre.
Vystihli ste správnu klientelu?
Od začiatku bol tento projekt nastavený ako low-budget (s nízkym rozpočtom) pre nižšiu strednú vrstvu
obyvateľstva. Pozemky sa predávajú stále. Chcem prikúpiť ďalších niekoľko desiatok hektárov, aby sme
projekt mohli posunúť o niečo ďalej.
Veríte realitám aj v súčasnosti?
Realitám som veril aj verím. Táto oblasť z môjho pohľadu sama o sebe problém nemala. Ten nastal
niekde inde, totiž development dokážete úspešne robiť iba vtedy, ak viete lacno kúpiť pozemok, lacno
postaviť a dobre predať. Znie to jednoducho, ale keď kúpite draho a ešte to máte prefinancované
bankou, potom môžete mať problém. Ja som to financoval vlastným cashom a nakupoval postupne a
radšej v malom počte, preto ma principiálne problémy developmentu obišli.
Nepomohol tomu fakt, že ceny, za ktoré ste predávali, neboli premrštené?
Najmä pre mňa, keďže som mal v realitách o niečo viac biznisu ako moji kolegovia, bolo kľúčové, že
som sa v čase krízy venoval najmä Azetu. Bola to priorita. Nebyť toho a keby som mal dostatku času, asi
by som tých projektov urobil viac. Kríza ma teda veľmi nezdržala. Jednoducho nebol priestor sa viac
venovať biznisu v developmente.
Čo je vašou prioritou dnes?
Jednoznačne klub G4. Vyžaduje si to čas. Cieľ nie je kúpiť firmu, niečo zmeniť a predať, skôr asistovať
pri jej rozvoji a potom inkasovať výnosy z investície. Okrem toho ešte stále veľa času venujem Azetu v
operatívnom manažmente.
Hľadáte za G4 aj pridanú hodnotu, alebo je to len o peniazoch a zisku?
Tú snahu máme. Nemôžem povedať, že to bude jednoduché. Ale už dnes sa usilujeme hľadať biznisy,
ktoré raz bude možné prepojiť. Vnímam to však tak, že do týchto firiem vkladáme pridanú hodnotu my.
Možno marketing Azetu, know-how.
Know-how je zrejme vaša najcennejšia komodita. Pomohla vám dostať sa aj do Azetu.
Môžeme to nazývať know-how, ja tomu hovorím korporátne zlozvyky. Osem rokov som totiž pôsobil na
pozícii a v spoločnosti, kde som musel byť nasiaknutý týmto firemným procesom a korporátnymi

spôsobmi. Neskôr sa mi to prirodzene vyplatilo aj pri Azete.
Čo z vás urobilo akcionára?
S Azetom sa prvý raz prepojila spoločnosť Blue Orange, ktorú kedysi zakladali Roman Dzamko a Marek
Václavík. Neskôr som sa pridal ja.
Čím ste boli prínosom pre Azet?
Vedel som komunikovať s investormi a tým nemyslím angličtinu, ale poznal som komunikáciu, ktorú si
akvizičný proces vyžaduje. Azet podobnú komunikáciu nemal zažitú.
Tým ste sa dohodli aj na podiele pre vás?
Áno, ale bola to aj kombinácia kapitálu a skúsenosti, ktorú som vedel prostredníctvom firmy predať. My
sme si platili minimálne mzdy a ako manažéra by si ma nevedeli zaplatiť, takže takto to bolo pre
všetkých prijateľné.
V tom čase ste rozhodnutie ísť s Azetom nevnímali ako riziko?
Vtedy som to bral ako riziko, ale z mojej strany to už bolo vyzreté rozhodnutie, keďže už dlhšie som
uvažoval o odchode z korporácie. Malo to však pôvod v tom, že mnoho rokov predtým som sa rozhodol
byť podnikateľ a nechcel som budovať svoj život stávkou na ruletu, či ma niekto niekedy povýši a či sa
zapáčim svojmu šéfovi... Sám pre seba som si Azet ohodnotil, mal som svoj názor na to, ako môže
stúpať cena firmy nahor a kde asi môže končiť. Hoci je pravda, že keď som do firmy vstupoval, ani som
len nesníval, že tá hodnota bude taká, za akú sme ju nakoniec predali.
Čo bude ďalej s Azetom?
Azet je dnes postavený na štyroch nohách, nie na jednej, ktorá by ho mala uniesť. Na jednej strane je to
reklama. Hoci sa za ostatné dva roky inzercie v médiách znižovali, na internete rástli, napriek tomu, že
vzrástla konkurencia Googlu a Facebooku. Je to však stále rastúci biznis, ktorý ešte má priestor, Ďalším
prípadom je náš katalóg firiem, kde nám konkuruje Zoznam a Centrum Holdings.
A sociálne siete?
Zrejme napočudovanie mnohých, keďže sa na trh dostal Facebook, nám tento biznis začal po roku
stagnácie opäť postupne rásť, ale Pokec je stabilizovaný.
V každom smere?
V poklese je len priemerný čas používateľa strávený na Pokeci. Je to však stabilizovaný produkt a
jediným naším konkurentom je už len Facebook.
Čo si myslíte o Facebooku?
Pozerám sa naň z pohľadu podnikateľa a je to veľmi dobrý produkt. Je to veľmi úspešný biznis model,
pokiaľ ide o to, ako firma vyrástla, aký má globálny dosah.
A z pohľadu človeka v Azete?
Paradoxne, v mnohých veciach nemožno Pokec porovnávať s Facebookom. Pokec totiž plní inú úlohu
pre používateľa. Na Facebooku sa stretávajú ľudia, ktorí sa už poznali, ale na Pokeci je to presne
naopak. Nepoznajú sa fyzicky, ale pod prezývkami a postupne sa zoznamujú. Preto napriek ráznemu
nástupu Facebooku nezaznamenal Pokec pokles, len v prvotnom období novej sociálnej siete prestal
rásť. Bolo to však aj z dôvodu, že sme dovtedy obsiahli šesťdesiat percent populácie, čo bol na
slovenskom trhu strop.
Do zahraničia ste s Azetom nechceli ísť?
Tá ambícia bola aj je, ale momentálne máme toľko práce na slovenskom trhu, že ju musíme odložiť.
Čo je dnes hlavná rozvojová priorita Azetu?
Je to práve tá štvrtá noha - inzercia, na ktorej spolupracujeme po odkúpení s Ringierom a kde máme
viacero produktov s pripravenými biznis modelmi. Mnohé veci sú už reálne, ale stále sa odohrávajú ešte
len v pozadí a nemožno o nich hovoriť.

Prečo práve internetová inzercia?
Ide o biznis, ktorý má relatívne malú globálnu konkurenciu, ale ktorý bude použiteľnejší pre lokálny trh.
Nebude sa dať zglobalizovať ako napríklad vyhľadávanie.
Kedysi ste Azet ocenili na viac ako 33 miliónov eur, nebolo to vraj dostatočné. Aká bola tá prijateľná
cena?
Ten článok, ktorý som vtedy zverejnil, mal niekoľko účelov. Musím priznať, že to bola súčasť našej
taktiky pri predaji Azetu. Tvrdil som, že predaj nie je ešte až tak ďaleko, ale ľudia, ktorí sú z brandže a
vedeli čítať medzi riadkami, pochopili, že je to už v progresívnejšom štádiu. Chceli sme tým udržať aj
akýsi apetít a vyjednávaciu pozíciu voči investorom.
A výsledok? Aká bola predajná cena?
Číslo, ktoré sa nám podarilo predajom dohodnúť, nenegovalo to, ktoré som v tom článku povedal.
Čo hovoríte na súčasný ekonomický stav vo svete?
Možno nie je dôležité, čo si o tom myslím, ale ako sa na to v rámci firmy pripravujeme. V rámci klubu G4
si každý robí vlastný prieskum i názor a bavíme sa o tom, ako je potrebné náš biznis dnes nastaviť.
Prijali sme isté opatrenia aj ako fyzické osoby, aj v rámci klubu G4. Je to skôr príprava na rôzne
alternatívy, ktoré najbližšie dva roky môžu priniesť. Ja si nedovolím predpovedať ani jednu z možností. A
vôbec si nemyslím, že niekto to dokáže. Každý si musí prijať vlastné riešenie krízy.
Ako to riešite vy?
Snažím sa veľa pracovať a veľa si užívať aj dovolenkovať. Možno to na mne, keďže nemám rád obleky,
je aj vidieť. ? Deväťdesiat percent podnikateľov, s ktorými rokujeme v rámci G4, príde bez obleku. Tí,
ktorí prídu, nakoniec priznajú, že si ho obliekli len kvôli mne. Pre biznis je oblek už klišé, dôležitejšie sú
výsledky ako forma.
Prečo vás kedysi oslovil marketing?
Mal som túžbu po vzdelaní a skúsenostiach. Ekonomická škola na Slovensku ma v tom čase
nedokázala reálne pripraviť na to, ako fungujú trhy. Tie sa rozvíjali relatívne rýchlo a doba bola pozitívna
pre rozbeh nových biznisov. Dnes to už môže byť iné.
Slováci na reklamu reagujú pomerne spoľahlivo. Ako to dnes ako niekdajší marketér vnímate?
Áno, z pohľadu človeka, ktorý robí marketing, je Slovensko špecifické. Z toho dôvodu, že na Slovensku
sa čoraz menej vecí rozhoduje, čoraz menej vecí vyrába alebo vymýšľa. Často ide o medzinárodné
firmy, ktoré so strednou Európou len komunikujú. Osemdesiat percent z našich marketérov sú len
komunikační manažéri, nerobia reálny marketing. V T-Mobile sme produkty aj reálne vymýšľali, vyrábali
a komunikovali. Všetci zároveň hovoria, že Slováci sú odlišní od klientov v iných krajinách a že sú citliví
na ceny. To nie je pravda. Všetkým a všade ide o ceny.
Pre biznis je oblek už klišé, dôležitejšie sú výsledky ako forma
Čo je G4
INVESTIČNÝ KLUB G4 tvori niekdajšia štvorica akcionárov Azetu Milan Dubec, Marek Václavík, Roman
Dzamko a Karol Gogolák, ktorí hľadajú možnosti ďalej investovať. Na to zatiaľ vyčlenili sumu desať
miliónov eur, pričom jednotlivé investície sú stovky tisíc až jednotky miliónov eur. Klub nehľadá ďalších
investorov, ale len firmy, ktoré potrebujú investície. Hlavným manažérom zo štvorice zakladateľov klubu
G4 je práve Karol Gogolák.
Karol Gogolák (39)
Je minoritný akcionár spoločnosti Azet.sk. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, neskôr
študoval na Rochester Institute of Technology a US Business School v Prahe. Pôsobil ako marketingový
riaditeľ a v manažmente spoločnosti T-Mobile, následne ako riaditeľ marketingovej komunikácie a vo
výkonnom manažmente v spoločnosti T-Com Slovakia. Po predaji sedemdesiatpercentného podielu
Azet.sk spoluzakladal Investičný klub G4, ktorý chce investovať do malých a stredných firiem. Naďalej sa
venuje strategickému plánovaniu v rámci Azet.sk, v ktorej mu zo sedemnásťpercentného podielu po
predaji ostalo päť percent.

Každý si musí prijať vlastné riešenie krízy
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15. Zmeny v Heinekene
[Téma: Ekonomická univerzita; HORECA magazine; 03/02/2012; 01,02/2012; s.: 7; Správy; redakcia]
Bratislava
Manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti Heineken Slovensko Hana Šimková dočasne opúšťa
dňom 16. 1. 2012 svoju pozíciu po 2,5-ročnom pôsobení v spoločnosti a odchádza na materskú
dovolenku. Na pozícii ju v čase jej neprítomnosti nahradí Jana Hypšová, ktorá bude pôsobiť zároveň ako
hovorca spoločnosti a kontaktná osoba pre médiá. J. Hypšová pôsobí v spoločnosti Heineken Slovensko
od začiatku roku 2010 a na pozícii corporate relations specialist sa venovala primárne budovaniu PR
značiek z portfólia spoločnosti, vzťahom s médiami, ako aj internej komunikácii. Jej dlhoročné skúsenosti
z oblasti PR a komunikácie sú výborným predpokladom pre úspešné plnenie nových úloh v oblasti
korporátnych vzťahov spoločnosti Heineken Slovensko. Jana Hypšová má 35 rokov a je absolventkou
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vzdelanie si doplnila v roku 2009 dištančným
štúdiom získaním titulu master of arts in public relations and professional communication na La Salle
University vo Philadelphii.
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16. Doma to môže byť aj zradné
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 09/02/2012; 33/2012; s.: 36; Volejbal; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Na víťazstvá vyrovnané 1:1. Do odvety stredoeurópskej ligy nastupujú volejbalistky oboch bratislavských
tímov Slávie Ekonomická univerzita aj Doprastavu po jednom úspechu vo svoj prospech. Na
palubovke športovej haly Mladosť sa dnes rozhodne, ktorý z tímov si zabezpečí lepšiu východiskovú
pozíciu do play-off slovenskej extraligy. V tomto smere sú vo výhode domáce hráčky, keďže prvý duel na
ihrisku v hale PKO získali po päťsetovom boji na svoju stranu. "Dievčatá sú odhodlané bojovať. Uplynulú
sobotu sme odohrali prípravný duel proti Prostějovu. Dal som priestor aj mladým hráčkam a je možné,
že dostanú príležitosť aj teraz," prezradil kouč slávistiek Martin Hančík. Vlani ôsme družstvo
stredoeurópskej ligy má tohtoročnú sezónu výborne rozbehnutú. V štrnástich zápasoch desaťkrát
zvíťazilo, na domácej palubovke prehralo naposledy 26. októbra s líderkami súťaže – rakúskym
Schwechatom Viedeň. Aktuálne tretí tím priebežného poradia však trápia dlhodobé zranenia. Zo zostavy
už na sklonku minulého roka vypadli obe blokárky – Herelová si doliečuje zlomeninu záprstnej kostičky,
Rákošovú operované koleno. "Obe už trénujú, možno ich v zápase využijem na servis. Rákošová je na
tom lepšie, už aj skáče," skonštatoval Hančík. "Dôležitý bude úvod stretnutia. Rozhodujúce bude, ako sa
kto chytí. Zastaviť rozbehnuté doprastaváčky by bolo náročné," dodal kormidelník obhajkýň titulu
majsteriek Slovenska. Na druhej strane v prospech hráčok Doprastavu hovorí okrem rozdrobenej
slávistickej základnej šestky i nedávne finále Slovenského pohára. V ňom si pred necelými dvoma
týždňami zverenkyne trénerky Evy Kosekovej vybojovali štvrtý pohárový titul, keď v bratislavskej HANT
aréne zvíťazili 3:1. "Prvý vzájomný zápas bol taký oťukávací, v druhom už bolo cítiť, že o niečo ide. Má
to iný nádych, ak viete, že ak uspejete, ste víťaz. Ten dnešný bude podobný, hoci nejde o titul, ale o
nasadenie do play-off," pripomenula kormidelníčka volejbalistiek z aktuálne štvrtého miesta MEL. V
dvanástich dueloch našli premožiteľky, rovnako ako slávistky, len štyrikrát. Bronzové medailistky
uplynulého ročníka súťaže pred tromi týždňami v tajbrejku náročného stretnutia triumfovali proti
rakúskemu Schwechatu. Tímu, s ktorým slávistky naposledy v Mladosti prehrali. "Domáce prostredie
môže pomôcť, ale môže byť aj zradné," uzavrela Koseková.
LUCIA JEŽÍKOVÁ
ZIMA DORAZILA I DO MLADOSTI
Súčasné tuhé mrazy robia starosti aj v bratislavskej športovej hale Mladosť. Vykúriť a zároveň vetrať
veľké priestory nie je jednoduché, pri týchto mínusových teplotách ešte náročnejšie, než zvyčajne. "Je
tam zima, ale vedenie haly robí všetko, aby sme mohli stretnutie odohrať za regulárnych podmienok,"
povedal tréner Slávie Ekonomická univerzita Bratislava Martin Hančík.
Proti slávistickému dvojbloku Kóšová – Golitková smečuje americká posila Doprastavu Hensonová. Z
posledného bratislavského derby stredoeurópskej ligy vyšli napokon víťazne hráčky Slávie Ekonomická
univerzita. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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17. Lekári budú radiť skúseným i amatérskym športovcom
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 08/02/2012; SITA]
Bratislava (SITA) - Profesionálnym i rekreačným športovcom bude určená konferencia s veľavravným
názvom Aby šport nebolel, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. februára na Ekonomickej univerzite na
Dolnozemskej ceste v Bratislave. Cieľom konferencie bude zamerať sa hlavne na prevenciu a poskytnúť
teoretické a praktické rady o rôznych druhoch tréningu, správnej výžive, nutnosti a spôsobe regenerácie,
doplnkoch výživy a pitnom režime. Odborníci z radov lekárov poradia, čo a ako robiť, aby športové
rekreačné aktivity nepoškodzovali zdravie a zároveň budú hovoriť aj o potrebe a možnostiach
rekreačného športovania pri niektorých ochoreniach. Zároveň načrtnú možnosti športovania aj pri
chronických problémoch so zdravotným stavom, napr. pri alergiách, poruchách imunity, obezite,
cukrovke, vysokom krvnom tlaku, ale aj o pooperačných ortopedických stavoch - po operácii kolena,
problémoch s chrbticou a pod. Prednášať budú odborníci MUDr. Karel Martinek, MUDr. Juraj Vyletelka,
MUDr. Igor Bukovský, MUDr. Vladimír Lupták, MUDr. Katarína Bergendiová, PhD., MUDr. Ján Postulka,
MUDr. Viera Agnerová a MUDr. Danuša Siveková. Konferencia je prístupná verejnosti, účastnícky
poplatok je 35 eur. Registrácia účastníkov je v sobotu 11. februára od 7.30 do 8.45 h v najnovšej aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste. Prednášky sa začnú o 9.00 h.
Program konferencie Aby šport nebolel:
7.30 - 8.45 - registrácia účastníkov
9.00 - 9.30 - Ochorenia a úrazy chrbtice a liečba ozónoterapiou (prednášajúci MUDr. Juraj Vyletelka)
9.30 - 10.00 - Diagnostika a liečba poranení a ochorení kĺbov (MUDr. Vladimír Lupták)
10.00 - 10.30 - Kompenzačné cvičenia pri ochoreniach a úrazoch chrbtice (MUDr. Viera Agnerová)
10.30 - 11.00 - Diskusia
11.00 - 11.30 - Prestávka - občerstvenie
11.30 - 12.00 - Športové záťažové vyšetrenia a ich využitie pre tréningový proces (MUDr. Karel Martinek
- Praha)
12.00 - 12.30 - Preventívne prehliadky športovcov u kardiológa - kedy a prečo? (MUDr. Ján Postulka)
12.30 - 13.00 - Diskusia
13.00 - 14.00 - Prestávka - obed
14.00 - 14.30 - Správna výživa športovca (MUDr. Igor Bukovský)
14.30 - 15.00 - Diskusia
15.00 - 15.30 - Šport, imunita, alergie a bronchiálna astma (MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.)
15.30 - 16.00 - Homeopatia v športe (MUDr. Danuša Siveková)
16.00 - 17.00 - Diskusia
18.00 - 19.30 hod - Prezentačné cvičenia pre prihlásených
zs;mj
Zdroj - SITA
Ilustr. foto: TASR
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18. Viem, prečo chodíte do banky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 09/02/2012; s.: 17; Moja kariéra; Martina Karmanová]
Andrea Žiaranová získala lukratívny "flek" v banke hneď po škole.
Dobre analyzovať a odhadnúť správanie spotrebiteľov je veľké umenie. Pri klientoch bánk to platí
dvojnásobne. Čarovnou paličkou na zvýšenie predaja je aj tu marketing. Práve v tejto oblasti buduje
svoju kariéru Andrea. V ČSOB banke pracuje na lukratívnej pozícii marketingového špecialistu, a to má
iba 24 rokov.
Ide o ľudí
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že práca mladej dievčiny je predovšetkým o číslach, tabuľkách a
grafoch, ona ju vníma inak. "V mojom zamestnaní ide o skutočných ľudí - klientov, ktorí stoja za číslami
a štatistikami. Vždy, keď pripravujem podklady a nastavujem dotazníky k marketingovým prieskumom,
musím sa dokázať odosobniť a uvažovať, ako by na dané otázky reagoval klient, ktorý vníma bankový
svet len okrajovo," vysvetľuje. Na druhej strane je podľa nej dôležitý aj podrobný a kritický pohľad, ktorý
skutočne dopomôže k efektívnejšiemu predaju produktov banky. "Túto prácu teda nie je možné robiť
mechanicky. S každým novým bankovým produktom alebo reklamnou komunikáciou je iná a vyžaduje si

do značnej miery kritické myslenie a dávku empatie zo strany klienta," hovorí Andrea.
Zo súťaže do práce
Vysnívanú stoličku v banke získala na základe študentskej súťaže ČSOB HlavaPäta. Projekt, ktorý
zapája študentov slovenských ekonomických vysokých škôl do riešení reálnych zadaní, s ktorými sa
stretávajú marketingoví špecialisti v banke. "Napríklad v prvom kole sme mali hľadať kreatívne riešenie
bankového produktu, ktorý by motivoval klientov pravidelne sporiť. Následne sme ho museli
odprezentovať vedeniu banky v rámci jedného celodenného workshopu," vysvetľuje čerstvá absolventka
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Všetko má postupnosť
Dnes sa už všetko z tohoto nevinného cvičenia stalo jej pracovnou realitou. Náplň toho bežného
pracovného dňa záleží na fáze a veľkosti prieskumného projektu, ktorý momentálne prebieha. "Na
začiatku si vždy nastavíme očakávania - čo sa chceme z prieskumu dozvedieť a kto má byť našou
cieľovou skupinou. Podľa toho navrhneme formát prieskumu a početnosť vzorky. Následne pripravujeme
scenár. V závere zabezpečujeme prezentáciu výsledkov a poskytujeme podporu pri ich implementácii do
praxe," opisuje prácu svojho tímu Andrea. Najviac ju teší, keď má jej práca zmysel.
Martina Karmanová
" V mojom zamestnaní ide o skutočných ľudí - klientov, ktorí stoja za číslami a štatistikami.
Andrea Žiaranová
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19. Lacnejšie na Vysokú školu: Na elektronickej prihláške výrazne ušetríte!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 08/02/2012; Správy - Domáce; TASR; lad]
BRATISLAVA – Stredoškoláci, ktorí si v týchto dňoch vyberajú vysokú školu, môžu podaním
elektronickej prihlášky ušetriť nielen naše lesy. Menej byrokracie pre školy znamená aj lacnejšiu
prihlášku pre študenta.
Uprednostnenie prihlášky cez internet pred papierovou prinesie záujemcom o bakalárske štúdium na
Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave úsporu od 10 do 30 eur. Poplatky na jednotlivých
fakultách STU sa totiž rôznia. "Elektronickú prihlášku uchádzači využívajú vo väčšej miere ako papierovú
formu," uviedla Zuzana Mokošová z Útvaru práce s verejnosťou STU.
Na bratislavskej Ekonomickej univerzite (EU) študentovi podanie prihlášky v elektronickej forme ušetrí
desať eur. "Elektronickú prihlášku je potrebné po vyplnení vytlačiť a zaslať podľa inštrukcií uvedených v
návode pre prijímacie konanie," informovala hovorkyňa univerzity Lucia Gunišová. Doplnila, že univerzita
akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v akademickom informačnom systéme
AiS2 EU v Bratislave. Záujemcovia ju môžu nájsť na stránke univerzity.
Hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna hovorí, že napriek úspore preferujú
maturanti, ktorí sa na univerzitu hlásia, klasickú formu prihlášky. "Dôvodov môže byť viac, možno sa im
takáto forma podania prihlášky zdá istejšia, možno úspora nepredstavuje pre nich až takú významnú
sumu, aby preferovali elektronickú prihlášku," zdôvodnil. Záujemcovia, ktorí sa hlásia na Katolícku
univerzitu, môžu elektronickou prihláškou ušetriť v priemere päť eur. Podľa Buznu predstavuje
elektronická forma pre fakulty menšiu administratívnu záťaž a práve preto je aj lacnejšia.
Minister radí, zaujímajte sa o úväzky pedagógov
Zverejňovanie úväzkov vysokoškolských učiteľov pomôže študentom lepšie sa rozhodnúť pri výbere
školy. Opatrenie prinesie novela vysokoškolského zákona, ktorú už schválil parlament.
"Táto zmena je dôležitá, lebo študenti, ale aj rektori získajú prehľad o tom, kto pracuje ako pedagóg
alebo výskumný pracovník na tej-ktorej vysokej škole. Verejnosť teda zistí informáciu, či niektorí
pedagógovia nepracujú na dvoch, troch, možno piatich školách," myslí si minister školstva Eugen
Jurzyca (SDKÚ-DS).
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium tak zistia, či pedagógovia nemajú na ním preferovanej škole len
minimálny úväzok, avšak v skutočnosti pracujú na iných školách. "A teda, nemajú dostatok času ani na
pedagogickú činnosť, ani na mimopedagogickú činnosť, napríklad na konzultácie," doplnil minister.
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20. ABY ŠPORT NEBOLEL
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 09/02/2012; 33/2012; s.: 32; Publicistika; Redakcia]
"Či ste začiatočník, alebo skúsený športovec, určite existuje aspoň pár nezodpovedaných otázok, na
ktoré hľadáte odpoveď a my sa vám pokúsime priniesť objektívny pohľad aspoň na niektoré závažné
problémy spojené so zdravím a športom," tak znie heslo odbornej konferencie pre rekreačných
športovcov "Aby šport nebolel", ktorá sa uskutoční už túto sobotu v priestoroch bratislavskej
Ekonomickej univerzity. Jej organizátorkou a garantkou je práve klinická imunologička a alergiologička
Katarína Bergendiová. "Účastníci sa v rámci prednášok dozvedia, ako správne zaťažovať organizmus,
ako športovať po operáciách, pri alergiách, astmách, či iných zdravotných problémoch. Odborníci im
vysvetlia význam preventívnej telovýchovnej prehliadky i správneho stravovania," priblížila Bergendiová.
"Pripravené sú aj rôzne kompenzačné regeneračné cvičenia a sprievodné podujatia – funkčné
vyšetrenie pľúc, vypočítanie pomeru tuku, vody a svalov v tele." Súčasťou konferencie sú aj výstavy
protetických pomôcok a doplnkov výživy.
Trénovanie v krutej zime si vyskúšali aj futbalisti Prešova. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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21. Odišla z Ameriky, aby nechýbala v Londýne
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 09/02/2012; 33/2012; s.: 30; Plávanie; ROMAN RIŠA]
Vlaňajšok slovenských plavcov roka 2011 Kataríny Filovej a Tomáša Klobučníka je v mnohom podobný.
"Z minulého roka mám trochu zmiešané pocity. Vždy to môže byť lepšie. Niektoré preteky mi vyšli, iné
nie," povedal nám 21-ročný Tomáš Klobučník (nar. 21. 6. 1990) na utorkovom slávnostnom vyhlásení
výsledkov ankety SPF. "Nedá sa povedať, že by som s uplynulou sezónou nebola spokojná, no mohlo to
byť aj radostnejšie," hodnotila v podobnom tóne o rok staršia Katarína Filová (nar. 14. mája 1989). Obaja
sú členmi klubu J&T Bratislava, oboch vedie Gabriel Baran. Obaja na svetovom šampionáte v Šanghaji,
vrcholnom podujatí roka, splnili olympijský B-limit. Klobučník na 100 m prsia časom 1:02,69 min, Filová
na kraulovej dvojstovke výkonom 2:01,96 min. Obaja však boli spokojnejší s účinkovaním na
decembrových ME v krátkom bazéne v Štetíne. "Možno si všetci myslia, že vlani ma najviac uspokojil Blimit na olympiádu, no ja som mal lepší pocit, že som si na ME konečne zaplával osobný rekord na
stovke a dostal som sa do dvoch semifinále," podotkol topoľčiansky rodák. Účinkovanie na MS hodnotí s
odstupom takto: "Čakal som viac, pokazil som si to sám. Vlastnou hlavou. V mojom prípade asi platilo,
že keď človek veľmi chce, tak to len viac pokazí, ako keď nastupuje na štart s vedomím, že nejako bolo
a nejako bude. Ťažko sa mi analyzuje, čo som urobil zle. V podstate som vo vode hrabal na mieste a
sám som sa brzdil." Katka Filová absolvovala rok 2011 na dve etapy: "Do mája som bola v Amerike, kde
plávanie nebolo u mňa číslo jeden. Potom som odštartovala prípravu na svetový šampionát, no nebola
stopercentná. Do zabehaných koľají sa tréning dostal až od septembra. Určite som najviac spokojná so
semifinále na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne." Pre oboch je hlavný cieľ v tomto roku vybojovať
si účasť pod piatimi kruhmi v Londýne, no tušia, že s aktuálnym B-limitom na ich konte to nebude stačiť.
"Na OH by som sa chcel kvalifikovať na stovku i dvojstovku prsia. Určite budem makať naplno. Či v
posilňovni, či vo vode," dušuje sa Klobučník, externý študent prvého ročníka podnikania v obchode a
cestovnom ruchu na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Na konkrétne časy nemyslí: "Nikdy si
nedávam taký cieľ, na čas nikdy nemyslím ani pred pretekmi. Nemám v hlave ani limity, netuším, aký je
A-limit, ani B-limit. Viem len, že treba iba makať a časmi sa nezaoberať." Filová má za sebou dva roky
štúdia medzinárodných vzťahov na univerzite vo Virgínii. Pre olympiádu "školu" prerušila na rok, znova
sa chce do nej vrátiť v auguste. "Ako sa vraví, nie je všetko zlato, čo sa blyští," vysvetľuje svoje
rozhodnutie bratislavská rodáčka. "Niekomu to vyjde, inému nie. Mne plávanie na mojej univerzite
nesadlo. Asi to bude tréningami, lebo podmienky na plávanie sú tam naozaj dobré. Mala som však pocit,
že v USA by som sa na boj o olympiádu nepripravila poriadne. V zámorí by som musela absolvovať aj
univerzitné preteky a bolo by náročné skĺbiť ich s objemovou prípravou na medzinárodné vrcholy. A
navyše si užívam, že môžem byť doma s rodinou." Najviac si trúfa preraziť v kraulovej dvojstovke, v
ktorej má osobný rekord 2:00,11 min: "Môj hlavný cieľ je čo najviac sa priblížiť A-limitu, prípadne ho
splniť. Určite by som sa však chcela dostať pod dve minúty. S takým výkonom budem mať väčšiu šancu
kvalifikovať sa do Londýna než so súčasným splneným B-limitom."
ROMAN RIŠA
KATARÍNA FILOVÁ V ROKU 2011
- na MS v dlhom bazéne najlepšie 28. na 400 m v. sp.
- na ME v krátkom bazéne najlepšie 13. na 100 m v. sp.
- na svetovej univerziáde najlepšie 11. na 200 m v. sp.

- jeden slovenský rekord ako členka štafety 4x50 m v. sp.
MINIABECEDA LAUREÁTKY (čo vám napadne, keď sa povie...)
ŠTART? - "Väčšinou ešte cítim nervozitu. Ani neviem, aké myšlienky ju postupne nahrádzajú. Som skôr
v stave maximálnej sústredenosti, dúfam, že sa nešmyknem na bloku a budem mať čo najlepšiu
reakciu."
OBRÁTKA? - "Mám s nimi vždy najväčší problém. Často sa mi stáva, že mi nevyjdú a potom strácam.
No aspoň viem, že ešte mám čo zlepšiť."
ZÁVEREČNÁ DĹŽKA? - "Býva najzákernejšia. Finiš často bolí, do posledných pár metrov sa snažím dať
všetko."
DOHMAT? "Vykúpenie. Už je po všetkom a už sa nedá nič zmeniť. Vtedy len dúfam, že šťastena stojí na
mojej strane, aj keď iba o ten najmenší rozdiel."
NAJOBĽÚBENEJŠIA DISCIPLÍNA? - "Dvesto kraul."
TOMÁŠ KLOBUČNÍK V ROKU 2011
- na MS v dlhom bazéne najlepšie 34. na 200 m prsia
- na ME v krátkom bazéne najlepšie 13. na 100 m prsia (do semifinále postúpil aj na 100 m pol. pret. –
18. priečka)
- tri slovenské rekordy v 25 bazéne
MINIABECEDA LAUREÁTA (čo vám napadne, keď sa povie...)
ŠTART? "Hlavne, aby som bol dobre motivovaný a sústredený, aby som mal dobrý reakčný čas."
OBRÁTKA? "Toto slovíčka vo mne vyvoláva isté obavy. So štartom mám neraz problém a ešte dosť
rezerv."
ZÁVEREČNÁ DĹŽKA? "Dať do finišu zvyšky síl, usilovať sa chytiť si záber čo najsilnejšie, držať techniku
a zubaminechtami súperov."
DOHMAT? "Toto slovo vyvoláva vo mne úľavu. Aj keď síce občas bolí, meliem z posledných síl, so
zatvorenými očami a zaťatými zubami. Posledné metre bývajú najťažšie, no aj najkrajšie."
NAJOBĽÚBENEJŠIA DISCIPLÍNA? "V krátkom bazéne 200 m prsia, v dlhom 100 m prsia."
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22. Klobučník si pochvaľuje dobré podmienky a trénera Barana
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 09/02/2012; rg]
Bratislava (rg) - Na vyhlásení slovenských plavcov roka 2011 zaslúžene veľký potlesk dostal Tomáš
Klobučník (na snímke), ktorý už na tróne v minulosti bol. Koncoročnú anketu Slovenskej plaveckej
federácie vyhral totiž aj v roku 2009. Aj on sa o svojom prvenstve dozvedel na slávnostnom vyhlásení
tejto ankety v bratislavskom Dome športu.
,,Víťazstvo medzi plavcami ma milo prekvapilo, hoci osobne som čakal, že vyhrá Richard Nagy. On bol
pre mňa najvážnejší súper v uplynulom roku," priznal Klobučník a pokračoval: ,,Som rád, že som opäť
prvý, ale teraz sa musím zamerať najmä na to, aby v olympijskej sezóne sa mi podarilo čo najviac
priblížiť k A-limitu. Béčkarské časy mi totiž nezaručujú účasť na OH 2012."
Celkovo však môže byť s uplynulým rokom spokojný. ,,Je to tak, minulá sezóna bola už konečne troška
lepšia, pretože som svojim spôsobom chvíľu stál, ale teraz sa mi tie ľady konečne podarilo prelomiť,
hlavne na ME v Štetíne, kde som zaplával slovenské rekordy. Potešila ma semifinálová účasť, ale v
tomto roku sa chcem vo svojom vývoji posunúť ďalej."
Podľa rodáka z Topoľčian Klobučníka snaha o poistenie si miestenky na Hrách XXX. olympiády v
Londýne bude hlavnou úlohou, ktorá ho tento rok čaká. ,,Viem, že to bude veľmi náročné, ale iný cieľ si
nemôžem dávať, pretože na olympiádu sa usiluje dostať veľké množstvo plavcov a šancu bojovať o
medaily budú mať len tí, ktorí splnia A-limit," pripomenul T. Klobučník.
Zároveň si pochvaľuje kvalitné podmienky na prípravu, ktoré mu vytvára jeho klub J&T Bratislava a

spoluprácu s trénerom Baranom. Tento bývalý plavec a niekdajšia slovenská jednotka v triatlone dáva
poriadne do tela všetkým svojim zverencom, majú teda od koho čerpať veľké skúsenosti. ,,Náš športový
klub sa o nás dobre stará, navyše mám veľmi dobrého trénera. Pritom jeho požiadavky sa veľmi ťažko
uspokojujú, ale keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť. Vo svojej kariére vystriedal som už niekoľko
trénerov, k Baranovi som prešiel na celý olympijský cyklus, verím teda, že naše spoločné úsilie vyvrcholí
účasťou na OH v Londýne."
Klobučník sa veľmi tvrdo pripravuje, do začiatku olympiády absolvuje niekoľko sústredení. ,,V tomto
mesiaci ma prvé čaká v Poprade, ďalšie bude už v teplých klimatických podmienkach na Malorke.
Príprava je teda náročná fyzicky i časovo, musím ju ešte skĺbiť aj so školu, lebo som poslucháčom
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študujem externe, čo mi dosť vyhovuje, do školy chodím
väčšinou v sobotu a keď niečo vymeškám kvôli pretekom, tak sa to snažím dobehnúť a skúšky urobiť,"
zdôraznil na záver našej debaty nádejný slovenský plavec.
Foto: TASR
-END
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23. Centrálny register záverečných prác
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/02/2012; s.: 6,7; Vysoké školy; Ján Jankov]
Takmer dva roky je v prevádzke a k dispozícii pre slovenské vysoké školy Centrálny register
záverečných prác a Antiplagiátorský systém.
PROTOKOL D KONTROLE ORIGINALITY
ním / autor Ján Jankov - školiteľ (FRT) - Bratislava, 2010 STU, Bratislava 5,34 % Percento*
prekryv s indexom prác korpusu CRZP.
V súčasnosti musia všetky záverečné práce pred obhajobou prejsť kontrolou originality. Aké boli a sú
ciele projektu, ako systém funguje, čo priniesol a kam smeruje? Plagiátorstvo, Antiplagiátorský systém
(APS), Centrálny register záverečných prác (CRZP) sú v komunite študentov a ľudí z prostredia
slovenských vysokých škôl v posledných dvoch až troch rokoch často skloňovanými pojmami. A nielen
tam, táto téma zaujíma aj mnohé médiá. Vyjadruje sa k nej množstvo väčších či menších odborníkov,
často však bez znalosti základných súvislostí a faktov. Takže zopár informácií takpovediac z prvej ruky
iste nezaškodí. V roku 2008 v akademickom prostredí dozrela a začala sa realizovať myšlienka
vybudovania CRZP a jeho nadstavby APS ako systémového riešenia pri prevencii a potláčaní
bujnejúceho porušovania autorských práv a plagiátorstva vo vysokoškolskom prostredí. Cieľov bolo na
začiatku viacero:
- centrálne uchovávať a dlhodobo archivovať záverečné (bakalárske, diplomové) a kvalifikačné
(rigorózne, dizertačné a habilitačné) práce - ako súčasť tzv. vedeckého kultúrneho dedičstva, a tým
splniť požiadavky legislatívnej normy (novela VŠ zákona);
- slúžiť ako základ porovnávacieho korpusu pre plánovaný Systém na odhaľovanie plagiátov, známy
skôr pod označením Antiplagiátorský systém;
- pokúsiť sa nastaviť jednotné kritérium na overovanie záverečných prác všetkých vysokých škôl
prostredníctvom legislatívnych úprav (dovtedy si len dve renomované bratislavské univerzity dávali z
vlastnej iniciatívy formou odplatnej služby overovať práce v ČR);
- vybudovať pre potreby slovenských vysokých škôl vlastný APS, ktorý by spĺňal špecifikované
požiadavky.
Budovanie systému
Systém CRZP/APS sa zavádzal postupne vo viacerých logických krokoch a v závislosti od odborných a
ekonomických možností. Na začiatku skupina vybraných expertov z akademického i mimo
akademického prostredia pod vedením prof. Vozára vykonala nevyhnutné analytické práce a navrhla
model fungovania systému a potrebné legislatívne úpravy. Následne sa podarilo získať financie na
vybudovanie CRZP a riešila sa kľúčová časť legislatívnych úprav. Po zabezpečení peňazí na APS,
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) obstaralo vhodný systém - na mieru podľa
požiadaviek. Systém vlastní a prevádzkuje CVTI SR. Je operatívne upraviteľný podľa aktuálnych potrieb.
Po pomerne hektických prácach na zavádzaní systému v priebehu roka 2009 bol systém CRZP/APS
koncom apríla 2010, t. j. na začiatku masívneho zberu záverečných prác akademického roku 2009/2010,
uvedený do ostrej prevádzky.

Ako funguje?
Zatiaľ pre všetkých 35 slovenských vysokých škôl funguje ako bezodplatná, centrálne poskytovaná
služba. Treba však zdôrazniť, že overenie záverečných prác na plagiátorstvo je podmienkou na
pripustenie práce k obhajobe. Technicky sa práce zbierajú v lokálnych úložiskách na jednotlivých
školách, odkiaľ sa potom v dohodnutom tvare a vybavené požadovanými dátami v dávkach odosielajú
do centrálneho úložiska (CRZP). Tam sa práce uložia a overia na zhodu oproti porovnávaciemu korpusu
APS, ktorý je momentálne vytvorený zo všetkých prác zaslaných do CRZP, ako i z dostupných
internetových zdrojov. Následne sa vygeneruje výstupný protokol o porovnaní, presne identifikujúci
všetky zhody oproti porovnávaciemu korpusu, ktorý sa posiela späť do lokálnych úložísk. Toto všetko sa
vykonáva automatizovane a prakticky sa výsledky odosielajú späť do školy v priebehu pár hodín.
Protokol o porovnaní slúži ako podklad pre skúšobnú komisiu. Treba zdôrazniť, že len ako podklad
systém o ničom nerozhoduje - správne citácie (ak ich nie je priveľa) určite nie sú žiadnym dôvodom na
obavu. Ako presne funguje samotný porovnávací algoritmus je predmetom obchodného tajomstva. O
jeho sofistikovanosti však netreba pochybovať, o čom svedčia i získané ocenenia. Navyše, systém sa
neustále zdokonaľuje. V zmysle novely vysokoškolského zákona sú aktuálne tiež sprístupnené pre
verejnosť všetky záverečné práce zaslané do CRZP po 1. septembri 2011 (www.crzp.sk). Samotné
technické riešenie sa ukázalo ako veľmi stabilné a aj pre používateľov vcelku bezproblémové. Systém
spĺňa požiadavky, ktoré naň boli pri jeho výbere kladené. Zatiaľ sa javí, že porovnávacie algoritmy sú
dostatočne rýchle a systém stíha produkovať výsledky s časovou rezervou, čo je veľmi pozitívne. Treba
napríklad brať do úvahy, že čas medzi odovzdaním práce a obhajobou je limitovaný (približne dva
týždne) a počas tejto lehoty je nutné stihnúť kontrolu na plagiátorstvo, posúdenie jej výsledkov komisiou,
ako i napísanie samotných posudkov. Dodávateľ systému, slovenská firma SVOP, s. r. o., získala na
celosvetovej súťaži antiplagiátorských systémov PAN v roku 2011 v Amsterdame so svojím algoritmom
prvé miesto vo všetkých parametroch. Na prestížnom kongrese ITAPA 2011 získal systém na
odhaľovanie plagiátov druhé miesto v kategórii Nové služby.
Možnosti ďalšieho rozvoja
Kvalite by určite veľmi pomohlo rozšírenie porovnávacieho korpusu o staršie práce, ktoré majú vysoké
školy vo svojich archívoch. Budeme sa snažiť presvedčiť školy, aby mohli byť tieto práce do
porovnávacieho korpusu začlenené. V súčasnosti uvažujeme nad zabudovaním morfologického a
synonymického slovníka (od Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV) a slovníka koreňových morfém
(z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity). V pláne je optimalizácia výstupných protokolov, možnosť
dynamického nastavovania parametrov podľa druhu spracúvaných dokumentov a viacero iných námetov
rozvoja. Možnosti využitia systému odhaľovania plagiátov sú široké a presahujú hranice porovnávania
záverečných prác na vysokých školách. Systém je využiteľný aj v iných oblastiach, kde je potrebná
ochrana autorských práv a potláčanie plagiátorstva.
Čo systém priniesol
Stručnou odpoveďou by mohlo byť, že v podstate naplnil ciele spomenuté v úvode: CRZP/APS funguje
ako dlhodobé centrálne úložisko, efektívny nástroj na odhaľovanie plagiátorstva, nástroj na nastavenie
jednotných parametrov merania kvality záverečných prác. Tiež ide o mimoriadne ekonomicky výhodné
riešenie v porovnaní s outsourcingovým variantom pre 35 slovenských vysokých škôl. Fungovanie
CRZP/APS zároveň vedie i k zvýšeniu uvedomenia autorov, že treba dodržiavať autorskú etiku a
zákony, ako je zvykom vo vyspelom svete. Spustenie systému najmä svojimi preventívnymi účinkami
prispelo a v budúcnosti iste ešte prispeje k skvalitneniu vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti na
vysokých školách. A zrejme nielen tam.
Mgr. Juraj Noge vedúci odboru rozvoja informačných systémov, CVTI SR
OHLASY
Ohlasy od predstaviteľov akademickej obce sú len pozitívne.
- Prezident Slovenska rektorskej konferencie Libor Vozár povedal: "Spustenie systému malo najmä
psychologický účinok
- študenti boli zodpovednejší pri písaní práce a opatrnejší pri používaní zdrojov."
- Zavedenie systému ocenil aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, podľa ktorého
pozitívne ovplyvnil najmä prístup študentov; "Práce sa robia viac samostatne, majú vyššiu kvalitu a
zvýšila sa tiež miera citácie použitej literatúry,"
- Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško skonštatoval: "Tento systém, ktorý ministerstvo
zaviedlo, Je potrebný, aby sme vychovávali tvorivých ľudí, a nie takých, ktorí budú kopírovať výsledky
iných."
ZOPÁR ČÍSEL A ŠTATISTÍK

- Kvôli porovnávaniu na plagiátorstvo bolo z internetu stiahnutých asi 3,4 milióna dokumentov v objeme
približne 1,4 TB dát.
- Porovnanie jednotlivého dokumentu oproti dnešnému korpusu vrátane spracovania metadát a
vygenerovania PDF protokolu trvá v priemere 10 sekúnd.
- Systém bez problémov zvládol aj maximálnu dennú dávku dokumentov, ktorá mala 4 900 súborov, čo
trvalo zhruba 10 hodín.
- Do systému CRZP/APS posiela v súčasnosti záverečné a kvalifikačné práce na porovnanie na
plagiátorstvo 33 vysokých škôl.
- V porovnávacom korpuse sa za necelé prvé dva akademické roky prevádzkovania zhromaždilo
približne 150 000 záverečných a kvalifikačných prác. Znamená to, že každoročne doň
- pribudne približne 80 000 prác.
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24. ANKETA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/02/2012; s.: 3,5; Vysoké školy; mru]
Zamestnávate absolventov vysokých škôl. Ako je vaša spoločnosť spokojná s úrovňou vzdelania
absolventov slovenských vysokých škôl? Sú dobre pripravení a vybavení vedomosťami do praxe vo
vašej firme?
1. Anton Molnár hovorca a riaditeľ podnikovej komunikácie Slovnaft
Slovnaft má pre absolventov vysokých škôl špeciálny pracovný, ročný, plne platený program Growww. V
rámci neho majú vybraní uchádzači možnosť vyskúšať si svoje teoretické znalosti zo štúdia v praxi.
Keďže je ročne o tento program veľký záujem, uchádzači sú doň starostlivo vyberaní. Mladí ľudia
disponujú širokými teoretickými znalosťami, sú flexibilní a rýchlo nadobúdajú pracovné návyky a dokážu
sa na zabehané procesy pozrieť inovatívne. Zo skúseností, ktoré máme, by sme však privítali lepšiu
znalosť anglického jazyka u absolventov štúdia technických smerov.
2 Gabriel Tóth špecialista externej komunikácie Allianz - SP
Dávame priestor pri zamestnaní aj čerstvým absolventom vysokých škôl z dôvodu ich flexibility a
potenciálu rýchlo sa učiť. U nás nájdu uplatnenie najmä absolventi Ekonomickej univerzity, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK, prípadne Technickej univerzity. Ich pripravenosť je vysoko
individuálna záležitosť. Vo všeobecnosti sú znalosti absolventov VŠ skôr teoretické a vzdialené od
praxe. Máme pozitívne skúsenosti s absolventmi, ktorí už počas štúdia niekde pracovali, keďže ich
adaptačný proces vzhľadom na nadobudnuté pracovné návyky a skúsenosti je zväčša rýchlejší a
úspešnejší.
3 Vladimír Machalík hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia
Každý rok prijímame viac ako 20 absolventov vysokých škôl z technických i ekonomických odborov.
Kvalita absolventov sa drží zhruba na rovnakej úrovni. V ovládaní cudzích jazykov, najmä nemčiny, však
stále zaznamenávame nedostatky. V rámci prepojenia teórie s praxou poskytujeme už počas štúdia
program, kde získajú odbornú prax, prípadne štipendium. Pociťujeme tiež trvalý nedostatok kvalitných
absolventov v niektorých technických odboroch, hoci ich absolventi majú oveľa lepšie šance na získanie
atraktívnej pracovnej ponuky.
4 Dušan Dvořák hovorca Kia Motors Slovakia
Pri plánovaní kapacít jednotlivých učebných odborov by mali vysoké a stredné školy a samosprávy
zohľadňovať reálnu situáciu na trhu práce v danom regióne a viac kooperovať s firmami, ktoré tam
pôsobia. Absolventi by tak mali vyššiu šancu uplatniť si nadobudnuté vedomosti priamo v praxi a
nemuseli by končiť na úrade práce. Spolupracujeme s univerzitami a so strednými odbornými školami.
Snažíme sa medzi študentmi podporovať ich záujem o prácu v automobilovom priemysle. Všetkých
nových zamestnancov vrátane absolventov vysokých škôl pri nástupe do zamestnania zaškolíme. Noví
zamestnanci absolvujú týždňové vstupné školenie, v rámci ktorého získajú všetky dôležité informácie o
spoločnosti z viacerých oblastí.
5 Petra Tomková vedúca oddelenia výberu zamestnancov Slovenskej sporiteľne
Slovenská sporiteľňa zamestnáva aj absolventov vysokých škôl. Najlepšie skúsenosti máme s
absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave - Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Fakulty
manažmentu. Absolventi sú najlepšie pripravení vedomostne, sú zorientovaní na trhu práce a sú
osobnostne vyzretejší v porovnaní s ostatnými absolventmi. Vo všeobecnosti máme dobre skúsenosti s

absolventmi, ktorí pracovali už aj počas vysokej školy, prípadne absolvovali študijný pobyt v zahraničí.
6 Andrej Gargulák hovorca Telekomu
Vo všeobecnosti rastú nároky na špecializované pracovné pozície. Absolventi teoretické vedomosti majú
a mnohí z tých, ktorí chcú pracovať v našej firme, si už počas štúdia rozširovali vedomosti napríklad ako
stážisti či prácou na polovičný úväzok vo svojom odbore. Niektorí z nich využili túto možnosť získania
praxe aj priamo v našej spoločnosti, čím aj Telekom dlhodobo prispieva k vzdelávaniu mladých ľudí v
praxi. Stážisti majú šancu vypracovať sa a stať sa našimi zamestnancami.
mru
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25. Tri cenné kovy pre Romanu Surovú
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 12/02/2012; Novohrad - Šport; (rb)]
BANSKÁ BYSTRICA/KLENOVEC. Romana Surová, hráčka TJ Družstevník Klenovec, ktorá študuje na
Akadémii policajného zboru v Bratislave, vybojovala na akademických Majstrovstvách Slovenska v
bedmintone tri cenné kovy. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici usporiadala šampionát 24. januára
a zúčastnilo sa na ňom spolu 29 študentov a študentiek zo Slovenska.
Víťazkou dvojhry žien sa stala Jana Čižnárová (Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín), ktorá vo finále porazila
slovenskú jednotku Moniku Fašungovú (Trenčianska univerzita A. Dubčeka). Tej podľahla Romana
Surová v semifinálovom stretnutí v dvoch setoch. To stačilo v konečnom účtovaní na bronzovú priečku.
Druhý bronz vybojovala Romana vo štvorhre spolu s Vandou Klečkovou (STU Bratislava). Proti postupu
do finále bola dvojica Babálová/Matečná (VŠ VU Bratislava/Masarykova univerzita Brno).
Najvyššie sa podarilo klenovskej odchovankyni prebojovať v zmiešanej štvorhre, keď spolu s Jarolímom
Vícenom (Ekonomická univerzita Bratislava) podľahli až vo finálovom stretnutí dvojici
Kožár/Čižnárová (TU Košice/Gymn.Ľ.Štúra Trenčín). Bratislavskej dvojici tak patrí strieborná medaila.
(rb)
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26. Ako slohové práce
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 10/02/2012; Analýzy a postrehy; Vladimír Bačišin]
Väčšina politických strán v rozličnej forme definuje ekonomickú časť svojich volebných programov.
SDKÚ tvrdí, že pomôže živnostníkom.
Chce zachovať rovnú daň, pomáhať vysokoškolákom a garantovať im po šiestich mesiacoch
zamestnanie. KDH hodlá podporovať malé a stredné podniky a chce lepšie hospodárenie verejných
financií.
Podľa Smeru podpora malých a stredných podnikov v regiónoch je tiež kľúčovým predpokladom rozvoja
regionálne viazaných pracovných miest. Súčasne dodáva, že sa tieto podniky musia výraznejšie zapojiť
do výrobných sietí nadnárodných spoločností, na čo bude štát vytvárať najmä stabilné podnikateľské
prostredie vrátane stimulácie malých a stredných firiem na takéto uplatnenie v globálnych sieťových
štruktúrach. Pritom osobitnú dôležitosť bude zohrávať vhodná podpora perspektívnych oblastí
podnikania vo vedomostnej ekonomike, ako je inovatívna medicína, nanotechnológie, digitálne
priemyselné a inovatívne technológie v potravinárskom priemysle.
Ekonomický program strany SaS zas predpokladá zrušenie minimálnej mzdy a prenechanie jej
definovania na dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Hnutie 99% chce vytvárať nové
pracovné miesta, vyššie dôchodky, spravodlivejší daňový a odvodový systém, zabezpečenie bývania pre
mladé rodiny.
Politický subjekt Obyčajní ľudia by rád znižoval nezamestnanosť a zlepšoval podnikateľské prostredie
pre zahraničné investície. HZDS bude vraj presadzovať zvyšovanie sociálnych príspevkov, ktoré súvisia
s narodením a výchovou detí, a sociálne bývanie, ďalej chce garantovať stabilný rast minimálnej mzdy a
vytvoriť podmienky na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.

Všetko sú to veľmi zaujímavé nápady, no majú nie jedno, ale hneď niekoľko ale. Prvým spoločným
znakom navrhovaných zmien je to, že sú na ne potrebné peniaze z verejného rozpočtu. Podporovať,
zabezpečovať, stimulovať a zapájať nie je totiž možné bez finančných prostriedkov. Verejný rozpočet
pritom musí platiť povinné výdavky do Sociálnej poisťovne, ktoré kryjú jej deficit. Ten vznikol pri
zavedení povinných dôchodkových fondov. Existuje možnosť predať štátny majetok a jednorazovo
zaplátať dieru vo verejných financiách. To znamená, že štát nebude mať v budúcnosti dividendové
príjmy z verejných podnikov a dostane sa do ešte horšej situácie.
Druhou možnosťou je znížiť množstvo peňazí, ktoré smerujú do povinných dôchodkových fondov. To
však nemá vo svojej časti ekonomického programu ani jedna politická strana. Treťou je prilákanie silných
zahraničných investorov, ktorí prinajmenšom budú prispievať daňami svojich zamestnancov do štátneho
rozpočtu. Tento faktor si vyžaduje stabilnú vládu, a nie cirkus Humberto, ktoré predviedla slovenská
politická reprezentácia.
Poučením pre všetky politické strany by mali byť slová vedúceho vedeckého pracovníka Ekonomickej
univerzity profesora Ladislava Andrášika. Vo svojej monografii píše, že "ekonómia je veda, ktorá učí
pokročilému systémovému mysleniu o komplexnej ustavične sa vyvíjajúcej ekonomickej realite...
Najnovšie ekonomické myslenie sa opiera o poznatky o systémovej dynamike, výsledky poznávacích
vied a distribuovanú umelú inteligenciu či o experimenty vo virtuálnej realite, ktoré sú predpokladom k
dosahovaniu vysokej kvality ekonomického konania".
Súčasné programy politických strán hovoria o veľmi chabom, niekedy až pochabom zvládnutí základov
ekonómie. Pripomínajú slohové práce, ktoré sú niekedy viac a inokedy menej vydarené. Nevychádzajú
zo žiadnych experimentov a už vôbec nie z komplexného chápania spoločenského života.
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27. názor Ako slohové práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 11/02/2012; s.: 47; Názory; Vladimír Bačišin]
Vladimír Bačišin
Paneurópska vysoká škola
Väčšina strán v rozličnej forme definuje ekonomickú časť svojich volebných programov. SDKÚ tvrdí, že
pomôže živnostníkom. Chce zachovať rovnú daň, pomáhať vysokoškolákom a garantovať im po šiestich
mesiacoch zamestnanie. KDH hodlá podporovať malé a stredné podniky a lepšie hospodárenie
verejných financií. Podľa Smeru podpora malých a stredných podnikov v regiónoch je tiež kľúčovým
predpokladom rozvoja regionálne viazaných pracovných miest. Súčasne dodáva, že sa tieto podniky
musia výraznejšie zapojiť do výrobných sietí nadnárodných spoločností, na čo bude štát vytvárať najmä
stabilné podnikateľské prostredie vrátane stimulácie malých a stredných firiem na takéto uplatnenie v
globálnych sieťových štruktúrach. Pritom osobitnú dôležitosť bude zohrávať vhodná podpora
perspektívnych oblastí podnikania vo vedomostnej ekonomike, ako je inovatívna medicína,
nanotechnológie, digitálne priemyselné a inovatívne technológie v potravinárskom priemysle.
Ekonomický program SaS predpokladá zrušenie minimálnej mzdy a prenechanie jej definovania na
dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Hnutie 99% chce vytvárať nové pracovné miesta,
vyššie dôchodky, spravodlivejší daňový a odvodový systém, bývanie pre mladé rodiny. Politický subjekt
Obyčajní ľudia by rád znižoval nezamestnanosť a zlepšoval podnikateľské prostredie pre zahraničné
investície. HZDS bude vraj presadzovať zvyšovanie sociálnych príspevkov, ktoré súvisia s narodením a
výchovou detí, a sociálne bývanie, ďalej chce garantovať stabilný rast minimálnej mzdy a vytvoriť
podmienky na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných. Všetko sú to veľmi zaujímavé nápady, no
majú nie jedno, ale hneď niekoľko ale. Prvým spoločným znakom navrhovaných zmien je to, že sú na ne
potrebné peniaze z verejného rozpočtu. Podporovať, zabezpečovať, stimulovať a zapájať nie je totiž
možné bez finančných prostriedkov. Verejný rozpočet pritom musí platiť povinné výdavky do Sociálnej
poisťovne, ktoré kryjú jej deficit. Ten vznikol pri zavedení povinných dôchodkových fondov. Existuje
možnosť predať štátny majetok a jednorazovo zaplátať dieru vo verejných financiách. To znamená, že
štát nebude mať v budúcnosti dividendové príjmy z verejných podnikov a dostane sa do ešte horšej
situácie. Druhou možnosťou je znížiť množstvo peňazí, ktoré smerujú do povinných dôchodkových
fondov. To však nemá vo svojej časti ekonomického programu ani jedna politická strana. Treťou je
prilákanie silných zahraničných investorov, ktorí prinajmenšom budú prispievať daňami svojich
zamestnancov do štátneho rozpočtu. Tento faktor si vyžaduje stabilnú vládu, a nie cirkus Humberto,
ktoré predviedla slovenská politická reprezentácia. Poučením pre všetky politické strany by mali byť
slová vedúceho vedeckého pracovníka Ekonomickej univerzity profesora Ladislava Andrášika. Vo
svojej monografii píše, že "ekonómia je veda, ktorá učí pokročilému systémovému mysleniu o
komplexnej ustavične sa vyvíjajúcej ekonomickej realite... Najnovšie ekonomické myslenie sa opiera o

poznatky o systémovej dynamike, výsledky poznávacích vied a distribuovanú umelú inteligenciu či o
experimenty vo virtuálnej realite, ktoré sú predpokladom k dosahovaniu vysokej kvality ekonomického
konania". Súčasné programy politických strán hovoria o veľmi chabom, niekedy až pochabom zvládnutí
základov ekonómie. Pripomínajú slohové práce, ktoré sú niekedy viac a inokedy menej vydarené.
Nevychádzajú zo žiadnych experimentov a už vôbec nie z komplexného chápania spoločenského života.
Volebné programy politic-" kých strán hovoria o veľmi chabom až pochabom zvládnutí základov
ekonómie.
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28. Ako sa stať ekonómom?
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 13/02/2012; Metro dnes; Z domova; Monika
Hucáková]
Rasťo Iliev, moderátor TVBA: "Svet sa točí okolo čísel, preto spoločnosť potrebuje kvalitných ekonómov.
Pre žiakov základných a stredných škôl bývajú hodiny matematiky doslova strašiakom, ak ale často
prepočítavate a svet čísel vás fascinuje, pozrite si reportáž o výnimočnej univerzite svojho druhu na
Slovensku."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Ekonomická univerzita v Bratislave je najväčšou a
najvýznamnejšou inštitúciou vzdelávania s ekonomickým zameraním na Slovensku. Má bohatú históriu a
počas svojho pôsobenia si nepochybne získala svoje postavenie v systéme vzdelávania na Slovensku."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Ekonomická
univerzita oslávila 70. výročie, významné výročie v histórii univerzity, v histórii absolventov tejto
univerzity, pretože za 70 rokov pripravila viac ako 75 000 absolventov. Je to jediná univerzita na
Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné vzdelávanie v odbore ekonómia a manažment z hľadiska
jednotlivých študijných odborov, jednotlivých študijných programov. I z hľadiska toho že máme
akreditáciu na bakalárske štúdium, inžinierske štúdium i doktorandské štúdium."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Univerzita ponúka svojim študentom viac než 70 študijných
programov. Má oprávnenie v odbore ekonómia a manažment udeľovať titul docent a predkladať návrhy
na najvyšší vedecko - pedagogický titul profesor. Viac ako 300 študentov vysiela Alma mater ročne do
zahraničia a to im umožňuje asi stovka zmlúv uzavretých s poprednými zahraničnými školami."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Zahraničná
spolupráca je jednou z priorít univerzity z hľadiska činností už dlhodobe. Jednosucho bez zahraničných
kontaktov, bez toho aby naši študenti absolvovali časť štúdia v zahraničí, bez toho aby sme riešili
spoločne programy a spoločné výskumné úlohy v zahraničí nie je možný ďalší rozvoj ekonomickej
univerzity. Preto kladieme taký dôraz na zahraničnú spoluprácu a ponúkame študentom možnosť
študovať dvojité diplomy a vyštudovať dvojité diplomy v rámci nemeckofonného štúdia, frankofonného
štúdia, štúdia v anglickom jazyku."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Ekonomická univerita sa pýši prvenstvom dvojitých diplomov na
Slovensku, pričom spolupracuje s Univerzitou v Halle v Grenoble či Notthingame. Študenti majú
excelentné znalosti cudzieho jazyka už po príchode na univerzitu. Tá im od prvého ročníka ponúka viac
ako sto predmetov v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom či španielskom jazyku."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Významné
osobnosti aj dnes ktorý absolvovali Ekonomickú univerzitu určujú akým spôsobom sa orientujú aktivity
spoločnosti, významných nadnárodných korporácií, významných firiem, jednoducho je to poslaním
univerzity, aby boli pripravení takí absolventi, ktorí budú mať uplatnenie na Slovensku , na trhu práce v
krajinách európskej únie. Niet lepšie reklamy pre fakultu a pre univerzitu ako sú úspešní absolventi a
tých úspešných absolventov máme veľmi veľa."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Aké máte ciele a plány do budúcna a či teda máte už rozbehnuté
aj nejaké konkrétne projekty, ktoré sa toho týkajú?"
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Na toto obdobie
má Univerzita dva strategické ciele. Z hľadiska postavenie univerzity chceme aby Ekonomická
Univerzita v Bratislave aj pri najbližšej akreditácii bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy s
orientáciou na výskumnú univerzitu."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Doktorandské štúdium sa tak do budúcnosti stáva strategickým
cieľom."

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Zároveň, chceme
aby v tomto funkčnom období bola univerzita pripravená tak, aby mohla byť evalvovaná v niektorom z
významných systémov kvality."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "A k tomu nepochybne pomáha aj návšteva piatich nositeľov
Nobelovej ceny na pôde univerzity za posledné tri roky. Na začiatku školského roka 2012-2013 čaká
študentov diskusia s ďalším nositeľom ocenenia. Pokiaľ ju chcete stihnúť, nezabudnite si poslať
prihlášku na niektorú zo siedmich fakúlt do 31. marca na prvý stupeň štúdia a do 15. apríla na druhý
stupeň štúdia. Monika Hucáková, televízia Bratislava."
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29. GiTy-Slovensko menila majiteľa, aj manažéra
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 13/02/2012; Technologie; redakcia eTREND.sk Technológie]
Šéfom firmy sa stal doterajší riaditeľ služieb Šimon Malý (novinky z IT biznisu)
Koncom minulého roka sa zmenila vlastnícka štruktúra IT spoločnosti GiTy-Slovensko. Doterajší
minoritní akcionári predali svoje podiely dnes už stopercentnému majiteľovi firmy, českému GiTy.
S tejto súvislosti došlo aj k zmenám na poste country manažéra a predsedu predstavenstva firmy.
Poskytovateľa služieb systémovej integrácie a komunikačných riešení povedie Šimon Malý (38), ktorý v
GiTy–Slovensko pôsobil päť rokov ako Riaditeľ služieb a člen predstavenstva. Vo funkcii nahradil
Mariána Ťaptíka, ktorý firmu riadil od roku 2008.
Š. Malý je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred príchodom do GiTy pracoval
sedem rokov na obchodných pozíciách v spoločnosti Telenor Slovakia.
Foto na titulke a v článku - GiTy-Slovensko
Bez Facebooku neviete o technológiách to najdôležitejšie!
Kliknite na "Páči sa mi to" a budete informovaní o top novinkách v technológiách, IT biznise a
telekomunikáciách.
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30. Horúca noc v Aténach
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 13/02/2012; Televízne noviny; Zo zahraničia; Jakub
Laca]
Miriam Kalisová, moderátorka TV Markíza: "A poďme na inú tému. Stotisíc ľudí v uliciach, bitky,
podpaľačstvo a rabovanie, taká horúca bola noc v Aténach. Gréci sa búrili proti schváleniu obrovských
úsporných opatrení. Parlament ale inú možnosť nemal, ak chcel, aby krajina nezbankrotovala a zostala v
eurozóne. A toto rozhodnutie pomohlo aspoň na čas aj celej Európe."
Jakub Laca, redaktor TV Markíza: "Atény sa v noci na dnes zmenili na bojovú zónu. Vzduchom lietali
kamene aj zápalné fľaše. Policajti odpovedali slzotvorným plynom a delobuchmi. V uliciach boli
desaťtisíce demonštrantov. Podľa niektorých zdrojov vyšlo do ulíc Atén až stotisíc obyvateľov."
obyvateľ Atén: "To, čo sa deje v našej krajine je naozaj veľmi smutné."
Jakub Laca, redaktor TV Markíza: "Bez úsporného balíčka by Grécko vyhlásilo krach a jeho odchod z
eurozóny by nabral jasný smer. Politici napokon presadili tvrdé opatrenia. Bolestivé áno však znamená
automaticky nárok na pôžičku vo výške 130 miliárd eur. Navyše ako bonus sa Grécku odpúšťa dlh 100
miliárd eur. Ekonómovia sa však k schváleným opatreniam stavajú skôr vlažne."
Tomáš Hudáš, Ekonomická univerzita Bratislava: "Je to skôr krátkodobá záchrana. Znamená to, že
Grécko dokáže teraz obslúžiť svoje dlhy."
Jakub Laca, redaktor TV Markíza: "Grécko čaká obrovské šetrenie. Viac ako tri miliardy eur chce ušetriť
na platoch, penziách a prepúšťaní v štátnej správe. Bez práce tak bude najmenej 150 tisíc štátnych

zamestnancov. Stále je to však málo. Grécko musí ešte presne ukázať ako chce ušetriť ďalších 325
miliónov eur."
Tomáš Hudáš, Ekonomická univerzita Bratislava: "Grécka vláda si je toho vedomá, že už nie je
možné ustúpiť a tie reformy, ktoré boli sľúbené Európskej únii a Medzinárodnému menovému fondu je
už potrebné vykonať."
Jakub Laca, redaktor TV Markíza: "Navyše Grécko musí plniť úsporné opatrenia bez ohľadu na to, kto
bude po aprílových voľbách pri moci."
Jakub Laca, TV Markíza.
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31. Milan Futák novým generálnym riaditeľom versity
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 13/02/2012; biznis; Tlačový servis PCR]
V súvislosti s plánovaným dokončením akvizície spoločnosti versity skupinou AutoCont došlo začiatkom
roku ku zmenám vo vrcholovom manažmente spoločnosti. Generálnym riaditeľom sa stáva Milan Futák.
Novým generálnym riaditeľom spoločnosti versity sa k 1. 1. 2012 stal Milan Futák, doterajší riaditeľ
divízie IT infraštruktúra. Doterajší generálny riaditeľ a minoritný vlastník Boris Kekeši zo spoločnosti
odchádza.
Zmeny vo vedení spoločnosti sú plánované a súvisia s majetkovými zmenami a ukončením angažmánu
minoritných akcionárov.
Milan Futák prišiel do spoločnosti versity v roku 2009 zo spoločnosti HP, kde zastával pozíciu Country
Managera pre Českú a Slovenskú republiku v divízii osobných systémov. Milan Futák je absolventom
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je ženatý a má 2 deti.
"Veľmi si vážim šance, ktorá mi bola akcionármi versity ponúknutá. Dúfam, že pod mojim vedením sa z
versity stane ešte silnejší hráč na poli ICT na Slovensku, čo by sa nám mohlo podariť práve dokončenou
akvizíciou do skupiny AutoCont. Verím, že vďaka spolupatričnosti s tak veľkým hráčom na trhu ICT a
jeho know-how v oblasti infraštruktúrnych aplikácií a podnikových aplikácií a služieb zvýšime postavenie
versity na slovenskom trhu," komentuje svoj nástup do funkcie generálneho riaditeľa versity Milan Futák.
"Som veľmi rád, že sa Milan stáva generálnym riaditeľom versity. Za posledný rok ukázal, že je schopný
reagovať na zmeny, ktoré sa v rámci akvizície a začlenenia versity do skupiny AutoCont udiali a zároveň
prichádzať s novými riešeniami. Milanovi prajem, aby jeho elán vydržal a pre versity bol i naďalej
prínosom," uvádza Martin Grigar, predseda predstavenstva AutoCont Holdingu.
Zdroj - versity

Späť na obsah

32. Psy z indexu Dow vám pomôžu
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 13/02/2012; HNonline; Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar]
Investovať do akcií môžete pomocou stratégie psy z indexu Dow.
Pokiaľ máte záujem o investovanie do akcií a nemáte čas sa venovať podrobnej fundamentálnej alebo
technickej analýze a zároveň nemáte čas neustále sledovať, ako sa mení ich výnosnosť, existuje istá
investičná stratégia vhodná práve pre takýchto investorov. Táto investičná stratégia sa nazýva psy z
indexu Dow.
Index amerického kapitálového trhu Dow Jones Industrial Averige je jedným z najstarších akciových
indexov. Jeho hodnota je počítaná aritmetickým priemerom cien akcií vybraných 30-tich spoločností.
Všeobecne sú tieto spoločnosti označované ako "blue chips" a mali by reprezentovať najlepšie americké
spoločnosti.
Psy z indexu Dow sú vybrané spoločnosti z tohto indexu, ktoré spĺňajú iba jedno jediné kritérium. A tým
kritériom je dividendová výnosnosť. Dividendová výnosnosť sa počíta ako podiel ročnej dividendy k
aktuálnej trhovej cene. Celá investičná stratégia je v podstate jednoduchá. Investor si vyberie desať akcií
z indexu Dow Jones Industrial Average s najvyššou dividendovou výnosnosťou a nakúpi ich tak, aby

jeho investícia bolo rovnomerná čo sa týka investovaného kapitálu t.j. 10 % kapitálu do každej akcie.
Zmena jeho portfólia nasleduje až začiatkom nasledujúceho roka. V nasledujúcom roku investor
postupuje rovnako ako bolo uvedené predtým.
Existuje aj obmena tejto investičnej stratégie, ktorá sa nazýva malé psy z indexu Dow. Úprava je
založená na tom, že z pôvodne desiatich spoločností sa z nich vyberie päť s použitím ďalšieho kritéria a
to je cena. Malé psy sú akcie s najvyššou dividendovou výnosnosťou a zároveň z najnižšou cenou.
Začiatkom roka 2012 bola stanovená nová desiatka akcií z indexu Dow Jones Industrial Average na
základe investičnej stratégie psy z indexu Dow.
V predchádzajúcom roku dosiahli tieto akcie celkovú výnosnosť spolu s úpravou o dividendy až 17,2 %.
V porovnaní s celkovou výnosnosťou indexu Dow Jones, ktorá bola 4,6 %, môžeme povedať, že boli
celkovo úspešní.
Podľa stránky www.dogsofthedow.com sú pre rok 2012 vybrané nasledujúce spoločnosti:
Do vybranej desiatky pribudli spoločnosti General Electric a Johnson and Johnson, ktoré nahradili
McDonald´s a Chevron.
Autori nenesú žiadne riziko, použitím tejto stratégie, za spôsobené straty v dôsledku investovania. Je na
každom investorovi, akú stratégiu si zvolí, resp. či použije iné publikované stratégie.
Miroslav Kmeťko, Pavel Škriniar
Ekonomická univerzita v Bratislave
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33. Ktorá výška je pre mňa tá pravá?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 15/02/2012; s.: 16,17; Vzdelávanie; Zuzana
Bankovichová]
Zistite si vopred o škole čo najviac a tiež o úspešnosti jej absolventov
Chystáte sa študovať na vysokej škole? Najvyšší čas vybrať si. Rozhodovať by však nemalo len to, či
vás tam zoberú bez prijímačiek. Už vopred by ste si mali zvážiť, aké máte šance uspieť na trhu práce po
skončení školy. Prinášame rady, ako sa správne rozhodnúť aj prehľad termínov a poplatkov na podanie
prihlášok.
Lavice stredných škôl opustí v tomto roku až 71 201 študentov. Ak k nim patríte a ešte ste si školu
nevybrali, máte najvyšší čas. Niektoré školy majú termín podania prihlášok len do konca februára. Inde
si na vašu prihlášku počkajú aj do mája. "Rozhodovanie o vysokej škole je dlhodobejší proces. Ak to
študent doteraz nezistil, teraz už bude rozhodovanie ťažšie," vysvetľuje psychológ Martin Miler. Podľa
neho by ste si vašu budúcu alma mater mali vybrať zodpovedne. Strávite na nej totiž najbližších päť
rokov života. A po nich vás bude čakať najťažšia časť – uchytiť sa so svojím vzdelaním na trhu práce.
Rýchle rozhodnutia na poslednú chvíľu sem teda rozhodne nepatria.
Čo najviac info
Vyhraté má ten, kto už vie, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade, že ešte stále váhate
medzi viacerými odbormi, nezúfajte. Prihlášky si môžete podať aj na viacero škôl. Ustriehnuť si však
treba termíny prijímacích skúšok, aby sa vám neprekrývali. Vyhnete sa tým aj zbytočne vyhodeným
peniazom za jednu z prihlášok. Rozhodnúť sa môžete aj na základe informácií, ktoré si o škole vopred
zistite. Zaujímajte sa nielen o jej históriu, ale aj o kvalitu výučby, výsledky či uplatnenie absolventov na
trhu práce. Všetky dostupné informácie získate na internete, telefonicky alebo sa do školy vyberte aj
osobne. Ideálne je získať referencie aj priamo od študentov či absolventov danej školy.
Rozdielne názory
Pri riešení budúcnosti často na seba narážajú odlišné názory rodičov a detí. Každý rodič chce pre svoje
dieťa len to najlepšie. Dôležité je však vedieť, čo chce vaše dieťa. Psychológ v tomto prípade odporúča
rozhovor. Snažte sa v pokoji porozprávať. Dieťa by vám malo povedať svoj názor na to, či škola, ktorú
chce študovať, ho baví a vidí v nej svoju budúcnosť. Nenúťte ho vybrať si nasilu inú. Viac ako vaše
neoblomné rozhodnutie ho totiž môžu presvedčiť rozumné argumenty.
Zuzana Bankovichová

Verejné a štátne vysoké školy
Fakulta Termín podania prihlášky do Tlačená prihláška (v eurách) Elektronická prihláška (v eurách)
Ekonomická univerzita
Všetky fakulty 31. 3. 2012 38 38
Univerzita Komenského Bratislava
Lekárska fakulta 29. 2. 2012 70 70
Právnická fakulta 29. 2. 2012 60 60
Filozofická fakulta 29. 2. 2012 40 40
Prírodovedecká fakulta 29. 2. 2012 40 25
Pedagogická fakulta 2. 3. 2012 50 50
Farmaceutická fakulta 30. 6. 2012 50 50
Fakulta telesnej výchovy a športu 29. 2. 2012 50 50
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 29. 2. 2012 60 60
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 28. 2. 2012 33 33
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31. 3. 2012 45 45
Evanjelická bohoslovecká fakulta 31. 3. 2012 40 40
Fakulta managementu 31. 3. 2012 40 40
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 30. 3. 2012 50 50
Slovenská technická univerzita Bratislava
Stavebná fakulta 30. 3. 2012 20 20
Strojnícka fakulta 29. 2. 2012 35 25
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4. 2012 35 20
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 30. 4. 2012 35 25
Fakulta architektúry 25. 11. 2011 40 40
Materiálovotech. fakulta 31. 3. 2012 30 30
Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 2012 50 20
Vysoká škola múzických umení Bratislava
Divadelná fakulta 12. 12. 2011 50 50
Filmová a televízna fakulta 5. 12. 2011 50 50
Hudobná a tanečná fakulta 30. 11. 2011 50 50
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Všetky fakulty 30. 11. 2011 50 50
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 29. 2. 2012 70 70
Fakulta verejného zdravotníctva 29. 2. 2012 70 70
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 29. 2. 2012 70 70
Akadémia Policajného zboru Bratislava
Všetky fakulty 31. 3. 2012 39 29
Univerzita J. Selyeho Komárno
Pedagogická fakulta 31. 3. 2012 50 25
Ekonomická fakulta 31. 3. 2012 50 25
Reformovaná teolog. fakulta 31. 3. 2012 50 25
Trnavská univerzita Trnava
Filozofická fakulta 28. 2. 2012 38 33
Pedagogická fakulta 28. 2. 2012 33 25
Teologická fakulta 31. 3. 2012 35 30
Fakulta zdrav. a soc. práce 29. 2. 2012 45 45

Právnická fakulta 29. 2. 2012 60 58
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
Filozofická fakulta 30. 3. 2012 40 35
Fakulta masmediálnej komunikácie 29. 2. 2012 40 35
Fakulta prírodných vied 30. 4. 2012 35 30
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 31. 3. 2012 40 35
Fakulta sociálnych vied 31. 3. 2012 40 35
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Všetky fakulty 29. 2. 2012 30 25
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 15. 4. 2012 33 33
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30. 4. 2012 35 35
Fakulta ekonomiky a manažmentu 19. 3. 2012 35 35
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31. 3. 2012 35 35
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 30. 4. 2012 30 30
Technická fakulta 16. 4. 2012 35 35
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín
Fakulta špeciálnej techniky 30. 4. 2012 25 25
Fakulta zdravotníctva 31. 3. 2012 40 40
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 13. 4. 2012 34 34
Fakulta priemysel. tech 29. 2. 2012 17 17
Katedra politológie 31. 5. 2012 40 40
Žilinská univerzita Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 30. 4. 2012 25 25
Strojnícka fakulta 30. 4. 2012 20 20
Elektrotechnická fakulta 30. 4. 2012 20 20
Stavebná fakulta 30. 4. 2012 20 20
Fakulta riadenia a infor. 31. 3. 2012 30 25
Fakulta humanitných vied 31. 3. 2012 40 40
Fakulta špec. inžinierstva 30. 4. 2012 20 20
VÚ vysokohorskej biológie 30. 4. 2012 20 20
Katolícka univerzita Ruž omberok
Filozofická fakulta 30. 3. 2012 30 25
Pedagogická fakulta 9. 3. 2012 39 39
Teologická fakulta 31. 3. 2012 35 35
Fakulta zdravotníctva 30. 3. 2012 40 40
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptov. Mikuláš
Všetky fakulty 29. 2. 2012 20 20
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Ekonomická fakulta 29. 2. 2012 35 32
Fakulta humanitných vied 28. 2. 2012 40 37
Fakulta prírodných vied 16. 3. 2012 35 32
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 15. 3. 2012 60 57
Pedagogická fakulta 29. 2. 2012 35 32
Právnická fakulta 29. 2. 2012 60 57
Akadémia umení Banská Bystrica
Fakulta drama. umení* 31. 1. 2012 50 50
Fakulta múzických umení 30. 11. 2011 50 50
Fakulta výtvarných umení 30. 11. 2011 50 50

*Herectvo do 30. 11. 2011
Technická univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta 31. 3. 2012 33 33
Drevárska fakulta** 2. 2. 2011 29 29
Fakulta ekológie a environmentalistiky*** 31. 5. 2012 28 28
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30. 4. 2012 25 25
**Dizajn nábytku do 31. 1. 2011 49 49
***Ekológia a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity, Environmentálne inžinierstvo do 31. 3.
2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Lekárska fakulta 29. 2. 2012 50 40
Prírodovedecká fakulta 31. 3. 2012 40 30
Právnická fakulta 31. 3. 2012 50 40
Fakulta verejnej správy 31. 3. 2012 45 40
Filozofická fakulta 31. 3. 2012 40/50**** 30/40
****Bez prijímačiek/S prijímačkami
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice
Všetky fakulty 15. 3. 2012 40 30
Technická univerzita Košice
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 31. 5. 2012 35 30
Hutnícka fakulta 31. 5. 2012 35 30
Strojnícka fakulta 20. 5. 2012 35 30
Fakulta elektro. a informat. 30. 4. 2012 35 30
Stavebná fakulta 30. 4. 2012 35 30
Ekonomická fakulta 28. 2. 2012 35 30
Fakulta výrob. technológií 30. 4. 2012 35 30
Fakulta umení 30. 11. 2012 35 30
Letecká fakulta 12. 5. 2012 35 35
Prešovská univerzita Prešov
Filozofická fakulta 29. 2. 2012 34 34
Gréckokat. teolog. fakulta 31. 3. 2012 34 34
Fakulta humanitných a prírodných vied 31. 3. 2012 34 34
Fakulta manažmentu 31. 3. 2012 34 34
Pedagogická fakulta 29. 2. 2012 34 34
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 31. 3. 2012 34 34
Fakulta športu 31. 3. 2012 34 34
Fakulta zdravot. odborov 31. 3. 2012 34 34
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34. Vzdelávanie: Vyberte si školu s nami
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 15/02/2012; Správy; PLUS Jeden deň/Štefan Mesároš]
Tisíce absolventov chrlia rok čo rok naše školy. Mnohí z nich sa však nedokážu na trhu práce uplatniť.
Zamestnávatelia tvrdia, že hlavným kameňom úrazu je nepripravenosť absolventov.
Až 116-tisíc mladých ľudí od 20 do 29 rokov bolo minulý rok bez práce. A tú nemalo ani ďalších 93-tisíc
ľudí vo veku od 30 do 39 rokov. Mladí ľudia plní sily namiesto toho aby robili, poberajú sociálne dávky a
bezcieľne sa potulujú na našom trhu práce. A čo je najhoršie, vlani ich bolo oproti roku 2010 až o 6-tisíc
viac! "Naše školy nedokážu mladých pripraviť tak, aby uspeli na trhu práce. Potrebná kvalifikácia chýba
aj starším uchádzačom," tvrdí Ján Žačko z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení na
Slovensku.
Infografika: Dušan Király, zdroj: ÚPSVaR
Nový projekt

Zamestnávatelia si myslia, že chýba nielen potrebná technická prax absolventov, ale aj lepšie prepojenie
škôl so zamestnávateľmi. Okrem neho volajú aj po návrate pracovnej výchovy v základných školách.
Zmeniť by to mohol aj projekt Národná sústava povolaní. "Záujemcom poskytne prehľad o požiadavkách
na všetky pracovné miesta. Načrtne tiež očakávania vo vývoji zamestnanosti v jednotlivých odvetviach,"
vysvetlil Peter Zemko z Centra vzdelávania.
Zorientovať sa pri výbere školy vám môže pomôcť aj graf a rebríček absolventskej zamestnanosti.
Vysoké školy
Technické vedy
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) 0,6
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach (FVT TUKE) - 0,8
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) - 1,4
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SjF STU) - 2,1
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) - 2,3
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (SjF ŽU) - 2,9
Fakulta chemickej a potravinárskej technoloógie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT
STU) - 4,1
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ŽU) - 4,5
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) - 4,6
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity (SvF ŽU) - 4,8
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU) - 5,0
Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (TF SPU) - 5,0
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity (EF ŽU) - 5,0
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF STU) - 5,3
Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (FPT TUAD) - 6,7
Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) - 8,2
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (HF TUKE) 9,0
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (FŠT TUAD) - 9,2
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) - 10,1
Fakulta enviromentálnej a výrobnej technológie Technickej univerzity vo Zvolene (FEVT TUZVO) - 10,3
Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (FM TUAD) - 10,9
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) - 11,0
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) - 12,6
Prírodné vedy
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) - 1,4
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) - 1,5
Fakulta prírodných (humanitných) vied Žilinskej univerzity (FPriV ŽU) - 2,4
Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach (PriF UPJŠ) - 2,4
Fakulta prírodných vied Univerzity M. Bela v B. Bystrici (FPriV UMB) - 4,1
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FPriV UCM) - 6,9
Fakulta ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (FEE TUZVO) - 8,7
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPriV UKF) - 11,1
Lekárske vedy
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) - 0,3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠ SA) - 0,6
Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) - 0,8
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) - 1,0
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) - 1,2
Jesseniova lekárska fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) - 1,4
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (FZ TUAD) - 1,9
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZSP TU) - 3,0
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) - 5,7
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVZ UKF) - 6,6
Pôdohospodárske vedy
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FAPZ
SPU) - 1,7
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FBP SPU) 2,1
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (DF TUZVO) - 7,4
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FZKI
SPU) - 11,1
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (LF TUZVO) - 12,5

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVL) - 12,8
Ekonomické vedy
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) - 0,3
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (OF EU) - 0,6
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (FPM EU) - 0,9
Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FEM SPU) - 0,9
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF EU) - 1,4
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (EF TUKE) - 1,5
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI EU) - 1,6
Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej VŠ (FEP PEVŠ) - 2,0
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity (FM PU) - 4,8
Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela v B. Bystrici (EF UMB) - 5,3
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (VŠ MP) - 6,8
Fakulta PEDAS Žilinskej univerzity (FPEDAS ŽU) - 7,1
Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne (EF UJS) - 12,3
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratilsave (PHF EU) - 12,4
Ostatné spoločenské vedy
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratilsave (FMEV EU) - 0,4
Stredoeurópska VŠ v Skalici (SVŠS) - 1,2
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(FEŠRR SPU) - 1,4
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) - 1,4
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (FSEV TUAD) - 1,5
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity (FŠI ŽU) - 2,0
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) - 2,1
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v B. Bystrici (FPV UMB) - 8,2
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSŠ UKF) - 9,8
Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (FVS UPJŠ) - 16,1
Filozofické vedy
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FiF UCM) - 1,5
Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bela v B. Bystrici (FHV UMB) - 2,3
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) - 3,6
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FiF UKF) - 3,9
Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (FiF UPJŠ) - 4,8
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FiF KU) - 5,7
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPriV PU) - 6,4
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity (FiF TU) - 6,7
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (FiF PU) - 10,3
Právne vedy
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (FP PEVŠ) - 1,5
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) - 2,3
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (PraF TU) - 3,1
Právnická fakulta Univerzity M. Bela v B. Bystrici (PraF UMB) - 5,7
Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (PraF UPJŠ) - 9,7
Pedagogické vedy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PedF UK) - 1,1
Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela v B. Bystrici (PedF UMB) - 2,1
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne (PedF UJS) - 2,6
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) - 3,6
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (PedF TU) - 3,7
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PedF KU) - 3,7
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity (PedF PU) - 4,1
Fakulta športu Prešovskej univerzity (FŠ PU) - 4,2
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (PedF UKF) - 4,5
Teologické vedy
Fakulta renomovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne (FRT UJS) - 0,0
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) - 2,4
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) - 2,4
Evanjelicá bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) - 3,9
Teologická fakulta Trnavskej univerzity (TF TU) - 5,0
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity (GKTF PU) - 7,6

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity (PBF PU) - 12,4
Umenie
Fakulta Múzických umení Akadémie umení v B. Bystrici (FMU AU) - 0,0
Filmová a televízna fakulta VŠ Múzických umení v Bratislave (FTF VŠMU) - 1,8
Hudobná a tanečná fakulta VŠ Múzických umení v Bratislave (HTF VŠMU) - 2,0
Divadelná fakulta VŠ Múzických umení v Bratislave (DF VŠMU) - 3,7
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v B. Bystrici (FDU AU) - 8,3
VŠ výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) - 10,8
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici (FVU AU) - 10,8
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE) - 14,5
Absolventská miera nezamestnanosti vysokých škôl (v %)
Verejné vysoké školy
Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín 12,5
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 11,3
Univerzita J. Selyeho Komárno 10,9
Prešovská univerzita Prešov 10,7
Technická univerzita Zvolen 10,5
Katolícka univerzita Ružomberok 10,1
Technická univerzita Košice 9,2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 8,6
Trnavská univerzita Trnava 8,5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava 8,3
Žilinská univerzita Žilina 8,2
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 8,2
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 7,4
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice 6,8
Ekonomická univerzita Bratislava 6,4
Univerzita Komenského Bratislava 4,7
Slovenská technická univerzita Bratislava 3,9
Vysoká škola múzických umení Bratislava 2,5
Akadémia umení Banská Bystrica 1,9
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 0,3
Súkromné vysoké školy
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov 26,0
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava 11,1
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 7,8
Stredoeurópska vysoká škola Skalica 7,8
Vysoká škola manažmentu Trenčín 7,3
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice 7,0
Paneurópska vysoká škola Bratislava 5,6
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava 5,1
Vysoká škola Sládkovičovo 4,2
Akadémia ozbrojených síl Gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 0,6
Akadémia policajného zboru Bratislava 0,6
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Zdroj - MŠVVaŠ SR
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35. Krajine pomôže bankrot viac ako dávky morfia
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/02/2012; s.: 15; FIRMY & FINANCIE; redakcia]
Karol Piovarcsy, riaditeľ Saxo Bank Praha, o dôsledkoch vývoja na Peloponézskom polostrove pre HN:
Nasledujúce mesiace budú pre Grécko záťažovým testom. Ak nedokáže splácať svoje dlhy, krach bude
najlepším riešením a pre Európu veľkým vydýchnutím. Tvrdí Piovarcsy.
Slovo bankrot sa v prípade Grécka skloňuje čoraz častejšie. Myslíte si, že sa mu krajina nevyhne?
Možno je to dramatický scenár, ale myslíme si, že už v prvom polroku môže dôjsť k situácii, keď sa
Grécko naozaj stane nesolventným. Je úplne jedno, ako politici nazvú odpis gréckeho dlhu. Bude to
bankrot. Je to presne to isté, ako keď Európska centrálna banka nakupuje dlhopisy, čo je nepriama
forma kvantitatívneho uvoľňovania. Grécku koniec koncov neostáva nič iné, ako zbankrotovať. A z

nášho pohľadu to bude pozitívna správa pre Európu. Stratí tým veľkú ekonomickú záťaž a na druhej
strane Grécko naozaj môže urobiť reset. Bude síce bolestný, tak ako keď ide človek k zubárovi, ale
nenecháme si radšej dlhodobé poškodenie. Môže sa tak stať už koncom marca, keď Grécko bude
musieť splatiť 14 miliárd svojho dlhu.
Čo by to pre obyčajného Gréka znamenalo?
Len od 19. storočia bolo v Európe viac ako 150 štátnych krachov. Grécko už skrachovalo za posledných
150 rokov viac ako päťkrát. Takisto Taliansko, Brazília či Rusko, ktoré naposledy skrachovalo v roku
1998. Maďarsko je knižný príklad najväčšej hyperinflácie, aká kedy bola na svete, v 40. rokoch. Nejde
teda o nič neobvyklé, je to súčasť ekonomického cyklu. Je to lepšie, ako niekomu podávať morfium
namiesto toho, aby sa liečil. Bankový sektor je však nesmierne ohrozený, rovnako úspory v bankách.
Štát aj obyvateľstvo si musia uvedomiť, že to znamená "reštart".
POKRAČOVANIE NA STRANE 16
DOKONČENIE ZO STRANY 15
Bude potrebné vybudovať nový systém, hospodárstvo a nakopnúť konkurencieschopnosť.
Nestratí krajina po bankrote dôveru investorov?
Investori investovali do Grécka, aj keď zažilo krach v 60. rokoch. Investori majú kapitál, ktorý sú schopní
investovať. Tým však, že je Grécko členom eurozóny, má zviazané ruky. Nemôže povedať O. K.,
dohodneme sa s privátnymi investormi na takom a takom odpise, prijmeme opatrenia, predáme štátny
majetok, sústredíme sa na export a úroková miera bude odteraz 25 percent. Keby vám dal taký úrok
hociktorý štát, začnete uvažovať - áno, odpísali dlh, ale práve po krachu sú najsilnejšie rasty. Z hľadiska
investorov nestratia dôveru. Ak Grécko skrachuje systematickým spôsobom, nastaví atraktívnu
monetárnu a úrokovú politiku, a zostane členom únie, nevidím dôvod, aby v očiach investorov prestalo
figurovať. Figurovalo by lepšie ako teraz.
Budú potom politici viac tlačiť na štáty, aby šetrili a žiadny z nich už Atény nenasledoval?
Vlna technokratizmu, či už v Grécku alebo v Taliansku, je z hľadiska znižovania dlhov správny krok, aby
štáty naozaj nehospodárili ako v banánovej republike. Šetrenie je správne. Primárnym cieľom politikov
by však malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti. Či už je to Taliansko, Grécko alebo Portugalsko. Bez
toho nemajú šancu prežiť.
Taliani majú v eurozóne druhý najväčší dlh. Podarí sa vláde Talianska šetrením stabilizovať ekonomiku?
Taliansko je vo vážnych problémoch. Keby bolo nateraz ponechané napospas osudu, nevedelo by sa
dostať z problémov iným spôsobom ako krachom. Ekonomika je neporovnateľne väčšia ako v prípade
ekonomiky Portugalska. Kroky "Super Maria" (pozn. red.: premiér Mario Monti) sú systematické a presne
idú v línii technokratizmu. Nie sú však ešte výrazné, aby sme mohli povedať, že Taliansko sa z dlhov
dostane. Je však viac na správnej ceste v porovnaní s Gréckom.
Ako môžu problémy eurozóny zasiahnuť slovenskú ekonomiku?
Slovensko má podobnú ekonomickú charakteristiku ako Česko, najmä pokiaľ ide o export. Euro je však
stále stabilnejšia mena ako česká koruna. Preto, čo sa týka prílevu zahraničných investícií a hodnotení
stability krajiny ako takej, by Slovensko mohlo zohrať lepšiu úlohu. Naopak, situácia v českej ekonomike
je lepšia. Najmä na strane spotrebiteľskej sily. Pokiaľ by došlo k výraznejším problémom v eurozóne,
výhody prejdú na stranu Čechov. Môžeme to však vnímať ako hypotézu, pretože obe ekonomiky sú
previazané v eurozóne a nadviazané na export do Nemecka. Preto si myslíme, že tieto krajiny môžu byť
silne zasiahnuté. Nakoniec, môžeme to vidieť v prípade Maďarska. Práve pre závislosť od Európy si
nemôže dovoliť vlastné kroky.
Svetová banka predpokladá, že svet už v prvom polroku upadne do recesie. Kedy bude v Európe?
Najväčším testom pre eurozónu bude prvý kvartál kvôli predajnosti európskych dlhopisov jednotlivých
krajín aj kvôli splateniu dlhov.
Kto je Karol Piovarcsy Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2006 pracuje v Saxo
Bank. Podieľal sa na založení oddelenia pre stredoeurópsky región, venujúceho sa obchodným
príležitostiam a vzťahom s privátnymi, korporátnymi a inštitucionálnymi klientmi. Od mája 2009 pôsobí
ako riaditeľ pobočky Saxo Bank v Prahe.

Aj takéto podoby majú škrty v Grécku. Policajt utešuje ženu, ktorú práve prepustili z práce na ulicu.
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36. Hotel DoubleTree riadi žena
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 13/02/2012; 02/2012; s.: 45; ZMENY NA POSTOCH; VN]
V januári sa stala riaditeľkou štvorhviezdičkového hotela známej siete DoubleTree by Hilton v hlavnom
meste Slovenska Rozwitha Bieber. Rodáčka z Bratislavy je absolventkou Ekonomickej univerzity v
Bratislave a v hotelierstve pôsobí dlhé roky. Prvé skúsenosti nadobudla v sieti IHG, v hoteli Holiday Inn.
Pracovala v štvorhviezdičkovom bratislavskom hoteli Crowne Plaza ako zástupkyňa obchodného
riaditeľa, neskôr sa stala riaditeľkou wellness hotela Park v Piešťanoch. V roku 2008 prijala ponuku na
post obchodnej a marketingovej riaditeľky nového štvorhviezdičkového dizajnového hotela Yasmin v
Košiciach, neskôr bola jeho riaditeľkou. VN
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37. Minulý rok neprial spájaniu firiem
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 16/02/2012; HNonline; Miroslav Kmeťko]
V roku 2011 bol zaznamenaný len mierny nárast fúzií a akvizícií oproti predchádzajúcemu roku.
Fúzie a akvizície je možné takisto považovať za istý faktor názoru vedenia firiem na stav ekonomiky.
Obyčajne firmy v očakávaní dobrých období podporujú fúzie a akvizície. Obdobie rastu ekonomiky je pre
fúzie a akvizície veľmi pozitívnym signálom. Aj napriek tomu, že v tomto období sú kupované firmy veľmi
drahé. Stúpajú totiž aj ceny akcií kupovaných spoločností.
Na druhej strane obdobie vhodné pre akvizície, obdobie poklesu cien akcií možných kupovaných
spoločností, neznamená aj vhodný čas pre danú formu rozširovania spoločností. Obdobie poklesu cien
akcií na kapitálovom trhu je totiž hlavne v čase recesie ekonomiky. A manažment firiem sa v tomto
období takisto zameriava hlavne na držanie hotovosti namiesto kupovania iných firiem. Táto reakcia, i
keď vhodná pre akvizície, je v súlade s bežným myslením investora. Kríza v ekonomike skôr nahráva
držaniu hotovosti, pretože je ťažké odhadnúť budúci vývoj. A hotovosť v tomto prípade znamená
bezpečnosť.
Ako teda vyzeral rok 2011 z pohľadu fúzií a akvizícií? V roku 2011 celkový objem týchto operácií stále
nedosiahol úroveň roku 2007. Posledného roku pred začiatkom finančnej krízy. V roku 2011 bol
zaznamenaný len mierny nárast fúzií a akvizícií oproti predchádzajúcemu roku. V dolárovom vyjadrení
bol celkový objem na úrovni 2.27 biliónov amerických dolárov. Čo prestavuje mierne nad 50 % úrovne
roku 2007.
Tradičné spoločnosti zúčastňujúce sa na fúziách a akvizíciách prevládali z tradičných vyspelých
kapitálových trhov. To znamená USA a Veľkej Británie, i keď v tesnom závese Číny.
Prevládajúcim sektorom z hľadiska objemu fúzií a akvizícií bol energetický sektor, nasledovaný sektorom
financií a komunikácií. Medzi významné fúzie a akvizície môžeme zaradiť nasledovné: Lubrizol Corp a
Berkshire Hathaway. Foster´s Group a SABMiller a tiež El Paso Corp s Kinder Morgan Inc.
Miroslav Kmeťko
Ekonomická Univerzita v Bratislave
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38. Ísť šťastiu v ústrety
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 17/02/2012; 40/2012; s.: 6; FUTBAL; tom]
Virtuálny trh práce na pomoc športovcom i klubom na www.be-pro.sk
Viacerí boli mládežníckymi reprezentantmi, no zranenie pribrzdilo ich rozlet do ligy. Alebo dali prednosť
škole a svoj talent potvrdzujú v nižších súťažiach. To je prípad študenta 4. ročníka Ekonomickej
univerzity v Bratislave Andreja Kalinu. "Za dva roky som mal trinásť zranení a odišiel som hrať tretiu

ligu do Rače. Spoznal som tam viacero šikovných spoluhráčov, nikto nemal manažéra. Jeden z nich
končil Fakultu telesnej výchovy a športu, s priateľkou čakali dieťa, potreboval klub, ktorý by mu ponúkol
lepšie finančné a športové podmienky. S kamarátom Petrom Chrappanom, ktorý hral v Mattersburgu a
teraz pokračuje v Azerbajdžane, sme si povedali, že prostredníctvom internetu by sme mohli pomôcť
predovšetkým amatérskym hráčom i klubom." Bývalý hráč Artmedie Petržalka, ktorý momentálne oblieka
dres Pezinka, sa stal tvorcom a administrátorom stránky www. be-pro. sk s virtuálnym trhom práce pre
futbalistov, hokejistov, futsalistov, trénerov, masérov, lekárov, kluby a agentov. "Najjednoduchšie bolo
začať na facebooku, a až keď sa do databázy prihlásilo sto hráčov, spustili sme našu webovú stránku,
na ktorej sa môže stretnúť ponuka a dopyt hráča a klubu." Na vyššie uvedenom webe sa zatiaľ
zaregistrovalo 120 hráčov a 15 klubov. Registrácia je zdarma. "Odporúčam, aby hráči pri vyplňovaní
profilu uviedli o sebe čo najviac údajov - kde hrali, svoju výšku, či sú praváci, alebo ľaváci a podobne. Po
prihlásení dostanú potvrdzovací mail, ktorý ich po kliknutí naň zaregistruje na BE-PRO. Hráči vidia len
svoj profil a nemôžu kontaktovať klub, naopak, kluby a agenti si môžu prezerať profily všetkých hráčov,
alebo trénerov a kontaktovať ich. Kluby si môžu utvoriť tiež inzerát, akého hráča hľadajú a v kladnom
prípade zodpovedajúci hráč i klub dostanú spätnú väzbu. Kluby si týmto spôsobom môžu urobiť aj
databázu svojich obľúbených profilov a kontaktovať ich neskôr," dodal Andrej Kalina. "Futbalový trh je
presýtený hráčmi a trénermi, ktorí bez agenta, alebo konexií ťažko nájdu klub. Fandím tejto myšlienke,
ktorá môže z neznámeho amatéra urobiť profesionála. Treba veriť a skúšať šťastie aj takouto cestou,"
cituje stránka bývalého hráča Slovana Ivana Pechu, ktorý oblieka dres bieloruského FC Neman Grodno.
"Vítam takúto iniciatívu, ktorá môže zviditeľniť najmä amatérskych futbalistov, o ktorých nikto nič nevie.
Podobné niečo by sme chceli zaviesť aj pre trénerov na webovej stránke našej únie," podotkol Jaroslav
Jambor, predseda Únie futbalových trénerov Slovenska. (tom)
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39. Školy podľa absolventskej nezamestnanosti
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 13/02/2012; 02/2012; s.: 9; VZDELÁVANIE; TA]
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vo svojej najnovšej správe zarátala do hodnotenia
univerzít po prvýkrát aj kritérium absolventskej nezamestnanosti. Najviac nezamestnaných absolventov viac ako 16 percent - má podľa rebríčka Fakulta verejnej správy košickej Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ), nasleduje Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) so 14,5 %,
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach (12,8 %), Stavebná fakulta TUKE (12,6 %) a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave (12,4 %). Hodnotenie ukázalo, že
najväčší podiel nezamestnaných absolventov majú najmä VŠ z východu Slovenska a, naopak, čísla
blízke nule vykazovali fakulty v Bratislave. Výnimkou je Fakulta architektúry Slovenskej technickej
univerzity (STU) v Bratislave, kde bolo 11 percent nezamestnaných absolventov - a, naopak, Fakulta
výrobných technológií TUKE mala iba 0,8 percenta nezamestnaných absolventov. Minimálnu
absolventskú nezamestnanosť majú niektoré menšie fakulty: Fakulta múzických umení Akadémie umení
v Banskej Bystrici (0,0 %), Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne (0,0 %) a
ďalej Fakulta manažmentu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (0,3 %), Farmaceutická fakulta UK
(0,3 %), Fakulta medzinárodných vzťahov EU (0,4 %), Fakulta informatiky a informačných technológií
STU (0,6 %) či Lekárska fakulta košickej UPJŠ (0,8 %). TA

Späť na obsah

40. Jednoznačné ÁNO - podpore exportu
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/02/2012; s.: 15; FIRMY & FINANCIE; pr-cl HN06913]
Ak sa o exporte všade na svete hovorí ako o nesmierne dôležitej súčasti ekonomiky a jeho podpora tvorí
často chrbtovú kosť hospodárskej politiky, potom pre Slovensko platí toto dvojnásobne. V zahraničnom
obchode pôsobí veľa faktorov, a aj preto sa myšlienka "Podpora exportu - áno! Ale ako?" stala
ústredným motívom konferencie, ktorú včera v Bratislave zorganizovala EXIMBANKA SR.
Podpora exportu nemá politickú farbu
Na potrebe tvorby efektívnych nástrojov na podporu slovenského exportu sa zhodli všetci účastníci
konferencie aj prostredníctvom interaktívneho hlasovacieho zariadenia priamo v sále. Pozvaní predstavitelia rezortov financií, zahraničných vecí a hospodárstva, poslanci NR SR, akademici a
zástupcovia vybraných významných exportérov a bánk na Slovensku vyslovili ÁNO - podpore exportu.
Zdôraznili, že vrcholová politika musí otvárať dvere exportérom. Pripomenuli, že podpora prezentácie
krajiny je nevyhnutná. Našli rezervy, a to veľké, vo využívaní eurofondov. Dali áno finančnej podpore
štátu. Pripomenuli, že export patrí odborníkom a nemá byť ovplyvnený farbou politických strán. Spolu s
prednášajúcimi z Českej republiky sa zhodli, že práve Česko môže byť vzorom. Ale niekoľkokrát aj

odznelo, že diskusií už bolo dosť. Dôležité je vypracovať stratégiu a hlavne, zrealizovať ju.
Štát je pripravený navýšiť kapitál EXIMBANKY SR
Zdroje EXIMBANKY SR bude možné navýšiť. "Štát je pripravený posilniť kapitál tejto banky. Ide o
transakciu, ktorá nezvyšuje deficit verejných financií a vie pomôcť," konštatoval na dnešnej konferencii o
exporte štátny tajomník rezortu financií Vladimír Tvaroška s tým, že export potrebuje na svoju podporu
špecifické nástroje. Jedným z nástrojov je práve podpora exportérov cez EXIMBANKU SR. Ďalším je
podľa neho podpora prezentácie Slovenska ako krajiny v zahraničí, ale aj konkrétnych produktov firiem.
Dôležitým nástrojom je tiež oblasť vrcholovej politiky, otváranie dverí pre exportérov prostredníctvom
prezidenta, premiéra či ministra hospodárstva. Upozornil, že export je naozaj kľúčovou témou pre
slovenskú ekonomiku, keďže je najvýraznejším prispievateľom k ekonomickému rastu krajiny. "Pre
podporu exportu je najdôležitejšie podnikateľské prostredie, aby fungovali súdy, štátny aparát, aby sme
mali nízke dane, aby podnikatelia mali k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu," vymenoval. "Bankový
sektor je jediným priamym nástrojom exportu," podotkol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Kristián Takáč s tým, že EXIMBANKA SR má svoje miesto v exportnej politike. Pripomenul tiež, že jeho
rezort aktuálne pripravuje finálnu verziu proexportnej politiky Slovenska.
Systém podpory exportu treba prehodnotiť
Štátu chýba stratégia podpory exportu, ako napríklad stratégia pri uzatváraní zmlúv o ochrane investícií
medzi krajinami. "Máme množstvo restov z úrovne štátu," zdôraznil na konferencii opozičný poslanec za
Smer-SD Peter Kažimír. Podľa neho tak bude potrebné prehodnotiť celý systém exportu, aby mohli byť
financie efektívnejšie využívané. "Pred nami je obdobie krutej konsolidácie verejných financií založené
na príjmovej aj výdavkovej stránke," zdôvodnil. Pripomenul však, že aj napriek tejto potrebe by sa
financie na export znižovať primárne nemali. Kažimír zároveň upozornil, že nesúhlasí s plánovaným
návrhom zlúčenia EXIMBANKY SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou z dielne ešte
dosluhujúcej vlády Ivety Radičovej (SDKÚ-DS).
Dravá šelma v klietke nevyrastie
Peter Baláž, vedúci katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave, sa vo svoje prezentácii vyjadril, že možnosti pre slovenských exportérov pri súčasnom
systéme podpory sú vyčerpané, ak abstrahujeme od zahraničných investorov. Presadiť sa voči
ktorejkoľvek spomenutej ekonomike (napr. Číne, je v súčasnosti ekonomicky i politicky prakticky
vylúčené. K tomu, aby Slovensko uspelo v globálnej súťaži, nestačí využívať lacnú pracovnú silu a
geografickú polohu, ale musí vyťažiť čo najviac zo svojich predností. Zároveň si musí uvedomovať svoje
slabé stránky a tie zmeniť na príležitosti. Ako možnosti riešenia vidí hospodársku súťaž medzi firmami,
ktorá je všeobecne prospešná pre národnú prosperitu, avšak musí mať svoje pravidlá hry. Úlohou štátu
je takéto pravidlá tvoriť a kontrolovať ich dodržiavanie. V globálnom svete by boli najlepšie globálne
pravidlá. Najhorším riešením by boli snahy o to, čie pravidlá budú najmäkšie a ktoré sa dajú najľahšie
nedodržiavať. Konkurovať si majú firmy a nie štáty. Obdobie finančnej krízy k tomu vytvára ideálnu
príležitosť. Podľa Petra Baláža, by štát mal export podporovať, lebo "dravá šelma v tesnej klietke
nevyrastie".
Príklad z Česka
Väčšina vyspelých krajín pripravuje stratégie, ktorých cieľom je zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky
pre rast vlastného exportu. Efektívna stratégia sa vyznačuje partnerstvom - je koncipovaná vládou a
podporovaná podnikateľskou sférou. Príčiny nefungovania stratégií, ktoré na slovenskej pôde vznikli,
vidia mnohí odborníci a zástupcovia podnikateľskej verejnosti najmä v tom, že sa prakticky nerealizujú.
Preto prítomní upozornili zvlášť na fakt, že tieto strategické priority je potrebné zapracovať priamo do
vládneho programu a výraznejšie sa zasadzovať za jeho dôsledné napĺňanie. Slovensko sa pritom môže
inšpirovať skúsenosťami svojich západných susedov - Čechov. Zaujímavou inšpiráciou pre naše pomery
bol v tejto súvislosti príspevok Zdeňka Vališa z Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, ktorý poukázal na
to, že každá koruna investovaná do exportu sa štátu stonásobne vráti.
Základ je podpora malých a stredných podnikateľov
EXIMBANKA SR je jediným priamym nástrojom štátnej podpory slovenského exportu. Ako potvrdil Mario
Schrenkel, predseda Rady banky EXIMBANKY SR a jej generálny riaditeľ, presmerovaním ťažiska
aktivít z refinančného financovania na priame a orientáciou na podporu malých a stredných podnikateľov
banka v posledných rokoch podporuje svojimi aktivitami 5 až 7,5 %-ný podiel na celkovom exporte
Slovenskej republiky. "Aj v budúcnosti sa chceme prioritne zameriavať na podporu tohto segmentu
podnikateľskej sféry. Zároveň sme rozhodnutí zvýšiť kapacitu na posudzovanie komplikovanejších
transakcií

pr-cl HN06913

Späť na obsah

41. Irán začal s novými jadrovými aktivitami
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:30; 16/02/2012; Komentáre; Z domova/zo sveta]
Boris Chmel, moderátor STV: "Irán začal s novými jadrovými aktivitami. V Teheráne vložili palivo vlastnej
výroby do výskumného reaktora a sprevádzkovali tisíce centrifúg. Spojené štáty tvrdia, že je to zastierací
manéver, má odviesť od problémov, ktoré Iránu spôsobujú sankcie."
Radovan Kondrlík, redaktor STV: "Nové palivo do jadrového reaktoru slávnostne vložil prezident
Mahmúd Ahmadínedžád. Súčasne oznámil plán na vybudovanie štyroch reaktorov s cieľom urýchliť
nukleárny program. Teherán zároveň prisľúbil spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú
energiu."
Mahmúd Ahmadinedžád, iránsky prezident: "Sme pripravení zdieľať naše atómové technológie so štátmi
organizácie. Náš národ nastúpil na cestu svetlej budúcnosti. Naša jadrová púť bude pokračovať."
Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí Ruska: "Je dôležité, aby všetko, čo sa udeje v jadrovej oblasti,
bolo pod plnou kontrolou medzinárodnej agentúry. Irán musí odpovedať na otázky, ktoré
medzinárodných inšpektorov zaujímajú."
Radovan Kondrlík, redaktor STV: "Celkovo by tak malo byť v Iráne funkčných asi 9000 centrifúg.
Zároveň by mali dnes otvoriť prevádzku podzemného strediska pri meste Kom, kde Iránci obohacujú
urán na 20 %. Na výrobu jadrovej zbrane treba takmer 100-percentné obohacovanie."
Boris Chmel, moderátor STV: "No a v štúdiu vítam Iva Samsona zo Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, dobrý večer."
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "Dobrý večer."
Boris Chmel, moderátor STV: "A Františka Škvrndu z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Dobrý večer."
Boris Chmel, moderátor STV: "Takže, páni, vyzerá to tak, keď to trošku otočíme, Irán splnil tú svoju
hrozbu a potrestať Európu za to, že v januári odsúhlasila embargo na dovoz jeho ropy. Irán zrejme
utiahol naozaj kohútiky na ropovodoch do 6 krajín Únie. Ako z tohto pohľadu hodnotíte ten krok, čo
urobila Únia v januári? Bol správny ten krok. Pán Škvrnda."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Pokiaľ viem, tak to embargo
nebolo potvrdené. Je to krok, pardon, ten iránsky krok je..."
Boris Chmel, moderátor STV: "Agentúry o tom informovali ako hotovú vec, takže..."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Ako hotovú vec, ale ešte to
nebolo schválené. Je to len..."
Boris Chmel, moderátor STV: "Bez vánku sa ani lístok nepohne."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Je to len krok, ktorý sa pripravuje.
V médiách to dneska bolo tak interpretované viackrát. Druhá stránka je, že v súčasnej situácii pred
chvíľkou bola diskusia o veľkej zime, ktorá je nielen na Slovensku, ale aj v Európe, skutočne v Európskej
únii a tým 6 štátom to zníženie dodávok ropy mohlo zhoršiť situáciu."
Boris Chmel, moderátor STV: "Čiže ako keby..."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Ale pokiaľ to nie je plnohodnotne,
pokiaľ ten krok nenastal, tak zatiaľ aj na ten Irán sa nemá pozerať len čierno-bielo. Oni tiež asi uvažujú,
čo budú robiť, keby chceli spôsobiť Európe vyslovene zle za to embargo, ktoré Európa voči nim bude
uplatňovať od leta, tak by mohli urobiť, takže je to zatiaľ v takej rovine toho, čo sa bude diať."
Boris Chmel, moderátor STV: "Takže, pán Samson, ako vy to vnímate toto embargo na dovoz ropy z

Iránu aj v súvislosti s tým, čo sme tu spomínali, s tým možným stopnutím iránskej ropy pre týchto 6
krajín, nedoplatia na to najmä tieto krajiny na juhu? Je tam Grécko, Taliansko, ktoré sú dosť postihnuté
aj krízou?"
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "S tým Európa musela rátať a akonáhle toto
embargo vyhlásila, tak bolo evidentné, že Irán urobí z núdze cnosť, že skôr či neskôr, keďže toto
embargo malo začať platiť až od júna, ale tohto, dlho sa pripravovalo, to znamená Irán iste že reagoval
skôr ako by bol na lavici obžalovaných, tak sa vlastne postuloval do pozície akéhosi iniciátora nejakej
akcie proti Európe. Európa s tým musela rátať, rátala s tým a riskovala to, že v momente, keď pritlačí
ďalšími sankciami na Irán, tak si vlastne pomôže tým, čím sa Európa hrdí. Európa sa pýši tým, že kladie
dôraz na jemnú silu a jemnú moc. Tým sa vlastne odlišuje od Spojených štátov, ktoré neváhajú v
prípade extrému siahnuť po ozbrojenej moci. Európa urobila to, čo musela urobiť."
Boris Chmel, moderátor STV: "Irán samotný to nemusí až tak ohroziť, pretože môže vyvážať tú ropu do
Číny, takže je to možno všetko také zatiaľ len jemné kroky..."
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "Toto bolo z hľadiska Európy naozaj, keď
použijem veľké slovo, bolo to naozaj sebaobetovanie v záujme diplomatického riešenia, pretože každý
vie, že dopyt po rope je obrovský a Irán nemá problémy s tým, aby tú ropu predal inde."
Boris Chmel, moderátor STV: "Dobre. Pán Škvrnda, aby sme sa posunuli, tak je tu vo vzduchu nejaký
nový veľký konflikt aj v súvislosti s tým, čo sme tu počuli, že krajina dnes prvýkrát naplnila výskumný
reaktor jadrovým palivom vyrobeným v Iráne, tak ako hodnotíte tieto kroky?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Ja patrím k tým ľuďom, ktorí nie
sú presvedčení o tom, že tie argumenty, ktoré sa uvádzajú o tom, že Irán chystá výrobu jadrovej zbrane,
sú dostatočne potvrdené."
Boris Chmel, moderátor STV: "A to, čo bolo dnes tá informácia, respektíve zo včera?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Na výrobu jadrovej zbrane je
potrebný veľmi vysoko obohatený urán, vyše 90, niekedy až 99 %, to je technická záležitosť zodpovedná
a bližšie nemenovaný predstaviteľ amerických orgánov dneska povedal, že tá situácia nie je ešte taká,
že by hrozilo bezprostredne možnosť uskutočniť nejaký takýto krok. Druhá vec je, že pokiaľ sa prejde od
takýchto krokov k výrobe jadrovej zbrani, pokiaľ sa tá zbraň zavedie do výzbroje ozbrojených síl, aby
bola vážnou hrozbou a nebezpečenstvom, tak uplynie ešte veľmi dlhý čas."
Boris Chmel, moderátor STV: "Čiže ten konflikt zatiaľ nehrozí, podľa vás? Už sa spomínala, keď sa to
embargo zaviedlo, vtedy uzavretie prieplavu a tak ďalej a tak ďalej."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "K tomu konfliktu. Ten konflikt
vylúčený nie je. V súčasnej situácii vo svete ja si myslím, že žiadnej rozumnej sile nie je vhodné, aby v
podmienkach niekoľko rokov trvajúcej hospodárskej krízy, napätia, ktoré je na Blízkom východe také, že
by sa dalo krájať, Sýria, Jemen, to, čo je v Líbyi v súčasnosti, že by niekto skutočne chcel tú situáciu
vyhnať do tejto polohy. Takže vylúčené to úplne nie je, ale zatiaľ nie sú bezprostredne náznaky toho, že
by mohlo takto vyústiť."
Boris Chmel, moderátor STV: "Uvidíme, či bude súhlasiť aj pán Samson s tým, že aká je možnosť
otvoreného konfliktu."
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "Ja sa vrátim k tomu, čo hovoril pán kolega
na výrobu uránu, to je naozaj technická vec, my sa na to pozeráme z toho politického hľadiska. Je
potrebných tých 90 až 93 % kapacity. Irán je údajne na nejakej hranici 20 %, z toho hľadiska politika,
technici im to vysvetlia lepšie, ide o to, že Irán na tom vôbec nie je tak zle ako iné krajiny, povedzme
Argentína alebo Brazília, alebo Japonsko alebo Nemecko. Problém je v dôveryhodnosti. Iránu nikto
neverí. Neverí mu dokonca ani Čína a Rusko, krajiny, ktoré nezablokovali už v poradí šiestu či siedmu
rezolúciu OSN a pripustili sankcie proti Iránu v dôsledku toho, že Irán jednoducho manipuluje s výrobou
jadrových zbraní, to znamená, že nevyužíva tento svoj potenciál na výrobu mierovej jadrovej energie."
Boris Chmel, moderátor STV: "Je teda tento celý nátlak, vlastne podstata tohto nátlaku je jadrový
program Iránu, je teda naozaj takou veľkou hrozbou? Samozrejme takéto niečo neprispeje k nejakému
bezpečnejšiemu svetu, ale nukleárny arzenál má aj Pakistan, takže, pán Škvrnda, je toto naozaj takou
veľkou hrozbou? Potom, samozrejme, aj pán Samson zareaguje."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Ja som povedal už pred chvíľkou,
že zatiaľ je to imaginárna hrozba. Nie sú žiadne konkrétne dôkazy..."

Boris Chmel, moderátor STV: "Ale zatiaľ nechcú o tom ani rokovať Iránci, to je tiež také."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Tie rokovania sú, viete, otázka je,
akým spôsobom sa o nich informuje v západných globalizovaných médiách. Irán opäť podal predvčerom
návrh na obnovenie rokovaní v šestke, to je 5 stálych členov Bezpečnostnej rady a Nemecko, ale
určitým spôsobom s voči tomu Iránu vystupuje v niektorých prípadoch nie práve férovo, tak treba vidieť
aj túto stránku veci a druhá vec, pohľad Západu najmä USA na Irán je od roku 1978, keď tam došlo k
revolúcii, v tomto čase, v januári-februári, tam začali nepokoje, potom o rok neskôr sa vyhlásila Iránska
islamská republika, odvtedy je traumatický. Veľká väčšina amerických prezidentov od tých čias máva
problémy s Iránom. Prezidenta Cartera stálo miesto do určitej miery to, že bola neúspešná tá operácia
Orlí pazúr. Prezident Reagan sa dostal do najväčšej šľamastiky..."
Boris Chmel, moderátor STV: "Čiže možno aj v tej dnešnej situácii je tam aj taký vplyv, že Irán silnie v
regióne, a preto sú tieto tlaky?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Bezpochyby."
Boris Chmel, moderátor STV: "Necháme aj pána Samsona zareagovať."
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "Ja si myslím, že to je nie iba spor Irán
verzus Západ, ktorý sa naozaj tiahne od konca sedemdesiatych rokov od takzvanej šiitskej revolúcie. Je
to najmä spor, ktorý si Západ, konkrétne Spojené štáty strážia, to je spor medzi sunnitskými krajinami a
Iránom. Keby Irán nebol taký neopatrný, keby Irán sa nevyhrážal tým, že napríklad uzavrie Hormuzské
úžiny, čím vlastne poškodí záujmy amerických spojencov, s ktorými Spojené štáty majú zmluvy o
ochrane alebo dobrej spolupráci, či to je Kuvajt, Saudská Arábia, potom by asi neboli takéto problémy,
keby Irán nebol taký smelý v tom, že niekoľkokrát sa vyjadril v tom zmysle, že vymaže Izrael z mapy
sveta, tým by si asi nepobúril kongresmanov v Spojených štátoch, ale Irán to urobil preto, aby si získal
arabskú ulicu, arabskú verejnosť, pretože odpor proti Izraelu je to, čo všetkých Arabov spája a Irán dobre
vie, že arabské režimy si nedovolia otvorene kritizovať Irán už preto, že Irán je na čele tohoto boja proti
sionizmu. To je ten boj Iránu na tom svetovom kolbišti."
Boris Chmel, moderátor STV: "Konflikt Iránu. To by sme mohli ešte trošku ďalej. Každopádne my tú
situáciu sledovať aj ďalej. Ďakujem za vaše zaujímavé názory, pekný večer. Dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: "Dovidenia."
Ivo Samson, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku: "Dovidenia."

-END
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42. Na slovenské školy prídu zahraniční profesori
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 13/02/2012; 01,02/2012; s.: 70; štýl a spoločnosť; BH]
Študenti už nemusia cestovať do zahraničia, aby získali medzinárodnú študijnú skúsenosť. Profesori z
francúzskej a britskej univerzity im budú prednášať počas celého semestra priamo na Slovensku,
zabezpečí to grant Hosťujúci profesor od Nadácie VÚB. Odborníci budú pôsobiť na Národohospodárskej
fakulte Ekonomickej univerzity a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Cieľom grantového programu Hosťujúci profesor je rozvíjať ekonomickú vedu a výskum. Na
Ekonomickej univerzite sa študentom v zimnom semestri predstaví profesor Alexandru Minea z
francúzskej Université d'Auvergne v ClermontFerrand, ktorý bude prednášať aplikovanú ekonómiu.
Druhý grant získala Univerzita Komenského. Na jej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky si študenti
vypočujú prednášky profesora Aleša Černého z oblasti finančnej matematiky. Domovskou univerzitou
profesora Černého je renomovaná britská škola Cass Business School, City University London.
Profesori sa plánujú zapojiť aj do medzinárodnej výskumnej práce so slovenskými vedeckými tímami.
Program Hosťujúci profesor prináša študentom zahraničné poznatky a pedagogické postupy a posilňuje
domáce výskumné programy na ekonomických a finančných vysokých školách. V uplynulých troch
rokoch trvania programu sa podarilo na slovenské vysoké školy pritiahnuť odborníkov na
mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo
finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Veľkej Británie a Maďarska.
BH
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43. Vyhlásenie štvrtého ročníka ankety Slovenka roka 2012
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 17/02/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a
Muž roka.
BRATISLAVA 17. februára (WBN/PR) - Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským
národným divadlom už po štvrtýkrát vyhlasujú anketu Slovenka roka 2012. Anketa je pokračovaním
podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je
prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej kliniky
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka 2010
sa stala zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch doc. MUDr. Štefánia
Moricová. Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T Banky Ing. Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách: Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum,
Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita. Vzdelávanie a podpora mladých talentov je nová
kategória v tomto ročníku. Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v zložení:
manželka prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová, minister kultúry SR Mgr. Daniel Krajcer, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurik,
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, generálny riaditeľ SND Ing. Milan Vajdička, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír
Pastorek,člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Erich Feix, CSc., Ing. Marián Gajdoš zo
spoločnosti GAMO, a. s., PhDr. Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
Nominantky ankety predstavíme na tlačovej konferencii 20. februára o 10.00 h v CARLTON HALL
RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj
mediálne vstupy v RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms
hlasovania a čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Anny
Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po štvrtýkrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
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44. Kandidátky na Slovenku roka sú už známe
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 17/02/2012; Webnoviny.sk; SITA]
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS a čitatelia Slovenky.
BRATISLAVA 17. februára (WEBNOVINY) - Nominované kandidátky na titul Slovenka roka 2012 sú už
známe. Anketu vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už
po štvrtý raz.
Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou minulého roka sa stala riaditeľka J&T Banky Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum,
Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita a Vzdelávanie a podpora mladých talentov, čo je
nová kategória v tomto ročníku.
Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v zložení: manželka prezidenta SR Silvia
Gašparovičová, minister kultúry SR Daniel Krajcer, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1.
slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková,
generálny riaditeľ SND Milan Vajdička, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda SAV Jaromír Pastorek, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Erich Feix, Marián

Gajdoš zo spoločnosti GAMO, Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou SMS hlasovania a čitatelia
Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na www.zenskyweb.sk. Galavečer, na ktorom
organizátori predstavia absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých kategórií, sa
uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Anny
Brisudovej. Záštitu nad slávnostným podujatím už po štvrtý raz prevzala prvá dáma Slovenskej republiky
Silvia Gašparovičová. Tlačovú agentúru SITA informovala Daniela Ondrášová zo spoločnosti Star
Production.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2012:
Umenie a kultúra:
Božidara Turzonovová - herečka a vysokoškolská profesorka
Nora Gallovičová - baletná majsterka a korepetítorka v Slovenskom národnom divadle
Eva Jenisová - operná speváčka
Médiá a komunikácia:
Oľga Dúbravská - vedúca PR oddelenia TV Markíza
Marta Gajdošíková - riaditeľka programového okruhu RTVS – Dvojka
Táňa Kusá - redaktorka RTVS – Slovenský rozhlas
Veda a výskum:
Daniela Ostatníková - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
Katarína Mikušová - vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry biochémie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Ljuba Bachárová - vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave
Zdravotníctvo:
Jana Rosochová - lekárka Národnej transfúznej služby SR
Magdaléna Fulmeková - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Dana Farkašová - rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Biznis a manažment:
Elena Petrášková - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel Košice
Marta Žiaková - predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Natália Bugyi Vicsápiová - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF
Edita Szabóová - riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Šport:
Jana Dukátová - reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
Jana Purdjaková -osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
Hana Kolníková - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Charita:
Ivana Christová - zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Mária Štubňová - predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmum
Eva Černá - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a
neziskového fondu
Vzdelávanie a podpora mladých talentov:
Martina Slabejová - obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft Slovakia
Ľubica Mešková - riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Ľubica Jägrová - riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým

postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Popis foto: Zľava: Absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2011 Monika Céreová a moderátorka Adela
Banášová počas galavečera tretieho ročníka ankety Slovenska roka. Bratislava, 23. máj 2011., rchívne
foto SITA/Nina Bednáriková
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45. Život (takmer) po Azete
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/02/2012; Technologie; Radovan Žuffa]
Karol Gogolák po predaji portálu hľadá ďalšie možnosti, ako investovať a zarobiť
Biznis ho pozná ako tvrdého podnikateľa, hoci sprvu začínal ako zamestnanec v riaditeľskom kresle. V
podnikaní mu zarobilo najviac to, že sa vyznal. A vedel správne použiť svoje know-how. Aj preto bol
kedysi tým správnym človekom, ktorý dokázal z Azetu urobiť najnavštevovanejší portál na Slovensku.
Dnes Karol Gogolák hľadá ďalšie možnosti, ako investovať a zarobiť – cez reality, aj ako riaditeľ
investičného klubu G4.
Ako sa darí vášmu Investičnému klubu G4?
Zámeru ako takému sa darí dobre. Povedali sme si, že prvý rok chceme pôsobiť skôr pasívnou formou –
základný marketing a vyčkávanie, kým sa nám firmy začnú ozývať. Postupom tohto roka budeme
aktívnejší, máme už vyhliadnuté firmy, ktoré by nás zaujímali, a začneme ich postupne oslovovať. Aby
ste mali kvalitu, potrebujete najprv kvantitu. Stále mi chodí dosť veľa projektov do e-mailu a tento rok isto
urobíme niekoľko transakcií, ktoré vyhovujú našim investičným kritériám.
Desať miliónov eur ste v klube G4 vyčlenili pre slovenské firmy, ktoré za to budú stáť. Ako na túto
ponuku vôbec reagujú?
Pozitívne. V tom zmysle, že na Slovensku relatívne neexistuje podobný subjekt, ako sme my. Je len
niekoľko firiem, ktoré poskytujú alternatívne financovanie pre malé a stredne veľké firmy. S podobnou
organizačnou štruktúrou, ako je tá naša, som sa však nestretol. Zároveň sa mnoho malých a stredných
firiem nemalo na koho obrátiť.
Takže máte lepšiu pozíciu pri vyjednávaniach?
Banky sprísňujú pôžičky. Podnikatelia či firmy, ktoré majú čiastočne rozbehnutý biznis, sa však potrebujú
posunúť a dnes len ťažko uspejú v banke. Istú výhodu nám to dáva, ale nie je to naša snaha.
Ktoré firmy majú najväčšiu šancu, že sa nimi začnete vôbec zaoberať?
Ideálne je, ak má firma za sebou minimálne tri roky fungovania, obrat minimálne milión eur, zisk aspoň
stotisíc eur, nie je závislá od niekoľkých dodávateľov a má manažment ochotný zostať naďalej vo firme.
Investujeme len do toho, čo má perspektívu, čomu rozumieme a čo nie je závislé od vôle štátnych
úradníkov.
Aká je najvyššia suma, ktorú ste ochotní dať do jednej firmy?
Maximum na jednu firmu sme si určili dva milióny eur.
Majú Slováci dobré nápady, ktoré sa dajú speňažiť?
Určite áno, hoci my sa nesnažíme financovať nápad či start-upy. Nápad musí byť overený z každej
strany. Dobrých firiem a nápadov je dosť. Ale problémom Slovenska je jeho malosť, ktorú vidieť na
"tvárach" firiem, ktoré sa k nám prepracujú.
Napríklad?
Máte nápad, založíte firmu, urobíte biznis a zarobíte napríklad dvestotisíc eur ročne. Čo je slušný príjem.
Ak založíte podobnú firmu v Nemecku či nebodaj v Spojených štátoch a urobíte to isté, zarobíte dva
milióny dolárov. Z toho si určíte dvestotisíc na zahraničné pobočky. Z milióna dolárov urobíte v prvom
roku desať. Na Slovensku z dvestotisíc v prvom roku urobíte 50-tisíc eur. Ľudia si totiž začnú závidieť,
zvýši sa konkurencia, štát sprísni pravidlá. Vidím veľa šikovných ľudí a firiem, mnoho dobrých nápadov,
ale, bohužiaľ, často práve pre malosť trhu do firmy nevstúpime, pretože ten biznis by neprerástol
možnosti trhu. A ísť do zahraničia s firmou, ktorá čaká ešte na plný rozbeh, je riskantné.

Za vaše peniaze očakávate ročne desaťpercentné výnosy. Je to dnes reálne?
Jednoznačne. Je to asi pozostatok tej malosti trhu v podnikateľoch, ktorým sa také podmienky zdajú byť
tvrdé, ale tí, ktorí sú zorientovaní a poznajú naše možnosti, vedia, že desať, pätnásť percent je v
podstate spodná hranica.
Koľko ste doteraz preinvestovali?
Vlani sme investovali do troch projektov ako klub tri milióny eur a okrem toho členovia klubu urobili
samostatné investície do ôsmich equity projektov vo výške 2,5 milióna eur a v oblasti developmentu
nehnuteľností v troch projektoch zhruba desať miliónov eur.
Nekonkurujete si? G4 pôvodne nechcela ísť do realít.
Práve naopak. My sme G4 postavili tak, aby sme si nekonkurovali – a malo to dva dôvody.
Prvý bol ten, že vy sám investície v developmente máte?
Áno, mám ich ja a aj môj kolega Roman Dzamko. Povedali sme si, že to nebudeme miešať a G4 sme
zacielili na oblasti iné ako development. Ale ak niekto z členov má príležitosť v developmente, tak sa o
nej medzi sebou bavíme, pričom prioritne si takéto investície robí každý sám. Ja som už nechcel v tejto
oblasti ďalej investovať, a preto som navrhoval, aby sa G4 takýmito projektmi už nezaoberala.
Aký je ten druhý dôvod?
Nechceli sme, aby do G4 chodilo priveľa projektov, pretože po prvej vlne krízy bolo v realitnom biznise
priveľa distressed (úpadkových) projektov a aktív. Nechceli sme tomu venovať zbytočne kopec času.
Totiž v developmente sme presne vedeli, čo chceme a mali sme už projekty, ktoré boli zabehnuté.
Vám sa v oblasti realít darí?
Áno. V rámci mojej firmy spravujem viacero projektov. Priznávam, že mám aj niektoré, ktoré ešte nie sú
pod mojím menom, pretože tento biznis je citlivý na niektoré fázy. Momentálne mám v komerčnej fáze
projekt Raj v Rajke, ktorému sa darí pomerne dobre.
Vystihli ste správnu klientelu?
Od začiatku bol tento projekt nastavený ako low-budget (s nízkym rozpočtom) pre nižšiu strednú vrstvu
obyvateľstva. Pozemky sa predávajú stále. Chcem prikúpiť ďalších niekoľko desiatok hektárov, aby sme
projekt mohli posunúť o niečo ďalej.
Veríte realitám aj v súčasnosti?
Realitám som veril aj verím. Táto oblasť z môjho pohľadu sama o sebe problém nemala. Ten nastal
niekde inde, totiž development dokážete úspešne robiť iba vtedy, ak viete lacno kúpiť pozemok, lacno
postaviť a dobre predať. Znie to jednoducho, ale keď kúpite draho a ešte to máte prefinancované
bankou, potom môžete mať problém. Ja som to financoval vlastným cashom a nakupoval postupne a
radšej v malom počte, preto ma principiálne problémy developmentu obišli.
Nepomohol tomu fakt, že ceny, za ktoré ste predávali, neboli premrštené?
Najmä pre mňa, keďže som mal v realitách o niečo viac biznisu ako moji kolegovia, bolo kľúčové, že
som sa v čase krízy venoval najmä Azetu. Bola to priorita. Nebyť toho a keby som mal dostatku času, asi
by som tých projektov urobil viac. Kríza ma teda veľmi nezdržala. Jednoducho nebol priestor sa viac
venovať biznisu v developmente.
Čo je vašou prioritou dnes?
Jednoznačne klub G4. Vyžaduje si to čas. Cieľ nie je kúpiť firmu, niečo zmeniť a predať, skôr asistovať
pri jej rozvoji a potom inkasovať výnosy z investície. Okrem toho ešte stále veľa času venujem Azetu v
operatívnom manažmente.
Hľadáte za G4 aj pridanú hodnotu, alebo je to len o peniazoch a zisku?
Tú snahu máme. Nemôžem povedať, že to bude jednoduché. Ale už dnes sa usilujeme hľadať biznisy,
ktoré raz bude možné prepojiť. Vnímam to však tak, že do týchto firiem vkladáme pridanú hodnotu my.

Možno marketing Azetu, know-how.
Know-how je zrejme vaša najcennejšia komodita. Pomohla vám dostať sa aj do Azetu.
Môžeme to nazývať know-how, ja tomu hovorím korporátne zlozvyky. Osem rokov som totiž pôsobil na
pozícii a v spoločnosti, kde som musel byť nasiaknutý týmto firemným procesom a korporátnymi
spôsobmi. Neskôr sa mi to prirodzene vyplatilo aj pri Azete.
Čo z vás urobilo akcionára?
S Azetom sa prvý raz prepojila spoločnosť Blue Orange, ktorú kedysi zakladali Roman Dzamko a Marek
Václavík. Neskôr som sa pridal ja.
Čím ste boli prínosom pre Azet?
Vedel som komunikovať s investormi a tým nemyslím angličtinu, ale poznal som komunikáciu, ktorú si
akvizičný proces vyžaduje. Azet podobnú komunikáciu nemal zažitú.
Tým ste sa dohodli aj na podiele pre vás?
Áno, ale bola to aj kombinácia kapitálu a skúsenosti, ktorú som vedel prostredníctvom firmy predať. My
sme si platili minimálne mzdy a ako manažéra by si ma nevedeli zaplatiť, takže takto to bolo pre
všetkých prijateľné.
V tom čase ste rozhodnutie ísť s Azetom nevnímali ako riziko?
Vtedy som to bral ako riziko, ale z mojej strany to už bolo vyzreté rozhodnutie, keďže už dlhšie som
uvažoval o odchode z korporácie. Malo to však pôvod v tom, že mnoho rokov predtým som sa rozhodol
byť podnikateľ a nechcel som budovať svoj život stávkou na ruletu, či ma niekto niekedy povýši a či sa
zapáčim svojmu šéfovi... Sám pre seba som si Azet ohodnotil, mal som svoj názor na to, ako môže
stúpať cena firmy nahor a kde asi môže končiť. Hoci je pravda, že keď som do firmy vstupoval, ani som
len nesníval, že tá hodnota bude taká, za akú sme ju nakoniec predali.
Čo bude ďalej s Azetom?
Azet je dnes postavený na štyroch nohách, nie na jednej, ktorá by ho mala uniesť. Na jednej strane je to
reklama. Hoci sa za ostatné dva roky inzercie v médiách znižovali, na internete rástli, napriek tomu, že
vzrástla konkurencia Googlu a Facebooku. Je to však stále rastúci biznis, ktorý ešte má priestor. Ďalším
prípadom je náš katalóg firiem, kde nám konkuruje Zoznam a Centrum Holdings.
A sociálne siete?
Zrejme napočudovanie mnohých, keďže sa na trh dostal Facebook, nám tento biznis začal po roku
stagnácie opäť postupne rásť, ale Pokec je stabilizovaný.
V každom smere?
V poklese je len priemerný čas používateľa strávený na Pokeci. Je to však stabilizovaný produkt a
jediným naším konkurentom je už len Facebook.
Čo si myslíte o Facebooku?
Pozerám sa naň z pohľadu podnikateľa a je to veľmi dobrý produkt. Je to veľmi úspešný biznis model,
pokiaľ ide o to, ako firma vyrástla, aký má globálny dosah.
A z pohľadu človeka v Azete?
Paradoxne, v mnohých veciach nemožno Pokec porovnávať s Facebookom. Pokec totiž plní inú úlohu
pre používateľa. Na Facebooku sa stretávajú ľudia, ktorí sa už poznali, ale na Pokeci je to presne
naopak. Nepoznajú sa fyzicky, ale pod prezývkami a postupne sa zoznamujú. Preto napriek ráznemu
nástupu Facebooku nezaznamenal Pokec pokles, len v prvotnom období novej sociálnej siete prestal
rásť. Bolo to však aj z dôvodu, že sme dovtedy obsiahli šesťdesiat percent populácie, čo bol na
slovenskom trhu strop.
Do zahraničia ste s Azetom nechceli ísť?
Tá ambícia bola aj je, ale momentálne máme toľko práce na slovenskom trhu, že ju musíme odložiť.

Čo je dnes hlavná rozvojová priorita Azetu?
Je to práve tá štvrtá noha – inzercia, na ktorej spolupracujeme po odkúpení s Ringierom a kde máme
viacero produktov s pripravenými biznis modelmi. Mnohé veci sú už reálne, ale stále sa odohrávajú ešte
len v pozadí a nemožno o nich hovoriť.
Prečo práve internetová inzercia?
Ide o biznis, ktorý má relatívne malú globálnu konkurenciu, ale ktorý bude použiteľnejší pre lokálny trh.
Nebude sa dať zglobalizovať ako napríklad vyhľadávanie.
Kedysi ste Azet ocenili na viac ako 33 miliónov eur, nebolo to vraj dostatočné. Aká bola tá prijateľná
cena?
Ten článok, ktorý som vtedy zverejnil, mal niekoľko účelov. Musím priznať, že to bola súčasť našej
taktiky pri predaji Azetu. Tvrdil som, že predaj nie je ešte až tak ďaleko, ale ľudia, ktorí sú z brandže a
vedeli čítať medzi riadkami, pochopili, že je to už v progresívnejšom štádiu. Chceli sme tým udržať aj
akýsi apetít a vyjednávaciu pozíciu voči investorom.
A výsledok? Aká bola predajná cena?
Číslo, ktoré sa nám podarilo predajom dohodnúť, nenegovalo to, ktoré som v tom článku povedal.
Čo hovoríte na súčasný ekonomický stav vo svete?
Možno nie je dôležité, čo si o tom myslím, ale ako sa na to v rámci firmy pripravujeme. V rámci klubu G4
si každý robí vlastný prieskum i názor a bavíme sa o tom, ako je potrebné náš biznis dnes nastaviť.
Prijali sme isté opatrenia aj ako fyzické osoby, aj v rámci klubu G4. Je to skôr príprava na rôzne
alternatívy, ktoré najbližšie dva roky môžu priniesť. Ja si nedovolím predpovedať ani jednu z možností. A
vôbec si nemyslím, že niekto to dokáže. Každý si musí prijať vlastné riešenie krízy.
Ako to riešite vy?
Snažím sa veľa pracovať a veľa si užívať aj dovolenkovať. Možno to na mne, keďže nemám rád obleky,
je aj vidieť. J Deväťdesiat percent podnikateľov, s ktorými rokujeme v rámci G4, príde bez obleku. Tí,
ktorí prídu, nakoniec priznajú, že si ho obliekli len kvôli mne. Pre biznis je oblek už klišé, dôležitejšie sú
výsledky ako forma.
Prečo vás kedysi oslovil marketing?
Mal som túžbu po vzdelaní a skúsenostiach. Ekonomická škola na Slovensku ma v tom čase
nedokázala reálne pripraviť na to, ako fungujú trhy. Tie sa rozvíjali relatívne rýchlo a doba bola pozitívna
pre rozbeh nových biznisov. Dnes to už môže byť iné.
Slováci na reklamu reagujú pomerne spoľahlivo. Ako to dnes ako niekdajší marketér vnímate?
Áno, z pohľadu človeka, ktorý robí marketing, je Slovensko špecifické. Z toho dôvodu, že na Slovensku
sa čoraz menej vecí rozhoduje, čoraz menej vecí vyrába alebo vymýšľa. Často ide o medzinárodné
firmy, ktoré so strednou Európou len komunikujú. Osemdesiat percent z našich marketérov sú len
komunikační manažéri, nerobia reálny marketing. V T-Mobile sme produkty aj reálne vymýšľali, vyrábali
a komunikovali. Všetci zároveň hovoria, že Slováci sú odlišní od klientov v iných krajinách a že sú citliví
na ceny. To nie je pravda. Všetkým a všade ide o ceny.
Karol Gogolák (39) je minoritný akcionár spoločnosti Azet.sk. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v
Bratislave, neskôr študoval na Rochester Institute of Technology a US Business School v Prahe.
Pôsobil ako marketingový riaditeľ a v manažmente spoločnosti T-Mobile, následne ako riaditeľ
marketingovej komunikácie a vo výkonnom manažmente v spoločnosti T-Com Slovakia. Po predaji
sedemdesiatpercentného podielu Azet.sk spoluzakladal Investičný klub G4, ktorý chce investovať do
malých a stredných firiem. Naďalej sa venuje strategickému plánovaniu v rámci Azet.sk, v ktorej mu zo
sedemnásťpercentného podielu po predaji ostalo päť percent.
Foto - Maňo Štrauch
© 2012 TREND Holding, spol. s r.o.
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46. Starosta Petržalky daroval Valentínsku kvapku krvi
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 17/02/2012; bratislavskenoviny.sk; TASR]
Starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky Vladimír Bajan (nezávislý) v priestoroch auly
Ekonomickej univerzity daroval krv v rámci Valentínskej kvapky krvi.
"Je to niečo, čo môže darovať iba zdravý človek. Nie je dôvod, prečo by som nepomohol," vyjadril
starosta svoje pocity po odbere s tým, že má nielen dobrý pocit, ale zároveň sa aj presvedčí, že je fit.
Starostu prišiel pozdraviť aj rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák a obaja si od organizátorov
podujatia Národnej transfúznej stanice prevzali odznak darcu. Pripojila sa aj poslankyňa miestneho
zastupiteľstva Ivana Antošová a niekoľkí zamestnanci miestneho úradu.
"Tohto roku oslávime 15. ročník Dní Petržalky, najväčšieho a najobľúbenejšieho festivalu v našej
mestskej časti. Počas neho sa chceme nielen zabávať, ale aj pomáhať a tak už teraz pozývam všetkých
dobrovoľných darcov krvi do Petržalky 15. júna na špeciálnu Petržalskú kvapku krvi," dodal Bajan, ktorý
naposledy venoval 450 mililitrov tejto tekutiny začiatkom decembra 2011 na tradičnej Mikulášskej kvapke
krvi.
(TASR)
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47. Z chladničiek nám kradnú jedlo
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 18/02/2012; s.: 10,11b; BRATISLAVA; ači]
Študenti v bratislavskom internáte hradujú:
BRATISLAVA - Museli by ich zamykať na sedem zámkov! Mnohí študenti bývajúci v internáte Ekonóm,
išli spať s prázdnymi žalúdkami. Z chladničiek im zmizli týždenné zásoby jedla - prišli o rezne, klobásy,
syry, jogurty či sóju. Nestalo sa to prvýkrát. Nenásytný fantóm vraj v internáte vyčíňa už dlhšie, vedenie
Ekonomickej univerzity zatiaľ sťažnosti nezaznamenalo.
"Zmizli mi veci asi za 30 eur, jedlo som si priniesla z domu z východu, aby som si ho nemusela kupovať
a ušetrila," posťažovala sa čitateľka Nového Času Katarína. Ostala bez klobás, syrov, mrazenej
zeleniny, zemiakov, rýb a šunky, čo boli jej zásoby na celý týždeň. Hladná do školy musela ísť aj Patrícia
z Banskej Bystrice. "Niekto mi vzal raňajky, ktoré som mala v chladničke. V okolí budovy nie je žiaden
obchod či bufet, tak mi riadne škvŕkalo v žalúdku," hovorí. Ďalšej zmizla uvarená sója. "Nechápem, koho
môže lákať ešte aj to!" hnevá sa Michaela z Ekonomickej univerzity. Na miznutie zásob sa sťažovali
študenti z niekoľkých poschodí. Na chodby už dokonca vylepili plagáty s nápisom: Vráťte jedlo, ktoré ste
ukradli! Riaditeľka internátu sa k téme nevyjadrila. "Vedenie Študentského domova Ekonóm
nezaznamenalo žiadny podnet, v ktorom by sa študenti sťažovali na krádeže potravín z chladničiek,"
uviedla Lucia Gunišová z Ekonomickej univerzity. Chladničky sú podľa nej umiestnené v
uzamykateľných kuchynkách na každom poschodí a prístup do nich majú len študenti ubytovaní na
danom poschodí. "Vedenie študentského domova vyzve ubytovaných, aby nahlásili prípadné problémy a
na základe zistených skutočností prijme príslušné opatrenia," uzavrela Gunišová. (ači, foto autor)
ČO IM ZMIZLO
- rezne
- slepačia polievka
- syry
- klobásy
- šunka
- zemiaky
- ryby
- mrazená zelenina
- sója
- jogurty
Foto:
Katka (24) pred vybrakovanou chladničkou. Ostali v nej len mlieko a maslo.
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48. Kto sa stane Slovenkou roka? Tu sú nominácie
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 20/02/2012; Showbizz; Webnoviny.sk]
BRATISLAVA - Nominované kandidátky na titul Slovenka roka 2012 sú už známe. Anketu vyhlásil
týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po štvrtý raz.
Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou minulého roka sa stala riaditeľka J&T Banky Monika Céreová.
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci a diváčky RTVS a čitatelia a čitateľky Slovenky.
Galavečer, na ktorom predstavia víťazky, bude 30. mája 2012 v historickej budove SND.
Minulý rok ocenenie získala riaditeľka J&T Banky. Zdroj - Slovenka.sk
Nominované na titul Slovenka roka 2012:
Umenie a kultúra:
Božidara Turzonovová - herečka a vysokoškolská profesorka
Nora Gallovičová - baletná majsterka a korepetítorka v Slovenskom národnom divadle
Eva Jenisová - operná speváčka
Médiá a komunikácia:
Oľga Dúbravská - vedúca PR oddelenia TV Markíza
Marta Gajdošíková - riaditeľka programového okruhu RTVS – Dvojka
Táňa Kusá - redaktorka RTVS – Slovenský rozhlas
Veda a výskum:
Daniela Ostatníková - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty UK
Katarína Mikušová - vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry biochémie
Prírodovedeckej fakulty UK
Ljuba Bachárová - vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave
Zdravotníctvo:
Jana Rosochová - lekárka Národnej transfúznej služby SR
Magdaléna Fulmeková - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty
UK
Dana Farkašová - rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Biznis a manažment:
Elena Petrášková - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel Košice
Marta Žiaková - predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Natália Bugyi Vicsápiová - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF
Edita Szabóová - riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Šport:
Jana Dukátová - reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
Jana Purdjaková -osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
Hana Kolníková - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Charita:
Ivana Christová - zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Mária Štubňová - predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmum
Eva Černá - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a
neziskového fondu
Vzdelávanie a podpora mladých talentov:
Martina Slabejová - obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft Slovakia
Ľubica Mešková - riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Ľubica Jägrová - riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Adeptky vyberala komisia v zložení:
manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová,
minister kultúry SR Daniel Krajcer,
predseda 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik,
enerálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková,

generálny riaditeľ SND Milan Vajdička,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda SAV Jaromír Pastorek,
člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Erich Feix,
Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, E
lvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek
a šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Popis foto: Galavečer Slovenka roka sa ukutoční 30. mája. Autor - Slovenka.sk
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49. Spolupráca škôl a firiem nie je alchýmia
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/02/2012; Blogy; Michal Kovács]
Ako na zmysluplnú akademicko-podnikateľskú kooperáciu
O problémoch a perspektívach slovenského vysokého školstva sa povedalo a napísalo už veľmi veľa.
Existujú rozsiahle analýzy, stratégie a odporúčania. Robia ich ministerstvá, zmiešané pracovné skupiny,
obchodné komory, think-tanky i univerzity. Ja skúsim pohovoriť o konkrétnych riešeniach, ktoré
zavádzame.
Verím, že ľudia, ktorí sa o problematiku zaujímajú, do značnej miery tušia kde zaostávame, aj keď sa
často nevedia dohodnúť koho je to vlastne chyba, či štátu alebo vysokých škôl, že naše školstvo v
svetových rebríčkoch neexceluje. Nemáme však čas čakať, kým sa povolaní dohodnú. Budem preto
písať o niektorých úspešných príkladoch, že zmeny sa dejú a sú možné.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave naše univerzitné Centrum severoamerických štúdii zaviedlo
niekoľko, dovolím si povedať, progresívnych prvkov.
Začnem akademicko-podnikateľskou spoluprácou. Jej nutnosť je neustále zdôrazňovaná, každý k nej
vyzýva. Aj keď sa toho už veľa dosiahlo, v oblasti humanitných vied je takýto druh spolupráce skôr
raritou. Z objektívnych dôvodov neexistuje toľko očividných spoločných záujmových prienikov ako pri
technických, či prírodovedných odvetviach. V humanitných a ekonomických vedách je táto spolupráca
síce tiež mantrou prejavov a stratégií, no implementácia je očividne komplikovanejšia. Niekedy mám
pocit, že sa na ňu dokonca pozerá ako na alchýmiu, miestami až absurdnú, či podozrivú podvratnú
aktivitu.
Najčastejším prejavom spolupráce v humanitných odboroch býva hosťovanie predstaviteľov biznisu na
prednáškach a cvičeniach. V lepších prípadoch existuje ponuka stáží a výskumov pre študentov, resp.
finančná podpora univerzitám. Univerzity tieto peniaze ideálne využijú na rozvoj, či tak potrebnú
rekonštrukciu priestorov. Myslím, že sa však dá ísť ešte ďalej.
Od roku 2009, kedy sme v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku spustili prvý
akreditovaný predmet, stále rozširujeme koncept, ktorý má, podľa mňa, obrovský potenciál. Model je
jednoduchý. Spoločnosti prostredníctvom akreditovaných predmetov priamo a hlavne koncepčne
vstupujú do vzdelávacieho procesu. Tieto si študenti môžu v rámci špecializácie zaradiť do ich hlavných
študijných plánov. Spoločne s firmou vytvoríme sylabus, rozvrhneme témy do 90 min. blokov v 13
týždňoch a ponúkneme študentom. Firmy tak odovzdávajú reálne, aktuálne a hlavne využiteľné knowhow, ktoré oni, ako budúci zamestnávatelia, budú od študentov očakávať. Hlavnou časťou kurzov sú
reálne prípadové štúdie. Na ich základe sa študenti učia riešiť problémy a na záver vypracovávajú
projekty. Memoruje sa minimálne, no viacej sa číta v rámci prípravy na každé cvičenie.
V tomto akademickom roku (2011-12) pre nás učí 11 medzinárodných spoločností. IBM, Dell a Microsoft
majú vlastné predmety zamerané na oblasti, kde vedia študentom odovzdať najšpecifickejšie informácie.
Ostatné firmy učia v konzorciách pod záštitou Americkej obchodnej komory. Študenti takto získavajú
unikátne vedomosti, učia sa využiteľným soft skills a pre najtalentovanejších je pripravená i reálna
motivácia. Stáže v partnerských firmách a miesta vo výbornom Mentor Network Programe
organizovanom Americkou obchodnou komorou. Najlepších takto prepájame s podnikateľským
prostredím a partneri získavajú prístup k perspektívnym študentom, ktorých môžu 13 týždňov sledovať v
obore, v ktorom pôsobia.
V tomto programe od firiem prirodzene žiadne peniaze nepotrebujeme. Ich know-how je to najcennejšie,
čím môžu do rozvoja vysokého školstva vstúpiť. Firmám vznikajú najmä náklady súvisiace s časom ich
zamestnancov. Napriek tomu má však, myslím, väčší zmysel, dopad aj pridanú hodnotu, ak v rámci
konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem, investujú cenný čas ich zamestnancov radšej do učenia

než do maľovania lavičiek v parkoch alebo zberu odpadkov.
Ak chce firma učiť a prakticky tak prispieť k budovaniu vzdelanostnej ekonomiky na Slovensku, dvere sú
otvorené.
V mojom blogu sa budem usilovať zdieľať viacero skúseností z našej práce. Ak zaujme a čitateľ prispeje
do diskusie, veľmi rád sa aj ja inšpirujem. Existuje totiž určite veľmi veľa skvelých projektov a iniciatív o
ktorých často nevieme. Myslím, že si nemôžeme dovoliť nečinne čakať na implementáciu Minervy ani
akejkoľvek inej stratégie, ktorá prípadne opäť vznikne po voľbách. To, že doba je vážna a konkurencia
nás nepočká je jasné. V hre je viac ako politický kapitál, či spokojnosť istej časti akademického systému.
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50. Spolupráca škôl a firiem nie je alchýmia
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/02/2012; CSR; Michal Kovács]
Ako na zmysluplnú akademicko-podnikateľskú kooperáciu
O problémoch a perspektívach slovenského vysokého školstva sa povedalo a napísalo už veľmi veľa.
Existujú rozsiahle analýzy, stratégie a odporúčania. Robia ich ministerstvá, zmiešané pracovné skupiny,
obchodné komory, think-tanky i univerzity. Ja skúsim pohovoriť o konkrétnych riešeniach, ktoré
zavádzame.
Verím, že ľudia, ktorí sa o problematiku zaujímajú, do značnej miery tušia kde zaostávame, aj keď sa
často nevedia dohodnúť koho je to vlastne chyba, či štátu alebo vysokých škôl, že naše školstvo v
svetových rebríčkoch neexceluje. Nemáme však čas čakať, kým sa povolaní dohodnú. Budem preto
písať o niektorých úspešných príkladoch, že zmeny sa dejú a sú možné.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave naše univerzitné Centrum severoamerických štúdii zaviedlo
niekoľko, dovolím si povedať, progresívnych prvkov.
Začnem akademicko-podnikateľskou spoluprácou. Jej nutnosť je neustále zdôrazňovaná, každý k nej
vyzýva. Aj keď sa toho už veľa dosiahlo, v oblasti humanitných vied je takýto druh spolupráce skôr
raritou. Z objektívnych dôvodov neexistuje toľko očividných spoločných záujmových prienikov ako pri
technických, či prírodovedných odvetviach. V humanitných a ekonomických vedách je táto spolupráca
síce tiež mantrou prejavov a stratégií, no implementácia je očividne komplikovanejšia. Niekedy mám
pocit, že sa na ňu dokonca pozerá ako na alchýmiu, miestami až absurdnú, či podozrivú podvratnú
aktivitu.
Najčastejším prejavom spolupráce v humanitných odboroch býva hosťovanie predstaviteľov biznisu na
prednáškach a cvičeniach. V lepších prípadoch existuje ponuka stáží a výskumov pre študentov, resp.
finančná podpora univerzitám. Univerzity tieto peniaze ideálne využijú na rozvoj, či tak potrebnú
rekonštrukciu priestorov. Myslím, že sa však dá ísť ešte ďalej.
Od roku 2009, kedy sme v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku spustili prvý
akreditovaný predmet, stále rozširujeme koncept, ktorý má, podľa mňa, obrovský potenciál. Model je
jednoduchý. Spoločnosti prostredníctvom akreditovaných predmetov priamo a hlavne koncepčne
vstupujú do vzdelávacieho procesu. Tieto si študenti môžu v rámci špecializácie zaradiť do ich hlavných
študijných plánov. Spoločne s firmou vytvoríme sylabus, rozvrhneme témy do 90 min. blokov v 13
týždňoch a ponúkneme študentom. Firmy tak odovzdávajú reálne, aktuálne a hlavne využiteľné knowhow, ktoré oni, ako budúci zamestnávatelia, budú od študentov očakávať. Hlavnou časťou kurzov sú
reálne prípadové štúdie. Na ich základe sa študenti učia riešiť problémy a na záver vypracovávajú
projekty. Memoruje sa minimálne, no viacej sa číta v rámci prípravy na každé cvičenie.
V tomto akademickom roku (2011-12) pre nás učí 11 medzinárodných spoločností. IBM, Dell a Microsoft
majú vlastné predmety zamerané na oblasti, kde vedia študentom odovzdať najšpecifickejšie informácie.
Ostatné firmy učia v konzorciách pod záštitou Americkej obchodnej komory. Študenti takto získavajú
unikátne vedomosti, učia sa využiteľným soft skills a pre najtalentovanejších je pripravená i reálna
motivácia. Stáže v partnerských firmách a miesta vo výbornom Mentor Network Programe
organizovanom Americkou obchodnou komorou. Najlepších takto prepájame s podnikateľským
prostredím a partneri získavajú prístup k perspektívnym študentom, ktorých môžu 13 týždňov sledovať v
obore, v ktorom pôsobia.
V tomto programe od firiem prirodzene žiadne peniaze nepotrebujeme. Ich know-how je to najcennejšie,
čím môžu do rozvoja vysokého školstva vstúpiť. Firmám vznikajú najmä náklady súvisiace s časom ich
zamestnancov. Napriek tomu má však, myslím, väčší zmysel, dopad aj pridanú hodnotu, ak v rámci

konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem, investujú cenný čas ich zamestnancov radšej do učenia
než do maľovania lavičiek v parkoch alebo zberu odpadkov.
Ak chce firma učiť a prakticky tak prispieť k budovaniu vzdelanostnej ekonomiky na Slovensku, dvere sú
otvorené.
V mojom blogu sa budem usilovať zdieľať viacero skúseností z našej práce. Ak zaujme a čitateľ prispeje
do diskusie, veľmi rád sa aj ja inšpirujem. Existuje totiž určite veľmi veľa skvelých projektov a iniciatív o
ktorých často nevieme. Myslím, že si nemôžeme dovoliť nečinne čakať na implementáciu Minervy ani
akejkoľvek inej stratégie, ktorá prípadne opäť vznikne po voľbách. To, že doba je vážna a konkurencia
nás nepočká je jasné. V hre je viac ako politický kapitál, či spokojnosť istej časti akademického systému.
Michal Kovács
Výkonný riaditeľ Centra severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave
Písané pre www.etrend.sk
-END
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51. Mesto chce zaviesť systém požičiavania bicyklov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/02/2012; Bratislava; SITA]
Systém umožní požičať si bicykel na ktorejkoľvek stanici a vrátiť ho na inej, požičanie bicykla by malo
stáť zhruba jedno euro na hodinu.
BRATISLAVA. Mesto Bratislava pripravuje súťaž na systém požičiavania mestských bicyklov. Ako
informoval hovorca primátora Ľubomír Andrassy, o novom systéme budú rokovať poslanci mestského
zastupiteľstva na zasadnutí budúci týždeň.
"Doprava je jedným z najväčších problémov Bratislavy a podpora alternatívnej dopravy, ako je mestská
cyklistika, je jedným zo spôsobov, ako chceme mesto odľahčiť od zápch a problémov s parkovaním,"
uviedol hovorca, podľa ktorého je cyklodoprava lacná, ekologická a ľahko dostupná. Cyklistom navyše
podľa neho odpadá problém s parkovaním.
Systém požičovne mestských bicyklov bude podľa neho jednoduchý. Umožní prepravu aj tým, ktorí síce
do mesta na bicykli neprišli, ale chcú sa rýchlo presunúť z jedného miesta na druhé. "Na krátke
vzdialenosti je bicykel v meste v porovnaní s ostatnými spôsobmi dopravy jednoznačne najrýchlejší,"
myslí si Andrassy.
Systém, ktorý chce hlavné mesto zaviesť, umožní požičať si bicykel na ktorejkoľvek stanici a vrátiť ho na
inej. Mesto chce, aby bol systém jednoduchý a aby požičanie bicykla stálo zhruba jedno euro na hodinu.
"O cene je však teraz ešte predčasné hovoriť," uviedol hovorca, podľa ktorého chce mesto na projekte
spolupracovať so súkromným partnerom.
Vkladom mesta by boli pozemky a marketing, partner by mal zabezpečiť stanice a bicykle. Tie by mali
byť špeciálne upravené, odolné voči rozmontovaniu a prispôsobené na celoročnú prevádzku. Andrassy
uviedol, že projekt by mesto mohlo začať realizovať už tento rok.
V prvej fáze majú vytypovaných niekoľko lokalít, napríklad Hviezdoslavovo námestie, River Park,
Šafárikovo námestie, Euroveu, Karloveské rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark, Námestie slobody,
Železnú studničku či Ekonomickú univerzitu.
SITA
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52. Bratislava sa inšpirovala Viedňou, bude požičiavať bicykle
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/02/2012; Webnoviny.sk; SITA]
Mesto chce, aby požičanie mestského bicykla stálo zhruba jedno euro na hodinu.

BRATISLAVA 21. februára (WEBNOVINY) - Mesto Bratislava pripravuje súťaž na systém požičiavania
mestských bicyklov.
Ako agentúru SITA informoval hovorca primátora Ľubomír Andrassy, o novom systéme budú rokovať
poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí budúci týždeň.
"Doprava je jedným z najväčších problémov Bratislavy a podpora alternatívnej dopravy, ako je mestská
cyklistika, je jedným zo spôsobov, ako chceme mesto odľahčiť od zápch a problémov s parkovaním,"
uviedol hovorca, podľa ktorého je cyklodoprava lacná, ekologická a ľahko dostupná.
Cyklistom navyše odpadá problém s parkovaním. Systém požičovne mestských bicyklov bude podľa
neho jednoduchý. Umožní prepravu aj tým, ktorí síce do mesta na bicykli neprišli, ale chcú sa rýchlo
presunúť z jedného miesta na druhé. "Na krátke vzdialenosti je bicykel v meste v porovnaní s ostatnými
spôsobmi dopravy jednoznačne najrýchlejší," myslí si Andrassy.
Systém, ktorý chce hlavné mesto zaviesť, umožní požičať si bicykel na ktorejkoľvek stanici a vrátiť ho na
inej. Mesto chce, aby bol systém jednoduchý a aby požičanie bicykla stálo zhruba jedno euro na hodinu.
"O cene je však teraz ešte predčasné hovoriť," uviedol hovorca, podľa ktorého chce mesto na projekte
spolupracovať so súkromným partnerom.
Vkladom mesta by boli pozemky a marketing, partner by mal zabezpečiť stanice a bicykle. Tie by mali
byť špeciálne upravené, odolné voči rozmontovaniu a prispôsobené na celoročnú prevádzku. Andrassy
uviedol, že projekt by mesto mohlo začať realizovať už tento rok.
V prvej fáze majú vytypovaných niekoľko lokalít, napríklad Hviezdoslavovo námestie, River Park,
Šafárikovo námestie, Euroveu, Karloveské rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark, Námestie slobody,
Železnú studničku či Ekonomickú univerzitu.
Popis foto: Mesto chce, aby bol systém jednoduchý a aby požičanie bicykla stálo zhruba jedno euro na
hodinu., lustračné foto SITA/AP
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53. Informatika na škole: Študujte, čo vás baví
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 22/02/2012; zive.sk; Ivan Kvasnica]
Aké informatické odbory ponúkajú slovenské vysoké školy? Poradíme, dokedy treba podať prihlášku a z
čoho budete písať prijímacie skúšky. Veľký prehľad slovenských VŠ
Štúdium informatiky považujú mnohí za svoj sen. Vysoké priemerné platy, práca na počítači,
programovanie. Základným krokom je však podanie prihlášky na vysokú školu.
Informatických fakúlt a odborov je na Slovensku veľmi veľa. Najrozšírenejším je asi aplikovaná
informatika, no v ponukách škôl nájdete aj netradičnejšie odbory. Školy sa líšia svojou kvalitou i
prístupom, oba parametre sú pri štúdiu nesmierne dôležité. Na weboch fakúlt si tiež preverte, či môžete
počas štúdia odísť na zahraničnú stáž alebo či škola ponúka aj predmety v cudzom jazyku alebo
mimoškolské aktivity.
Prihlášky treba poslať na niektorých školách už do konca februára. Inde končí termín na konci marca či
apríla. V našom prehľade uvádzame len bakalárske neučiteľské odbory v dennom štúdiu.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Na Univerzite Komenského môžete študovať dva informatické odbory – Informatiku a Aplikovanú
informatiku. Fakulta berie do svojich radov všetkých záujemcov v prípade, ak ich počet 1,5 násobne
neprevýši predpokladaný počet prijatých študentov, ktorý nájdete v priloženej tabuľke, a zároveň
zmaturovali aspoň z matematiky alebo informatiky. V opačnom prípade sa konajú prijímacie skúšky.
Tie tvoria dve časti. Prvou z nich je napísanie externej časti maturity z matematiky, druhou prijímačky z
informatiky. Prvá časť sa dá nahradiť absolvovaním nezávislého matematického testu od českej
spoločnosti Scio.
Bez skúšok prijme fakulta úspešných riešiteľov krajského alebo celoštátneho kola matematickej či
informatickej olympiády alebo na základe výsledkov zo strednej školy. Podrobnosti o podmienkach sú
zverejnené na webe fakulty.
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Univerzita Univerzita Komenského
Uzávierka prihlášok 28.2.2012
Poplatok 33 E
Prijímacie skúšky externá časť maturity z matematiky / Scio - matematika, informatika
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Informatika 120
Aplikovaná informatika 220
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Slovenská technická univerzita má hneď dve fakulty, na ktorých sa vyučuje informatika. Sídlia dokonca v
rovnakej budove. Fakulta elektrotechniky a informatiky ponúka Aplikovanú informatiku, Priemyselnú
informatiku a Telekomunikácie.
Škola síce prijímacie skúšky neorganizuje, no všetkých záujemcov neprijíma. Priradí sa im bodové
hodnotenie na základe známok z posledných troch ročníkov na strednej školy, body sa následne upravia
vzorcom, v ktorom hrá úlohu aj typ strednej školy.
Automaticky sú prijatí úspešní riešitelia do desiateho miesta v krajskom kole olympiády z matematiky,
fyziky či informatiky, prípadne iných porovnateľných súťažiach alebo SOČ. Ďalšou možnosťou je
napísanie matematického testu organizovaného fakultou na 80 percent. Podrobnosti sú uvedené na
webe fakulty.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Slovenská technická univerzita
Uzávierka prihlášok 30.4.2012
Poplatok elektronická prihláška: 20 E, papierová prihláška: 35 E
Prijímacie skúšky bez prijímacej skúšky, na základe hodnotenia zo strednej školy
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika 250
Priemyselná informatika 150
Telekomunikácie 250
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ďalšou fakultou Slovenskej technickej univerzity je Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT
STU). Ponúka dva informatické odbory –Informatika a Počítačové a komunikačné systémy a siete.
Prihlášky musíte podať do konca marca.
Prijímacie skúšky nie sú, do úvahy sa neberú ani koncoročné vysvedčenia. Posudzuje sa výsledok z
externej časti maturity z matematiky či cudzieho jazyka, prípadne matematický test vykonávaný
spoločnosťou Scio v rámci českých Národných porovnávacích skúšok. Uchádzač má šancu aj s
vynikajúcimi výsledkami zo stredoškolských celoslovenských súťaží a olympiád zameraných na
informatiku či informačné technológie.
Fakulta informatiky a informačných technológií
Univerzita Slovenská technická univerzita
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 20 E, papierová prihláška: 50 E
Prijímacie skúšky bez prijímacej skúšky, na základe hodnotenia zo strednej školy
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Informatika 480
Počítačové a komunikačné systémy a siete 240
Pokračovanie článku nižšie
Prírodovedecká fakulta UPJS
Košická Prírodovedecká fakulta ponúka pre informatikov dva odbory – Informatiku a Informatiku pre
sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými. Druhý odbor je vyučovaný v spolupráci s Filozofickou
fakultou. Študent si po absolvovaní bakalárskeho štúdia vyberie, či chce pokračovať v programe
Informatika na Prírodovedeckej fakulte alebo Sociálna práca na Filozofickej fakulte.
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Hodnotenie v rámci prijímacieho konania závisí od typu strednej školy.
Gymnazistov fakulta posudzuje podľa výsledkov štúdia alebo na základe testu všeobecných študijných
predpokladov, ktorý organizuje česká spoločnosť Scio. Alternatívou sú vynikajúce výsledky v rámci
olympiád.

Absolventi stredných odborných škôl musia absolvovať test všeobecných študijných predpokladov Scio
a zároveň sa posudzujú aj ich výsledky maturity z prírodovedných predmetov. Záujemcov z iných typov
škôl fakulta neprijíma.
Prírodovedecká fakulta UPJS
Univerzita Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 30 E, papierová prihláška: 40 E
Prijímacie skúšky bez prijímacej skúšky, na základe hodnotenia zo strednej školy
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Informatika 60
Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými ?
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Ďalšia košická fakulta ponúka bohatý výber informatických odborov. Okrem klasickej Informatiky sa
môžete prihlásiť na Kybernetiku, Inteligentné systémy, Počítačové modelovanie, Telekomunikácie či
Hospodársku informatiku. Nechýba ani Aplikovaná informatika, no tá sa vyučuje len v anglickom jazyku.
Na podanie prihlášky máte čas do konca apríla. Následne treba absolvovať písomnú skúšku z
matematiky. Test fakulta odpustí prvej polovici záujemcov o štúdium s najlepšími výsledkami zo strednej
školy. Presné informácie o prijímacom konaní nájdete v tomto dokumente.
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Univerzita Technická univerzita Košice
Uzávierka prihlášok 30.4.2012
Poplatok elektronická prihláška: 30 E, papierová prihláška: 35 E
Prijímacie skúšky matematika
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika 30
Hospodárska informatika 100
Informatika 250
Inteligentné systémy 30
Kybernetika 40
Počítačové modelovanie 30
Telekomunikácie 100
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Bratislavská Ekonomická univerzita ponúka záujemcom o štúdium tri informatické odbory na Fakulte
hospodárskej informatiky. Ide o Hospodársku informatiku, Manažérske rozhodovanie a informačné
technológie či kombináciu Hospodárskej informatiky s účtovníctvom.
Prihlášku je nutné zaslať do konca marca. Pri prijímacom konaní sa neberie ohľad na stredoškolské
výsledky. Skúšky si záujemcovia o štúdium napíšu z matematiky, základov ekonómie a ekonomiky a
jedného cudzieho jazyka podľa vlastného výberu. Pre celé štúdium sa požaduje znalosť dvoch cudzích
jazykov – jedného na pokročilej a druhého na mierne pokročilej úrovni.
Škola usporadúva aj prípravné kurzy zo všetkých uvedených predmetov. Všetky vyčerpávajúce
informácie nájdete na internetových stránkach fakulty.
Fakulta hospodárskej informatiky
Univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 28 E, papierová prihláška: 38 E
Prijímacie skúšky matematika, základy ekonómie a ekonomiky, cudzí jazyk
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Hospodárska informatika 120
Hospodárska informatika a účtovníctvo ?
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 120
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilinská Elektrotechnická fakulta ponúka tri informatické študijné programy, a to Multimediálne
technológie, Telekomunikácie a Digitálne technológie. Posledný program je vyučovaný len na
detašovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

Prihlášku stačí podať do konca apríla. Prijímacie skúšky sa nepíšu, uchádzač je posudzovaný na
základe výberového konania, v ktorom sa počíta najmä so stredoškolským prospechom, konkrétne z
predmetov matematika a fyzika. Váhu má aj typ strednej školy. Pri štúdiu sa počíta, že študent ovláda
aspoň jeden svetový jazyk.
Automaticky sú prijatí absolventi stredných škôl s priemerom z matematiky a fyziky do 2,00 vrátane za
celé stredoškolské štúdium. Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente.
Elektrotechnická fakulta ŽU
Univerzita Žilinská univerzita
Uzávierka prihlášok 30.4.2012
Poplatok 20 E
Prijímacie skúšky bez skúšok, na základe známok z matematiky a fyziky, prípadne navyše osobný
pohovor (Multimediálne technológie)
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Mutlimediálne technológie 40
Telekomunikácie 100
Digitálne technológie (v Liptovskom Mikuláši) 80
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Ďalšia žilinská fakulta ponúka študijné programy ako Informatika, Manažment a Počítačové inžinierstvo.
Pri prvých dvoch si volia, či chcú študovať v Žiline alebo v Prievidzi. Počítačové inžinierstvo môžu
študovať len v Prievidzi. Uchádzači sa môžu hlásiť do konca marca a tešiť sa môžu na prijímacie skúšky
z matematiky a všeobecného logického myslenia.
Vyhnúť sa im môžu absolventi stredných škôl s externou maturitou z matematiky s minimálnym
percentilom 60. Automaticky sú prijatí aj úspešní riešitelia matematickej, fyzikálnej či informatickej
olympiády v regionálnom kole, ak súčasne zmaturovali z matematiky.
Bez skúšok prijme fakulta aj absolventov matematického testu alebo testu študijných predpokladov s
percentilom 60 a vyšším a účastníkov národného kola Cisco sieťových akadémií, ktorí sa v kategóriách
UNI či PT umiestnili medzi prvými piatimi súťažiacimi.
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Univerzita Žilinská univerzita
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 25 E, papierová prihláška: 30 E
Prijímacie skúšky matematika, všeobecné logické myslenie
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Informatika 260
Manažment 80
Počítačové inžinierstvo (v Prievidzi) 60
Fakulta prírodných vied UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ponúka záujemcom o informatické vzdelanie dva odbory –
Aplikovanú informatiku a Počítačové modelovanie v prírodných vedách. Prihlášky treba podať do konca
februára. Na škole sa nekonajú žiadne prijímacie skúšky. Uchádzači budú prijatí podľa stredoškolských
výsledkov.
Fakulta prírodných vied UKF
Univerzita Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Uzávierka prihlášok 29.2.2012
Poplatok elektronická prihláška: 25 E, papierová prihláška: 30 E
Prijímacie skúšky bez skúšok
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika ?
Počítačové modelovanie v prírodných vedách ?
Fakulta prírodných vied UMB
Banskobystrická fakulta ponúka jediný neučiteľský informatický program – Aplikovanú informatiku. Ak
počet uchádzačov výrazne neprekročí plánovaný počet prijatých študentov, v tomto prípade päťdesiat,
fakulta prijme všetkých bez prijímacích skúšok.

V opačnom prípade bude na programe test z gymnaziálnej informatiky. Bez skúšok sa na školu dostanú
tí, ktorí mali na strednej škole najhoršiu známku z informatiky 2 alebo z nej majú maturitu či sú
úspešnými riešiteľmi krajských olympiád.
Fakulta prírodných vied UMB
Univerzita Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uzávierka prihlášok 16.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 32 E, papierová prihláška: 35 E
Prijímacie skúšky bez skúšok / informatika
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika 50
Materiálovotechnologická fakulta STU
Tretia fakulta Slovenskej technickej univerzity má sídlo v Trnave. Ponúka dva netradičné informatické
programy. Absolvent Aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle nájde uplatnenie pri
zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre potreby riadenia procesov a
spracovania údajov v podnikoch.
Uchádzači o štúdium v programe Počítačová podpora výrobných technológií môžu pracovať ako
CAD/CAM technológovia, konštruktéri výrobných nástrojov alebo programátori NC techniky a výrobných
systémov.
V dennej forme je možné študovať aj na detašovaných pracoviskách v Dubnici nad Váhom a v Komárne.
Prihlášky je nutné zaslať do konca marca. Uchádzači nepíšu žiadne prijímacie testy, sú prijímaní na
základe celkového priemeru zo strednej školy, priemeru a maturity z matematiky a fyziky a účasti na
odborných súťažiach.
Materiálovotechnologická fakulta STU
Univerzita Slovenská technická univerzita (sídlo v Trnave)
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok 30 E
Prijímacie skúšky bez skúšok
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle ?
Počítačová podpora výrobných technológií ?
Fakulta prírodných vied UCM
Trnavská fakulta má v portfóliu jeden informatický odbor, Aplikovanú informatiku. Prijímacie skúšky
neorganizuje, prijme všetkých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky.
Pri zostavovaní poradia uchádzačov zohľadní známky z profilových predmetov na strednej škole a
absolvovanie externej maturity z cudzieho jazyka aspoň na úrovni B2 alebo B1 či absolvovanie
bilingválnej strednej školy. Ak ste maturitou prešli dávnejšie, kedy ešte externá časť neexistovala, fakulta
prihliadne k celkovému výsledku maturity.
Profilovými predmetmi pre aplikovanú informatiku sú informatika, matematika, fyzika a cudzí jazyk.
Prihlášku stačí podať do konca apríla.
Fakulta prírodných vied UCM
Univerzita Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Uzávierka prihlášok 30.4.2012
Poplatok elektronická prihláška: 30 E, papierová prihláška: 35 E
Prijímacie skúšky bez skúšok
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika 50
Fakulta managementu UK
Informatiku vyučuje aj Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V ponuke je jediný
program Manažérska informatika, na ktorý škola prijme päťdesiat záujemcov.
Absolvovať prijímacie skúšky musí každý uchádzač bez výnimky. Skúška sa skladá z testu z matematiky
a angličtiny. Modelové testy sú zverejnené na webe fakulty.
Fakulta managementu UK

Univerzita Univerzita Komenského
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok 40 E
Prijímacie skúšky matematika, anglický jazyk
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Manažérska informatika 50
Ekonomická fakulta SelyeUni
Na Univerzite v Komárne sa vyučuje odbor Aplikovaná informatika. Prihlášku treba podať najneskôr do
konca marca.
Prijímacie skúšky sa skladajú z matematiky a buď svetového jazyka podľa vlastného výberu alebo
informatiky. Prijatie je možné aj bez skúšok. Stačí získať maturitné známky s priemerom do 2,2 na
gymnáziu alebo 2,0 na ostatných typoch škôl.
Ekonomická fakulta SelyeUni
Univerzita Univerzita J. Selyeho v Komárne
Uzávierka prihlášok 31.3.2012
Poplatok elektronická prihláška: 25 E, papierová prihláška: 50 E
Prijímacie skúšky matematika + svetový jazyk / informatika
Viac informácií web fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých
Aplikovaná informatika 40
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54. Podávate prihlášky o 5 minút 12?
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 23/02/2012; s.: 22; MOJA KARIÉRA; redakcia]
Alexandra G. Na takéto rozhodnutie by som si asi dala viac času :-) A najmä, v dnešnej dobe už je toľko
tých VŠ, že mi je tých, čo sa rozhodujú, aj ľúto. Musia v tom mať dobrý chaos.
Marek M. F. Podali, vyplatili a už ju aj opravujeme v spolupráci s fakultou :-D
Miroslav N. Podal som si prihlášku, ale taký byrokratický systém podávania prihlášok na VŠ, ako je na
Slovensku, nie je nikde na svete...
Erik U. Odporúčam sociálnu prácu, alebo byť "masmediálom"...
Michal K. Tie takzvané elektronické prihlášky... Odporúčam skúsiť systém na podanie elektronickej
prihlášky na Univerzitu Komenského. Je to fakt zážitok :-)
Miroslav N. Podával som si ju včera a nadával som ako pohan. Prihlášku jedine elektronicky, ale treba ju
aj vytlačiť a poslať poštou. NAČO?!
Lenka L. Ja som si prihlášky na vysokú školu, hoci to bolo takmer pred 20 rokmi, takisto posielala na
poslednú chvíľu, je to asi podobné ako s daňovým priznaním
:-)
Tomáš K. Ja som si podával prihlášku na vysokú školu (Ekonomická univerzita v Bratislave) asi pred
siedmimi rokmi v klasickej papierovej forme. Podľa mojich informácií je už možnosť vyplniť prihlášku v
elektronickej forme, ktorú je však potrebné aj vytlačiť a poslať poštou. Takže zbytočná byrokracia sa ani
po rokoch ešte celkom nevytratila.
Gabika M. Zišla by sa mi vysoká škola, ale komu sa má chcieť učiť v mojom veku...
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55. Slovenka roka 2012
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 22/02/2012; topky.sk; PR článok]
BRATISLAVA – Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po
štvrtýkrát vyhlasujú anketu Slovenka roka 2012. Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka

organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré
sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej
kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka
2010 sa stala zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch doc. MUDr.
Štefánia Moricová.
Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T Banky Ing. Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách: Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda
a výskum, Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita. Vzdelávanie a podpora mladých talentov
je nová kategória v tomto ročníku. Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v
zložení:
manželka prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová, minister kultúry SR Mgr. Daniel Krajcer, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurik,
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, generálny riaditeľ SND Ing. Milan Vajdička, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír
Pastorek,člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Erich Feix, CSc., Ing. Marián Gajdoš zo
spoločnosti GAMO, a. s., PhDr. Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
Nominantky ankety predstavíme na tlačovej konferencii 20. februára o 10.00 h v CARLTON HALL
RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj
mediálne
vstupy v RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms hlasovania
a čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na http://www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Jany
Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po štvrtýkrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
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56. Na podanie prihlášky ostáva len týždeň
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 23/02/2012; s.: 20; MOJA KARIÉRA; František Kvarda (ned)]
Školy tvrdia, že až polovica prihlášok prichádza počas posledných dní.
Akvaše kroky smerujú na vysokoškolskú pôdu, s prihláškami by ste sa mali poponáhľať. Mnohé
slovenské univerzity majú za finálny termín na ich zaslanie stanovený práve koniec februára. Ostáva
vám teda 5 pracovných dní. Iba do konca mesiaca prijíma prihlášky napríklad Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre i väčšina fakúlt Univerzity Komenského. Termín "horí" aj v prípade Trnavskej univerzity.
O 5 minút 12
Školy pritom hlásia, že uchádzači o štúdium si nechávajú oficiality na poslednú chvíľu. "Presne odhadnúť
záujem o štúdium v tejto chvíli možné nie je, keďže prihlášky na Ekonomickú univerzitu je možné
posielať až do konca marca a mnoho záujemcov o štúdium si túto činnosť necháva na posledné týždne
či dokonca dni," potvrdzuje rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. "V poslednom
týždni chodí viac než polovica prihlášok," potvrdzuje za Univerzitu Komenského, jej prorektor Ján Pekár.
Stabilné čísla
Školy preto v súčasnosti nevedia s istotou určiť, o aké odbory tento rok klesol či narástol záujem. Lucia
Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky však tvrdí: (žiaľ) opäť budú v kurze humanitné smery.
"Medzi slovenskými študentmi naďalej prevláda záujem najmä o humanitné odbory. Ako aj po minulé
roky, nedostatok uchádzačov môžeme očakávať na technických a prírodovedeckých smeroch,"
prognózuje Kleštincová. Tvrdí však, že študenti pomaly, ale isto začínajú brať do úvahy aj uplatniteľnosť
toho-ktorého odboru v praxi. Napríklad Žilinská univerzita HN potvrdila stabilne vysoký záujem o jej
technické odbory. František Kvarda (ned)
Kam sa môžete hlásiť do konca februára

BRATISLAVA Vysoká škola Univerzita Komenského
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Farmaceutická jún 2012 50
Filozofická 11. - 15. júna 40
Lekárska jún 2012 70
Jesseniova lekárska (Martin) jún 2012 60
Matematiky, fyziky a informatiky 11.-15. júna 33
Právnická 11. - 15. júna 60
Prírodovedecká 19. júna 40/25
Sociálnych a ekonomických vied bez prijímačiek 50
Telesnej výchovy a športu 24. - 27. apríl 50
TRNAVA Vysoká škola Trnavská univerzita
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická jún 2012 38/33
Pedagogická neuvádzajú 33/25
Právnická 18. -22. júna 60/58
Zdravotníctva a sociálnej práce máj, jún 2012 40/45
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Masmediálnej komunikácie 12. - 13. júna 40/35
PREŠOV Vysoká škola Prešovská univerzita
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická 13. - 15. júna 34
Pedagogická 18. - 29. júna 34
KOŠICE Vysoká škola UPJŠ
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
18. -22. júna 50/40
Technická univerzita Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
EKONOMICKÁ 12.jún 35/30
NITRA Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická 11. - 14. júna 30/25
Pedagogická 11. - 14. júna 30/25
Prírodných vied 13. - 15. júna 30/25
Sociálnych vied 11. - 14. júna 30/25
BANSKÁ BYSTRICA Vysoká škola UMB
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Ekonomická 11. - 14. júna 35/32
Pedagogická 16. - 20. apríla a 4. - 15.júna 35/32
PRÁVNICKÁ 4.-5. júna 60
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Vysoká škola Akadémia ozbrojených síl
PRÁVNICKÁ 4.-5. júna 60
Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
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57. ZÁUJEM OBČANOV O SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 01/02/2012; 02/2012; s.: 18,19,20,21; ZÁUJEM OBČANOV O
SEPAROVANIE; Ing. Michal Stríčík, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., RNDr. Erika Liptáková, PhD.]
Ing. Michal Stríčík, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., RNDr. Erika Liptáková, PhD. *

ÚVOD
Odpad je súčasťou ľudského života. Vzniká pri všetkých ľudských činnostiach - či už vo výrobnej, alebo
spotrebiteľskej sfére. Vznik odpadov a ich postupné hromadenie predstavuje výrazný zásah do
životného prostredia. V súčasnosti je ochrana životného prostredia prioritou, ktorá často presahuje aj
národné hranice. Nové poznatky v odpadovom hospodárstve poukazujú na nevyhnutnosť riešiť
redukovanie množstva komunálnych, priemyselných a nebezpečných odpadov. Prvým krokom v oblasti
odpadového hospodárstva je prevencia vzniku odpadu. Už priamo pri návrhu výrobku musí výrobca
myslieť na to, že sa jeho výrobok (rovnako ako jeho obal), stane odpadom, a tak by mal svoj výrobok i
jeho obal navrhnúť tak, aby odpad z nich bol pre životné prostredie čo najmenej zaťažujúci. Táto
minimalizácia však nesmie ísť na úkor bezpečnosti pre ľudské zdravie i životné prostredie. Jednou z
možností zníženia množstva komunálneho odpadu (KO) je separovaný zber. Pri separovanom zbere sa
nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu.
Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné
prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach, kde neseparovaný komunálny
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Preto sa separácia stáva stále aktuálnejšou témou
zástupcov samospráv. Separovaný zber je zameraný najmä na látky, ktoré možno spracovaním
zužitkovať ako surovinu. Ide najmä o sklo, papier, kov, plasty. Hlavným cieľom zavedenia fungujúceho
separovaného zberu je zaviesť vhodný systém zberu, zvozu, triedenia a koncového zhodnotenia
vytriedených odpadov. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich tento cieľ je aj motivácia obyvateľstva k
separovaniu odpadov.
DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM
Na zistenie súčasného stavu povedomia a osobného angažovania sa obyvateľstva v oblasti separácie
komunálneho odpadu v mestách a obciach Košického a Prešovského kraja, bol v prvej polovici roka
2011 Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity Bratislava so sídlom v Košiciach
uskutočnený dotazníkový prieskum. Predmetom dotazníkového prieskumu bolo analyzovať a zhodnotiť
informovanosť a záujem obyvateľstva o separáciu odpadu. Dotazník bol rozdelený do dvoch častí:
- prvá časť obsahovala všeobecné údaje o respondentovi,
- v druhej časti respondenti odpovedali na otázky, ktoré sa týkali problematiky separácie komunálneho
odpadu. Dotazník bol umiestnený na internetovom portáli, pričom respondenti sa o možnosti vyplnenia
dotazníkov dozvedeli prostredníctvom miestnych novín a regionálnej televízie. Prieskumu sa zúčastnilo
475 respondentov. Ich rozdelenie podľa veku je zobrazené v grafe 1. Najviac respondentov
zúčastnených na tomto prieskume bolo vo veku 18 až 29 rokov (takmer 47 %), najmenej respondentov
bolo z kategórie do 18 rokov (9 %).
* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice
Graf 1: Členenie respondentov podľa vekovej kategórie
do 18 rokov 43 9%
18 - 29 rokov 223 47%
30 - 49 rokov 118 25%
50 a viac rokov 91 19%
Miesto bydliska (mesto/obec) a spôsob bývania respondentov (obytný blok/rodinný dom) sú
zaznamenané v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 1). Prevažovali občania bývajúci v mestách (takmer 60 %)
a z pohľadu spôsobu bývania mierne prevažovali tí, ktorí bývajú v rodinných domoch (56%).
Tabuľka 1: Miesto bydliska a spôsob bývania respondentov
Počet respondentov obytný blok rodinný dom spolu
mesto 198 83 281
obec 10 184 194
spolu 208 267 475
Percento respondentov obytný blok rodinný dom spolu
mesto 42% 17% 59%
obec 2% 39% 41%
spolu 44% 56% 100%
Zdroj - Vlastné spracovanie
Odpovede respondentov na otázku "Realizuje sa vo vašom meste resp. obci separovaný zber
komunálneho odpadu?" sú zaznamenané v tabuľke 2. Až 96 % odpovedajúcich tvrdí, že v ich meste/obci
sa separuje komunálny odpad.

Tabuľka 2: Existencia separovaného zberu v mestách a obciach
Percento respondentov áno nie spolu
mesto 58,5% 0,6% 59,1%
obec 37,9% 3,0% 40,9%
spolu 96,4% 3,6% 100,0%
Zdroj - vlastné spracovanie
Ďalej respondenti odpovedali na otázku, či sa zapájajú do separácie komunálneho odpadu. Kladne na
túto otázku odpovedalo 87 % respondentov. Respondenti, ktorí sa nezapájajú do separácie, uviedli
nasledujúce dôvody, prečo odpad neseparujú (viď graf 2).
Graf 2: Dôvody neseparovania komunálneho odpadu
nezáujem o separáciu 33%
nedostatok kontajnerov vriec 25%
žiadna motivácia (napr. úľava z poplatku) 18%
nedostatok čaju 16%
nezodpovedný prístup pracovníkov technických služieb - separovaný odpad miešajú s ostatným.. 6%
nevedomosť ako dôsledok slabej propagácie 2%
Ďalšou otázkou sme zisťovali, aké položky komunálneho odpadu respondenti separujú. Odpovede sú
zaznamenané v grafe č.3. Najviac respondenti separujú plasty (91 %), najmenej biologicky rozložiteľný
odpad (18 %).
Graf 3: Položky separovaného komunálneho odpadu
plasty 91%
sklo 81%
papier 75%
tetrapak a kovy 40%
nebezpečny odpad 23%
biologicky rozložitelný odpad 18%
Výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu na osobu pozná iba 35 % respondentov. Odpovede na
otázku vnímania výšky poplatku za komunálny odpad sú uvedené v grafe č. 4.
Graf 4: Vnímanie výšky poplatku za komunálny odpad
vysoký poplatok 37%
primeraný poplatok 60%
nízky poplatok 3%
60% respondentov, ktorí odpovedali na predmetnú otázku, považujú výšku poplatku za primeranú, 37%
opýtaných respondentov uviedlo, že poplatok je príliš vysoký a pre necelé 3% respondentov je dokonca
nízky.
Priemerná výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu v meste bola 28,13 eur na osobu, v obci
predstavovala priemerná výška poplatku sumu 16,02 eur na osobu. Na otázku, či sú občania vášho
mesta/obce dostatočne motivovaní k separovanému zberu, kladne odpovedala takmer polovica
respondentov, 13% si naopak myslí, že nie je dostatočná motivácia občanov, zvyšok respondentov to
nevedelo posúdiť. Pri zisťovaní, aké faktory by zvýšili záujem respondentov o separáciu odpadu, sme
zistili tieto najčastejšie odpovede:
- zníženie poplatku za odvoz odpadov,
- bonusy vo forme zliav v obchode, knižnici, MHD,
- dostatočné množstvo kontajnerov a vriec na separovaný odpad pre občanov
- masívna propagácia separovaného zberu (akcie, prednášky, billboardy, média...),
- častejší vývoz separovaného odpadu,
- zodpovednejší prístup pracovníkov verejnoprospešných služieb,
- poskytovanie vriec na separovaný odpad pre občanov bez poplatkov,

- nízke ceny výrobkov zo separovaného odpadu.
ZÁVER
Na základe zhodnotenia zhromaždených informácií by sme mohli konštatovať, že:
- záujem o separovanie je väčší v mestách ako v obciach,
- občania nie sú dostatočne motivovaní k separovaniu komunálneho odpadu,
- napriek vysokému percentu občanov, ktorí sú zapojení do separácie odpadu, je množstvo
vyseparovaného odpadu nízke.
Aj na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme navrhnúť nasledujúce opatrenia, ktoré by
mali napomôcť k zvýšeniu záujmu o separovanie komunálneho odpadu:
1. Upraviť poplatok za vývoz komunálneho odpadu tak, aby tí, čo separujú, platili menej alebo mali iné
výhody zo separácie. To platí aj o poplatkoch v obciach, aby sa zvýšila motivácia vidieckych občanov,
nakoľko ich záujem o triedenie odpadu je na nižšej úrovni ako v meste.
2. Zlepšiť organizáciu nakladania s odpadom tak, aby občania mali dostatok vriec na vyseparované
zložky odpadu v rodinných domoch a pri obytných blokoch dostatok kontajnerov. Zabezpečiť pravidelný
zvoz týchto vyseparovaných zložiek, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob.
3. Zaviesť separáciu komunálneho odpadu v tých mestách a obciach, kde tento zber zatiaľ nebol
zavedený, alebo nebol zavedený primerane.
4. V mestách a obciach, kde sa separuje len malý počet položiek komunálneho odpadu, zvýšiť počet
týchto položiek hlavne lepšou prípravou a vytvorením podmienok a väčším počtom zberných nádob. Tu
sa vytvára priestor hlavne pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
5. Zvýšiť osvetu a propagáciu medzi občanmi ohľadom dôležitosti separovania komunálneho odpadu.
Regulácia zberu, uskladnenia a zhodnocovania odpadov je v záujme každej samosprávy. Za účelom
reálneho a efektívneho zabezpečenia zberu a ďalšieho spracovania odpadu môžu mestá a obce využiť
rôzne nástroje na separáciu a zhodnocovanie odpadu, napr. príspevky a finančné dotácie určené na
tento účel. Zvyšovanie miery zhodnocovania komunálneho odpadu je veľmi potrebné. Dosiahnuť sa to
dá len zvýšenou aktivitou v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu priamo u pôvodcov
jednotlivých zložiek odpadu. Aj napriek jasným environmentálnym, ekonomickým a sociálnym prínosom
sú na Slovensku kvalitné a účinné systémy triedeného zberu len málo rozšírené. Hoci vieme, aké zložité
je dosiahnuť, aby si každý občan uvedomil svoju zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia, a
tým aj za kvalitu života nás všetkých i budúcich generácií, mali by sme sa o to neprestajne usilovať.
Hala zberného dvora v Michalovciach na separovaný odpad
Triediaci pás s lisom na vytriedené komodity separovaného zberu
Vytriedený a uskladnený papier pripravený na distribúciu
Separácia komunálneho odpadu do vriec v domácnostiach
Separovanie KO v priestoroch školy
Zberné nádoby na plasty a papier v priestoroch MsÚ Michalovce
-END
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58. Ťahá ma to najmä do banky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 23/02/2012; s.: 23; MOJA KARIÉRA; Martina Karmanová]
HN hľadajú prácu ekonómovi Jurajovi z východného Slovenska.
Ste čerstvý absolvent a hľadáte si prácu? Tento projekt HN vám pomôže urobiť prvý dôležitý krok na
trhu práce.
Bratislava - Vysokoškolské lavice opustí každoročne mnoho študentov s diplomom z ekonómie. Jeho
držitelia majú podľa mnohých univerzálne uplatnenie a dokážu sa "pichnúť" na akúkoľvek pracovnú

pozíciu. Možno práve tento veľký rozptyl spôsobí, že niektorí absolventi celkom nevedia, na čo sa po
škole zamerať. To je aj prípad Juraja, ktorému HN dnes pomôžu nájsť si prácu.
Doktorát sa nepodaril
Juraj chcel po získaní inžinierskeho titulu z bankovníctva najprv pokračovať v doktorandskom štúdiu.
"Rád sa učím, chcel som sa ďalej vzdelávať na košickej pobočke Ekonomickej univerzity. To však
nakoniec nevyšlo, neprijali ma," hovorí mladík, ktorý na náš pohovor pricestoval z obce Kaluža neďaleko
Michaloviec. Domov sa vrátil po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Malé
množstvo pracovných príležitostí ho však upevnilo v rozhodnutí vrátiť sa späť do hlavného mesta.
"Pokúšal som sa nájsť si prácu v Michalovciach. Chcel som robiť v banke, ale taktiež to nevyšlo. Doma
som však sedieť neostal, robím si absolventskú prax," hovorí Juraj. Čerstvý absolvent sa pritom najviac
zaujíma o problematiku centrálneho bankovníctva. Tvrdí, že práve v tejto oblasti má nadpriemerné
znalosti. To uvádza aj v životopise. Tréma však zrejme urobí svoje v rýchlosti ich podložiť nevie.
Mladíkovi preto porotcovia prízvukujú jasnosť, presnosť a názornosť všetkého, čo na pohovore povie
alebo napíše do svojho životopisu.
Manuálna práca mu nesmrdí
Juraj si je vedomý toho, že absolventská prax mu o niekoľko týždňov končí. Je preto ochotný na začiatok
prijať aj inú než "vysnívanú" prácu. "Neprekážalo by mi ani keby som zo začiatku musel robiť nejakú
manuálnu prácu. Na nový štart v Bratislave mám usporené peniaze, takže kým si nájdem kvalifikovanú
prácu, vhod príde aj menej kvalifikovaná," odhodlane tvrdí. To však porota HN až tak neschvaľuje.
Tvrdia, že to môže naznačovať nedostatočnú motiváciu.
Neistá angličtina
Porota chce nášho uchádzača vyskúšať aj zo znalostí anglického jazyka a nadviaže konverzáciu. Juraj
sa však však stopercentne "nechytá". V životopise tvrdí, že jazyk ovláda na pokročilej úrovni.
Ospravedlňuje sa. "Nečakal som, že ma budete skúšať aj z angličtiny. Lepšie by som sa pripravil,"
dodáva na svoju obranu. Porota mu nakoniec odporučí dve zásadné veci: musí si stopercentne ujasniť,
v akej oblasti chce v budúcnosti pracovať a na pohovory sa pripraviť dôkladnejšie. Mladému ekonómovi
by však podľa porotcov hlavne pomohlo, keby si ujasnil, v akej oblasti chce v budúcnosti pracovať.
Profil uchádzača
Juraj z obce Kaluža (24 rokov) Pracovné skúsenosti práca v telemarketingovej spoločnosti, prieskum
trhu, administratívne činnosti v PR agentúre, absolventská prax na úrade práce Hľadaná pozícia
klientsky poradca v banke Požadovaný plat 700 eur
Juraj chcel po škole pokračovať v štúdiu a získať titul PhD. Žiaľ, neprijali ho.
Hodnotenie poroty HN
Martina Klubicová, partner Synergie
Životopis: Je prehľadný. Viac by som však rozpísala vaše doterajšie pracovné skúsenosti. Vystupovanie:
Chcete pracovať v bankovníctve, no za päťdesiat minút ste ma nepresvedčili, že to tak naozaj je a ja by
som vám takú prácu chcela naozaj dať. Často ste si aj protirečili. Musíte si veci presne naštudovať, keď
tvrdíte, že máte v danej oblasti nadpriemerný prehľad. Dnes ste boli veľmi nepripravený. Pokiaľ si chcete
nájsť prácu, nemalo by sa vám to opäť stať. V Bratislave je množstvo absolventov, ktorí sa uchádzajú o
prácu a majú aj oveľa viac skúseností ako vy. Jediné, čo vám teda môže pomôcť, je príprava na pohovor
a aktívnejší prístup. Napríklad, porozmýšľajte, v čom vynikáte a prečo chcete pracovať práve v
bankovníctve. Verdikt: Mali by ste k veciam ohľadne práce pristupovať oveľa aktívnejšie. Musíte byť
pripravený aj na odborné otázky, ktoré sa na pohovoroch tiež vyskytujú.
Mario Fondati, partner Amrop Slovakia
Životopis: V CV musíte mať uvedené pravdivé údaje. Keď angličtinu neovládate na pokročilej úrovni, tak
to do životopisu nepíšte. Vystupovanie: Nepôsobíte veľmi presvedčivo, no aj napriek tomu máte
dostatočný potenciál zmeniť to. Chcelo by to len viac nadšenia a správnej motivácie. Verdikt: Myslím si,
že ste prácu počas štúdia výrazne zanedbali. Neverím, že sa v Bratislave pre študenta ekonómie
nevedela nájsť brigáda v banke. Chcelo to asi len viac aktivity. To platí aj teraz. Je dobré, že ste sa
rozhodli zmeniť región a z východu sa presunúť na západ. Mohli ste to však spraviť už skôr.
Ivana Wlachovska, HR consultant Dell

Životopis: CV musí byť presné, výstižné a najmä štruktúrované. Preto odporúčam zoradiť pracovné
skúsenosti od tej najaktuálnejšej po poslednú. Taktiež je veľmi dôležité, aby fakty v životopise odrážali
skutočnosť. Nemôžete do životopisu napísať, že vaša znalosť anglického jazyka je na pokročilej úrovni a
potom nevedieť povedať ani jednu súvislú vetu. Toto je neprípustné. Vystupovanie: Pokiaľ niečo tvrdíte,
musíte to mať aj fakticky podložené, respektíve vedieť, prečo to tvrdíte. Každý personalista detailne
overuje fakty uvedené v životopise a posvieti si na každé zaváhanie zo strany záujemcu. Je bežnou
praxou opýtať sa na tú istú oblasť rôznymi spôsobmi a do detailu. Musíte odpovedať konkrétne a jasne nič všeobecné neobstojí. To sa týka pracovných skúseností, vzdelania či aktivít vo voľnom čase. Verdikt:
Kandidát má prísť na pracovný pohovor pripravený. Na internete je množstvo cenných rád a informácií,
ktoré môžete na prípravu využiť. Nájdite ich a vyselektujte to najpodstatnejšie pre vás. Určite vám to
pomôže.
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59. Juhoameričanky aj cez mŕtvoly
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 23/02/2012; 45/2012; s.: 30,31; PUBLICISTIKA; LUCIA
JEŽÍKOVÁ]
Miss Slovensko 2011 a volejbalová majsterka republiky MICHAELA ŇURCIKOVÁ o rivalite medzi
kráskami i teplákoch doma v skrini
Dvojfázové tréningy a víkendy na turnajoch vymenila za nespočetné hodiny fotenia a spoločenských
recepcií. Miss Slovensko 2011 Michaela Ňurciková ešte pred rokom drala volejbalové palubovky
bratislavskej športovej haly Mladosť v béčku úradujúcich extraligových majsteriek zo Slávie Ekonomická
univerzita. "Na jednej strane mi volejbal veľmi chýba a viem si predstaviť, že by som sa znova vrátila.
No rovnako mám pocit, že mi táto skúsenosť otvorila brány do celkom iného sveta," hovorí
najpôvabnejšia Slovenka uplynulého roka dva mesiace pred odovzdaním korunky kráľovnej krásy.
Svojej láske zo základnej školy – volejbalu - musela dať po úspechu v súťaži krásy košom. "Jednoducho
to nešlo, nedalo sa to stíhať," priznáva dvadsaťjedenročná Ňurciková. Odkedy ju porota označila sa
najkrajšiu Slovenku minulého roka, do lopty si buchla len raz. "Absolvovala som jeden tréning. Nasmiala
som sa až-až. Zabudnúť sa to nedá, to nie, ale niekoľkomesačný výpadok človek cíti. Bolo veľmi
zvláštne sa po čase vrátiť na miesta, ktoré boli ako môj druhý domov," opisuje 178-centimetrová
smečiarka, ktorá začala volejbalovú kariéru na poste univerzálnej hráčky. Za "obeť" nepadol len šport,
ale aj štúdium učiteľstva a biológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. "Po
prvom ročníku som požiadala o prerušenie. Hoci ma vyučujúci podporovali, zároveň bazírovali na
dochádzke. Určite sa chcem do školy vrátiť, ale inam. Plánujem si podať prihlášku na ,masmediálku’ do
Trnavy."
S KONKURENCIOU SA NEROZPRÁVA
Jedna z povinností víťazky Miss Slovensko je reprezentácia našej krajiny na celosvetovom výbere
krásnych žien, ktorá bola tentoraz v britskej metropole. "Necelý mesiac v Londýne bol skvelý zážitok.
Veľa sme videli, zaviedli nás na miesta, kam sa ,bežní smrteľníci’ nedostanú. Veľký dojem vo mne
zanechal aj Cambridge. Pokoj, všetci na bicykloch, tam by sa študovalo! To je však celkom iný level..."
loví v spomienkach Ňurciková. Súťaž Miss World jej však dala veľa aj v inom ohľade. "Bolo nás tam 113
dievčat zo všetkých kútov sveta. Naozaj bolo badať veľké kultúrne rozdiely medzi jednotlivými povahami.
Juhoameričanky by šli za výhrou hádam aj cez mŕtvoly," opisuje temperamentnú povahu južaniek
Novozámčanka, ktorá napokon skončila pred bránami semifinále. Rivalitu poznala z volejbalových
paluboviek, toto však bolo čosi iné. "Bolo bežné, že sa napríklad nerozprávali so spolubývajúcou. Veď
boli konkurentky," prezrádza naša misska Miška, ktorá sa o izbu delila s reprezentantkou Slovinska.
Jazykovo ich aj napriek podobnosti delila o niečo viac než jedna hláska vo výrazoch slovenčina a
slovinčina. "Vyriešili sme to angličtinou. Podstatné je, že sme si rozumeli ľudsky." Veľké rozdiely však
boli aj v cenách pre domáce víťazky štátov. "Keď som počula, že niektoré si museli všetko hradiť samy,
až som sa hanbila prezradiť, čo som dostala ja..." V Londýne sa aspoň naoko vrátila do tréningových
čias. Akurát namiesto herných signálov s dievčatami, si nacvičovali choreografie a pohľady do správnej
kamery. "V istom zmysle je to náročnejšie. Zladiť toľko ľudí naraz je umenie," porovnáva pódiové
výstupy s tými na palubovkách extraligová majsterka Slovenska 2010.
ZBOHOM TEPLÁKY, TERAZ MUSÍ BYŤ TIP-TOP
Počas ročného kraľovania na tróne pre najkrajšiu Slovenku zažila mnoho. Absolvovala sústredenie v
Thajsku, dovolenku v Dominikánskej republike, veľké množstvo banketov, charitatívnych večierkov a
módnych prehliadok. "Aj tak vo mne najviac rezonuje moment, keď som vyhrala. Nedávno som
opakovane pozerala slávnostný galavečer. Vo chvíli, keď vyhlásili moje číslo dva ako víťazné, ostala
som stáť ako prikovaná. Krvi by sa mi nedorezali," zaspomínala si modrooká plavovláska. Práve farba

vlasov bola jeden z faktorov, pre ktorý vo svoj triumf neverila. "Hovorili, že tri blondínky nemôžu vyhrať.
Navyše, s modelingom som predtým nemala žiadne skúsenosti." Dnes nie je po tréme už ani chýru ani
slychu. V uplynulých dňoch sa zúčastnila na jednotlivých kastingoch tohtoročnej edície Miss Slovensko.
Víťazku vyhlásia 27. apríla. "Presne som sa v tých dievčatách videla. Keď sa mali pred nami
poprechádzať, bolo z nich cítiť stres, akoby kráčali v kŕči. Ak som takto pôsobila aj ja pred rokom..."
pousmeje sa sympatické žieňa, ktoré za posledné mesiace nevyšlo na ulicu neupravené. "Na výzor
musím dbať, kamkoľvek idem. Do haly som bežne chodila v teplákoch, teraz sa vyžaduje, aby som bola
vždy tiptop."
O TOLERANCII A ZÁVÄZKOCH
Pre Ňurcikovú bola počas uplynulého roka dôležitá podpora najbližších, rodičov, sestry. Priateľ Lukáš,
ktorého zamestnávali bakalárske skúšky na bratislavskej Ekonomickej univerzite, mal pre vyťaženosť
partnerky pochopenie. "On mal svoje povinnosti, ja svoje. Vždy je to o vzájomnej tolerancii." Čo jej však
počas roka rozhodne chýbalo, bol čas na milovaný šport, či pohyb ako taký. "Bola som rozbehaná,
každú minútu dňa som mala naplánovanú a nemala som čas na ,fitko’, či ísť si zabehať. Dôsledok? Bola
som nevrlá na všetkých naokolo," žmurkne Ňurciková. V nedeľu sa chystá na vyhlasovanie ankety o
najlepšieho speváka Slávik 2011. Posledná športová udalosť s jej účasťou bolo minulotýždňové finále
Československého pohára vo volejbale. Sedela v hľadisku. "Dala som si záväzok, že keď už netrénujem,
budem sa aspoň chodiť pozerať na zápasy," nástojí ešte stále úradujúca misska Michaela Ňurciková.
VEĽKÝ MALÝ MICHAL DAVID
Dvadsaťjedenročnej Ňurcikovej sa za rok podarilo nahliadnuť medzi slovenskú smotánku. "Postretávala
som mnoho známych ľudí, ale asi najväčší dojem vo mne zanechal český spevák Michal David," odkryla
kráska. "Je to veľmi príjemný muž s bezprostredným vystupovaním. Akurát, výškovo by sme si veľmi
nerozumeli," zavtipkovala na margo desaťcentimetrového výškového rozdielu Ňurciková.
HNÁTOVÁ O ŇURCIKOVEJ: JE STÁLE ROVNAKÁ
Slávistická smečiarka, momentálne na hosťovaní v role hrajúcej trénerky v Spišskej Novej Vsi, Mária
Hnátová býva(la) s misskou Ňurcikovou v internátnej izbe. "Podľa mňa sa povahovo nezmenila vôbec,
nie je namyslená, ani nič podobné. Stále je to vysmiate dievčatko," zhodnotila Hnátová premenu Mišky volejbalistky na Mišku – missku. "Zmenila len štýl obliekania sa, je oveľa elegantnejšia!" Pravda je, že sa
s bývalou spoluhráčkou a veľmi dobrou kamarátkou vídajú len zriedka. "Ale sme v kontakte, napíšeme si
a keď sa už konečne stretneme, ústa sa nám nezavrú," priznala rodáčka zo Starej Ľubovne. V akcii na
módnom móle Ňurcikovú pozrieť nebola. "Aká je kočka, sledujem podľa fotiek na Facebooku," dodala
Hnátová.
NAVARÍ UŽ AJ SEGEDÍN
Jedna z cien pre Miss Slovensko bol ročný prenájom rodinného domu v Marianke. "Je to moje zlatíčko,"
zhodnotila Ňurciková. V porovnaní s predchádzajúcimi víťazkami v ňom strávila dosť času. A využila ho
naozaj aktívne. Striedavo v ňom žila s priateľom, či sestrou, ktorá pracuje v Bratislave, naučila sa variť.
"Musím sa pochváliť. Dokonca už zvládam aj svoj milovaný segedínsky guláš," zažiarila mladá gazdiná.
"Je to iné, ako pripravovať šaláty či cestoviny, ktoré mám síce rada, ale segedín je segedín." Či sa už
niekedy aj nepodaril? "To sa nemôže stať! Ak máte vzťah k vareniu a navyše dobrého priateľa na
telefóne mamu - nemá čo nevyjsť," uzavrela Ňurciková.
KTO JE MICHAELA ŇURCIKOVÁ
Narodila sa 23. septembra 1990 v Nových Zámkoch. (Bývalá) volejbalistka Slávie EU "B" má na konte
okrem viacerých juniorských a kadetských titulov i majstrovský s extraligovým "áčkom". V predlanskej
sezóne ju vtedajšia trénerka Zuzana Tlstovičová vytiahla do zápasov finále play-off, kde Slávia napokon
zdolala Senicu a tímu pomohla vybojovať si dvanásty titul majsteriek Slovenskej republiky.
Na festivale Gold Fest (zľava) s minuloročnou prvou vicemiss Dušanou Lukáčovou, druhou vicemiss
Ľubicou Kvasnicovou a spevákom Michalom Davidom. FOTO ARCHÍV (mň)
Ňurciková medzi majstrovskými volejbalistkami Slávie EU a medzi účastníčkami Miss World 2011.
FOTO SITA/JOZEF JAKUBČO, ARCHÍV (mň)
LUCIA JEŽÍKOVÁ
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60. Drahšie pohonné látky
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:30; 22/02/2012; Komentáre; Z domova]
Maroš Stano, moderátor STV: "Aj dnes máme pre vás aktuálne Komentáre Slovenskej televízie. Dobrý
večer.
Od dnešného dňa tankujeme drahšie. Čerpacie stanice zvýšili ceny pohonných látok o 2,5 centa za liter.
Priemerná cena najpredávanejšieho benzínu Natural sa dostane na nové historické maximum, prekročí
1,53 centov za liter. Priemerná cena nafty bude atakovať hranicu 1,45 euro. Zvyšovanie cien je
najintenzívnejšie od vlaňajšieho marca, keď benzíny a nafta zdraželi zdražili zo dňa na deň o 3 centy za
liter. No a v štúdiu vítam teraz Tomáša Plavca, komoditného analytika spoločnosti TRIM Broker, dobrý
večer."
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Dobrý večer."
A Martina Grešša z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Vitajte."
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV: "Takže, pán Plavec, benzín nové historické maximum, nafta ho v podstate
atakuje. Kedysi skutočne nepredstaviteľné čísla. Čo je príčina? Čo to má na svedomí?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Sú dva hlavné faktory, ktoré aktuálne
vplývajú na ceny benzínov a nafty na Slovensku a to je trh s ropou a trh s benzínom, ktorý v podstate
funguje v Holandsku. Na trhu s ropou v podstate vidíme problémy, čo sa týka geopolitiky, to znamená,
že Irán a tak isto sú problémy s producenti v Afrike, to znamená, že existujú určité obavy o dodávky ropy
napriek tomu, že sa jej produkuje viacej, ako sa momentálne spotrebúva, tak prevládajú obavy o to, či
vlastne tá ropa dôjde načas, lebo vidíme rôzne útoky buď na rafinérie, respektíve na ropovody, to
znamená, že z tohto dôvodu trvajú vysoké obavy. Druhým dôvodom je trh s palivami v Európe, kde sme
videli únik ropy v Severnom mori, ktorý spôsobil odstavenie produkcie, čo znamená, že sa dodávalo
menej benzínu a ten išiel nahor a druhá udalosť z konca minulého týždňa, keď bol požiar v rafinérii vo
Washingtone, ktorý spôsobil tiež veľký výpad v produkcii benzínu a z toho dôvodu, že americký benzín
bol drahší ako európsky, tak európski producenti sa rozhodli zobrať európsky benzín a dodávali ho do
USA, čo spôsobilo pokles v Európe a rast cien benzínu."
Maroš Stano, moderátor STV: "Keď sa vrátime na Slovensko, podľa vás, keď si všímame ceny okolitých
štátov a vidíme aj daňovú politiku, myslíte si, že u nás hrozí nejakým spôsobom vo väčšej miere taká
palivová turistika do okolitých krajín?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "V súčasnosti je dôležité vnímať aj to, že
aký je vývoj cien mien. To znamená, že napriek tomu, že vo Vyšehradskej štvorke máme najdrahší
benzín, tak tá palivová turistika sa môže vyskytnúť z toho dôvodu, že momentálne povedzme maďarský
forint sa oslabil voči euru, to znamená, že možno tam je zaujímavejšia cena benzínu, ale postupne
očakávame, že by sa to malo normalizovať. Cena benzínu by nemala byť takto vysoká dlho. Tak isto
cena ropy by nemala byť takto vysoká priveľmi dlho, pretože to obmedzuje dopyt. To znamená, že
vysoké ceny spôsobujú nižší dopyt po palivách a po rope a to spôsobuje pokles tej ceny. To znamená,
že možno teraz sa pohybuje v historických maximách, respektíve sme na ročných maximách a malo by
sa to postupne skonsolidovať v prípade, že nevznikne nejaký konflikt na Blízkom východe."
Maroš Stano, moderátor STV: "Tak k tomu sa teraz dostaneme. Pán Greš, do akej miery ovplyvňujú
ceny ropy tie geopolitické dôvody, povedzme napätá situácia okolo Iránu, Rumunskej úžiny, embargo,
komplikovaná ťažba v Líbyi, kde skončila občianska vojna."
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Je pravdepodobné, že cena
bude rásť aj v najbližšom období práve kvôli týmto problémom. Čo sa týka geopolitiky, je možné vidieť
jasné príklady aj v minulosti. Keď si zoberieme prvé dva ropné šoky, ktoré sa odohrali v 70. rokoch po
arabskom ropnom embargu v roku 1974, došlo k nárastu cien ropy, následne potom aj ropných
produktov. To isté sa odohralo koncom 70. rokov po iránsko-irackom konflikte. Ďalej je potrebné
poznamenať, že Hormuzský prieliv je jeden z tých hlavných ťahov, ktorým sa dováža ropa z Blízkeho
východu do Európy a do ďalších krajín, tak určite politika Európy na ropné embargo voči Iránu bude mať
vplyv na zmenu ceny."
Maroš Stano, moderátor STV: "Pán Plavec, tak do akej miery sa na cene alebo vystupňovaní tej ceny
podieľajú rôzne špekulatívne obchody na burzách a ambície obchodníkov vyhnať ceny čo najviac, aby
zarobili?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Toto treba vnímať aj v tej rovine, že
obchodníci, ktorí obchodujú s ropou a tak isto špekulatívni obchodníci prihliadajú na fundamenty. To

znamená, že existuje určité riziko, že ropa nebude dodaná načas, tak obchodníci skupujú ropu
predčasne, to znamená zvyšujú jej ceny, ale akonáhle to riziko pominie, tak oni okamžite tú ropu
vypredávajú, to znamená, že oni neobchodujú vyslovene proti fundamentom, skôr spôsobujú možno
väčšie výkyvy. To isté sme mohli sledovať presne v podstate pred rokom, keď vypukla vojna v Líbyi, keď
cena ropy prudko vystúpala o nejakých 50 %, ale vzápätí možno 10-12 týždňov klesla o 25 %. To
znamená, že boli obavy, cena ropy vystúpala, potom tie obavy utíchli, keďže Saudská Arábia dodávala
ropu do Európy a zas tá ropa poklesla. To znamená, že nezostala hore priveľmi dlho a špekulatívni
obchodníci by išli sami proti sebe, keby nakupovali ropu, keď to riziko v podstate pominie."
Maroš Stano, moderátor STV: "Pán Grešš, ktoré štáty vlastne dnes predstavujú také, nazval by som to
ropné veľmoci a ktoré môžu nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť množstvo ropy, ktoré sa dodáva na
svetový trh?"
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "Jednoznačne je potrebné
povedať, že sú to štáty, ktoré sú združené v Organizácii krajín exportujúcich ropu, OPEC, a mimo OPEC
také hlavné štáty, ktoré ťažia ropu, sú určite Rusko, Mexiko a USA."
Maroš Stano, moderátor STV: "Dokážu ovplyvniť v tejto situáciu cenu vyššou ťažbou?"
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "To je to, o čo sa OPEC
pokúša v podstate zhruba od začiatku 80. rokov, kedy zaviedol ťažobné kvóty. Tým, že si stanovuje
stropy na ťažbu vo svojich členských krajinách, môže do určitej miery ovplyvniť cenu ropy na svetovom
trhu."
Maroš Stano, moderátor STV: "Ja si pamätám na vyjadrenia jedného predstaviteľa štátu práve z OPECu, že nie je veľmi v záujme povedzme krajín Perzského zálivu, aby sa udržali vysoké ceny ropy, pretože
to môže vzbudzovať potrebu štátov, ktoré ropu dovážajú, hľadať nejaké alternatívne zdroje energie."
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "To je to, čo sa stalo v 80.
rokoch po iránsko-irackej vojne alebo po iránsko-irackom konflikte. Došlo k rastu cien ropy na takú
úroveň, že sa začalo oplatiť ťažiť ropu aj v krajinách mimo OPEC. Zvýšila sa produkcia v ostatných
krajinách a podiel OPEC v rámci svetového trhu s ropou výrazne klesol v tomto období. Na druhej strane
sú v rámci OPEC krajiny, najmä Saudská Arábia, ktorá môže vystupovať ako takzvaný swings to player,
ktorá môže obmedzovať alebo zvyšovať ťažbu ropy tým, že má dostatočné voľné kapacity."
Maroš Stano, moderátor STV: "Ste chceli niečo dodať?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Saudská Arábia v podstate je jedinou
krajinou, ktorá reálne môže ovplyvniť ponuku ropy, pretože má na to dostatočnú kapacitu 2 milióny
barelov. Dôležité je to, že Saudská Arábia povedala, že nie je v jej záujme, aby boli ceny ropy vysoké,
napríklad 120 dolárov za barel, pretože jej to môže spôsobiť, ako aj spôsobilo napríklad v roku 2008 v
podstate ropný šok, kedy cena ropy vystúpala na 150 dolárov za barel, vypukla kríza, ekonomika
spomalila a potom sa prudko spomalil dopyt. To znamená cena by sa prudko prepadla a to nie je v
záujme týchto krajín."
Maroš Stano, moderátor STV: "Kurz a jeho vplyv. Kurz euro - dolár."
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "V podstate teraz vidíme približne
vyrovnaný vplyv, keď cena ropy vystúpila o nejakých 10 % a zároveň sa euro oslabilo voči doláru, to
znamená, že momentálne vidíme približne vyrovnaný. To znamená, že keď rastie cena ropy, to
znamená, že sa oslabuje dolár a cena ropy v dolároch v podstate je vyššia a na druhej strane v podstate
sa oslabuje euro. To znamená, že ten vplyv je približne vyrovnaný. Samozrejme, že keď sa dolár
posilnie, keď príde nejaká ekonomická kríza alebo niečo v tom zmysle, my platíme za ropu v dolároch, to
znamená, že vtedy sa nám tie nákupy predražia a mohli by spôsobiť rast palív na Slovensku."
Maroš Stano, moderátor STV: "Vy ste už naznačili určitý vývoj, ako sa tá situácia bude vyvíjať ďalej. Je
tam aj trošku optimizmu, že budeme tankovať o niečo lacnejšie?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "V podstate my sme presvedčení o tom, že
vidíme momentálne dnes vrchol na trhu s ropou, pretože v podstate už vidíme, že OPEC produkuje
viacej ako potrebuje, to znamená, že akonáhle sa vyrieši transport a možno sa trošku utíši aj to napätie
na Blízkom východe, by sme mohli vidieť pokles cien palív a ropy, pretože tam sú ceny vysoké a to
obmedzuje dopyt. To znamená, že tie výhľady sú tam také, že v druhom kvartáli tohto roka by tá ropa
mala poklesnúť, aby mala zase kam vystúpať počas motoristickej sezóny. To znamená, že zatiaľ to
nevyzerá, že by sme prekonali tú úroveň 125 dolárov za barel, čo sme videli pre d rokom počas líbyjskej
krízy."

Maroš Stano, moderátor STV: "Ale nejaké veľké zlacňovanie ropy nečaká."
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Tá ropa by sa mala pohybovať v pásme
110-115 dolárov za barel, takže skôr smerom nižšie oproti súčasným úrovniam."
Maroš Stano, moderátor STV: "V súvislosti s ekonomickým vývojom v eurozóne a v súvislosti s
problémami, ktoré ten aktuálny vývoj sprevádzajú, ako to ovplyvňuje povedzme hospodársky rast?"
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Hospodársky rast to ovplyvňuje priamo,
pretože ropa je niečo ako krv ekonomiky, pretože ropu musí nakupovať úplne každý, pretože potrebuje
sa transportovať, všetko, čo sa vyrába, aj keď sa to nevyrába z ropy, je potrebné to presunúť, to
znamená, že akonáhle rastie cena ropy, rastie cena palív, tak ak máte vyrovnaný rozpočet, respektíve
nejaký obmedzený rozpočet a máte vyššie výdavky za palivá, tak potom menej miniete na ostatné veci,
čo v podstate obmedzuje spotrebu a to spomaľuje hospodársky rast. Čiže je tam veľká súvislosť."
Maroš Stano, moderátor STV: "Celosvetové zásob ropy. Ako je na tom vôbec svet, ľudstvo?"
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "Čo sa týka celosvetových
zásob ropy, tak v rámci OPEC sa odhaduje, že členské štáty disponujú zhruba 1,2 biliónov barelov ropy
a ďalší problém, ktorý možno vznikne v budúcnosti je, že štáty združené v OPEC majú svoje národné
spoločnosti vlastnené štátom. Čo sa týka takzvaných majers, hlavné ropné spoločnosti mimo združenia
OPEC ako British Petroleum, Exxon, Mobil, Chevron, Total, Royal Dutch, Shell, tieto disponujú len
svojimi zásobami ropy zhruba na úrovni 32 miliárd barelov, takže ropy teoreticky je dostatok. Ďalšia vec
je, že sa očakáva, samozrejme do budúcnosti, štúdie do roku 2035 prognózujú, že sa zvýši podiel
takzvanej nekonvenčnej ropy."
Maroš Stano, moderátor STV: "A celkom na záver ešte. Myslíte si, že táto situácia môže viesť k
urýchleniu nejakých alternatívnych povedzme motorov, k zavádzaniu hybridných motorov alebo
elektromotorov, ktoré by mali predstavovať alternatívu k rope?"
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "Pravdepodobne áno. Je to aj
v záujme aj politík Európskej únie propagované. Je to vidieť aj na trhu v Severnej Amerike, takže určite,
určite cena ropy bude mať vplyv aj na to, aby sa rozvíjali nové alternatívne palivá."
Maroš Stano, moderátor STV: "Páni, ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Pekný večer. Dovidenia."
Tomáš Plavec, komoditný analytik spoločnosti TRIM Broker: "Vďaka za pozvanie, dovidenia."
Martin Grešš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity: "Dovidenia."
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61. Po Bratislave vyrastú cyklopožičovne: Bicykle iba za 1 euro
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/02/2012; Regióny; PLUS Jeden deň/EVA PRISTAŠOVÁ]
V Bratislave si už budete môcť požičať mestský bicykel. Naša metropola sa tak pridáva k vyspelým
európskym mestám ako Viedeň, Brusel alebo Paríž. Ako to bude v požičovni fungovať? Kedy a kde
vzniknú?
Požičovne plánuje magistrát spustiť v priebehu tohto roka. "Aj týmto spôsobom chceme odľahčiť
dopravu v meste. Mestské bicykle prepravia aj tých, ktorí neprišli do mesta na bicykli a chcú sa rýchlo
presunúť z jedného miesta na druhé. Na krátke vzdialenosti je bicykel v meste jednoznačne
najrýchlejší," vysvetlil hovorca bratislavského primátora Ľubomír Andrassy. Prvé požičovne by mali
vyrásť na Hviezdoslavovom námestí, Šafárikovom námestí, pri Karloveskom ramene, v Sade Janka
Kráľa, na Námestí slobody, na Železnej Studienke, pri Ekonomickej univerzite a pri obchodných
centrách v Petržalke a pri Dunaji.
Miesta, kde si budete môct požicat bicykel
Infografika: DUŠAN KIRÁLY
Vrátite ho hocikde
"Systém po prihlásení umožní používateľovi z každej stanice požičať si bicykel a vrátiť ho na
ktorejkoľvek inej. Bicykle budú špeciálne upravené kvôli odcudzeniu a na jednom stojane by ich malo byť
desať," hovorí Andrassy. Požičovné má byť 1 euro za hodinu. Budúci týždeň však musia tento projekt
požehnať mestskí poslanci. "Mesto by dalo pozemky a marketing a súkromný investor stanice a bicykle,"
dodal Andrassy. Podrobný systém fungovania mesto predstaví po výberovom konaní na investora.
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62. Časopis s Ficom univerzita stiahla
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/02/2012; s.: 2; Spravodajstvo; Michal Trško]
Časopis pre študentov uverejnil rozhovor s politikmi Smeru a KDH. Tvrdí, že zadarmo, Smer hovorí, že
zaplatil.
BRATISLAVA. Darth Vader z hviezdnych vojen, speváčka Rihanna a šéf Smeru Robert Fico. Takéto
osobnosti sa striedajú na titulnej strane magazínu st.city, ktorý redakcia rozdáva na akademickej pôde
vysokých škôl v jedenástich mestách. Ešte včera bola najnovšia titulka s Ficom aj v hale Univerzity
Komenského. Po upozornení rektor Karol Mičieta vzhľadom na obsah čísla vydavateľa požiadal o
okamžité stiahnutie z akademickej pôdy. Už skôr časopis odmietla Ekonomická univerzita. Za
rozhovorom s Ficom o stabilnej vláde nasleduje rozhovor s poslancom Smeru Marekom Maďaričom a
tretí s kandidátom na poslanca za KDH Petrom Belinským. Ten bol v časopise už viackrát, aj ako šéf
štátnej agentúry cestovného ruchu (SACR). Ani jeden rozhovor nie je označený ako inzercia. "Prišla
štandardná komerčná ponuka z redakcie a my sme na ňu reflektovali. Dodali sme vlastné PR rozhovory
s našimi predstaviteľmi," opísal hovorca Smeru Erik Tomáš, ako sa Fico dostal na titulku. V rozhovoroch
bez autora nie sú kritické otázky. Šéf časopisu Alex Hudák tvrdí, že to bolo zadarmo. "Politiku máme v
časopise prvýkrát. Chceli sme pred voľbami rozprúdiť diskusiu." Možnosť vraj dali aj ďalším a nebol
záujem. V KDH o časopise nepočuli, Most a SaS na podobnú ponuku nereagovali. Ak je to zadarmo,
zvyčajne odpíšu. Na webe časopis tvrdí, že vychádza v náklade 60-tisíc kusov a oslovuje 85 percent
študentov. Ponúka aj burzu brigád, aktuálne je prázdna. Rozhovor s Belinským podľa hovorkyne SACR
Nory Gubkovej štátna agentúra neplatila. "Agentúra v tomto periodiku inzerovala, všetko bolo riadne
obstarané." Belinský dovolenkuje. V časopise inzerovali aj železnice, patria pod ministerstvo dopravy
tiež vedené KDH. Strana o moderných vlakoch mala stáť niekoľko sto eur.
Michal Trško
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63. Časopis s Ficom univerzita stiahla
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/02/2012; Z domova; Michal Trško]
Časopis pre študentov uverejnil rozhovor s politikmi Smeru a KDH. Tvrdí, že zadarmo, Smer hovorí, že
zaplatil.
BRATISLAVA. Darth Vader z hviezdnych vojen, speváčka Rihanna a šéf Smeru Robert Fico.
Takéto osobnosti sa striedajú na titulnej strane magazínu st.city, ktorý redakcia rozdáva na akademickej
pôde vysokých škôl v jedenástich mestách.
Ešte v stredu bola najnovšia titulka s Ficom aj v hale Univerzity Komenského.
Po upozornení rektor Karol Mičieta vzhľadom na obsah čísla vydavateľa požiadal o okamžité stiahnutie z
akademickej pôdy. Už skôr časopis odmietla Ekonomická univerzita.
Za rozhovorom s Ficom o stabilnej vláde nasleduje rozhovor s poslancom Smeru Marekom Maďaričom a
tretí s kandidátom na poslanca za KDH Petrom Belinským.
Ten bol v časopise už viackrát, aj ako šéf štátnej agentúry cestovného ruchu (SACR). Ani jeden
rozhovor nie je označený ako inzercia.
"Prišla štandardná komerčná ponuka z redakcie a my sme na ňu reflektovali. Dodali sme vlastné PR
rozhovory s našimi predstaviteľmi," opísal hovorca Smeru Erik Tomáš, ako sa Fico dostal na titulku. V
rozhovoroch bez autora nie sú kritické otázky.
Šéf časopisu Alex Hudák tvrdí, že to bolo zadarmo. "Politiku máme v časopise prvýkrát. Chceli sme pred
voľbami rozprúdiť diskusiu."
Možnosť vraj dali aj ďalším a nebol záujem. V KDH o časopise nepočuli, Most a SaS na podobnú
ponuku nereagovali. Ak je to zadarmo, zvyčajne odpíšu.
Na webe časopis tvrdí, že vychádza v náklade 60-tisíc kusov a oslovuje 85 percent študentov. Ponúka aj
burzu brigád, aktuálne je prázdna.

Rozhovor s Belinským podľa hovorkyne SACR Nory Gubkovej štátna agentúra neplatila. "Agentúra v
tomto periodiku inzerovala, všetko bolo riadne obstarané." Belinský dovolenkuje.
V časopise inzerovali aj železnice, patria pod ministerstvo dopravy tiež vedené KDH. Strana o
moderných vlakoch mala stáť niekoľko sto eur.
Šéf časopisu: Fico išiel zadarmo
Na otázky SME mailom odpovedal šéf časpopisu st.city Alex Hudák.
S koľkými školami ste sa doteraz nedohodli na distribúcii a prečo?
"Školy nemali dôvod zamietnuť distribúciu časopisu, nevenovali sme sa žiadnym témam, ktoré by mohli
zle vplývať na študentov. Politikov sme tam mali prvý krát. Uverejnili sme rozhovory so slovenskými
osobnosťami napr.: s Ladislavom Ťažkým, Karolom Kállayom, Tomášom Janovicom, Ľubomírom
Feldekom, Ladislavom Chudíkom, Tiborom Bartfayom, Milanom Lapinom, Máriou Královičovou a s
ďalšími. Ale to Vás asi nezaujíma."
Patri podľa vás politička inzercia do študentského časopisu?
"Máme za to , že 20- až 29-ročný čitateľ si vie urobiť svoj vlastný názor na tému článku . Pre Vašu
informáciu , pred poslednými voľbami sme mali v časopise inzerát strany Most-Hít a nepostrehli sme
negatívnu odozvu."
Boli rozhovory s pánom Ficom a Madaricom platenou politickou inzerciou a boli aj tak označené?
"Rozhovory neboli platenou inzerciou."
Politika vo vašom časopise nezvykne mat miesto, prečo pravé teraz a prečo Smer?
"Politiku máme v časopise prvý krát. Chceli sme pred voľbami rozprúdiť diskusiu. Oslovili sme všetky
politické strany s možnosťou oslovenia našich čitateľov. Využil to iba Smer. Pre ostatné strany je študent
asi nezaujímavý. Tak že to nevyšlo ako sme plánovali."
Je podľa vás vhodné takýto obsah distribuovať študentom?
"Myslíte si že im treba robiť cenzúru? Že nemajú svoj vlastný pohľad na danú tému."
Prispieva na časopis aj niektorá zo škôl, alebo ministerstvo školstva? Ako ho financujete?
"Finančne nám neprispieva žiadna škola, ani ministerstvo. Nedostali sme žiaden grant ani sme o žiaden
nepožiadali. Financujeme ho z inzercie a z aktivít vydavateľstva."
Michal Trško
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64. Atraktívne témy pomáhajú logistikom pri ich prací
[Téma: Ekonomická univerzita; SYSTÉMY LOGISTIKY; 22/02/2012; 01,02/2012; s.: 27; Ohlasy; Mária
Dzurová]
"V súčasnosti som pravidelným návštevníkom logistických konferencií na Slovensku a sledujem pozorne
fungovanie úspešných logistických konferencií, ktoré prekonali aj krízové obdobie. SLOVLOG je fórum,
ktoré je príhodne zamerané na trendy a očakávania na slovenskom logistickom trhu. Uplynulý piaty
ročník konferencie SLOVLOG ponúkal atraktívne témy, ktoré pomôžu logistickým profesionálom pri ich
práci a sú podnetom pre viaceré firmy z rôznych oblastí logistiky."
Mária Dzurová Katedra marketingu Ekonomická univerzita v Bratislave
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65. Na podanie prihlášky ostáva len týždeň
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 23/02/2012; František Kvarda]

Školy tvrdia, že až polovica prihlášok prichádza počas posledných dní. 54826370
Ak vaše kroky
smerujú na vysokoškolskú pôdu, s prihláškami by ste sa mali
poponáhľať. Mnohé slovenské univerzity majú za finálny termín na ich zaslanie stanovený práve
koniec februára. Ostáva vám teda 5 pracovných dní. Iba do konca
mesiaca prijíma prihlášky napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre i väčšina fakúlt Univerzity
Komenského. Termín "horí" aj v prípade Trnavskej univerzity.
O 5 minút 12
Školy pritom hlásia, že uchádzači o štúdium
si nechávajú oficiality na poslednú chvíľu. "Presne odhadnúť záujem o štúdium v tejto chvíli možné nie
je, keďže prihlášky na Ekonomickú univerzitu je možné posielať až do konca marca a mnoho
záujemcov o štúdium si túto činnosť
necháva na posledné týždne či dokonca dni," potvrdzuje rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák. "V poslednom týždni chodí viac
než polovica prihlášok," potvrdzuje za Univerzitu Komenského, jej prorektor Ján Pekár.
Stabilné čísla
Školy preto v súčasnosti nevedia s istotou určiť o aké odbory tento rok klesol či narástol záujem. Lucia
Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky
však tvrdí: (žiaľ) opäť budú v kurze
humanitné smery. "Medzi slovenskými študentmi naďalej prevláda záujem najmä o humanitné odbory.
Ako aj po minulé roky, nedostatok uchádzačov môžeme očakávať na technických a prírodovedeckých
smeroch," prognózuje Kleštincová. Tvrdí však, že študenti
pomaly, ale isto začínajú brať do úvahy aj uplatniteľnosť toho-ktorého odboru v praxi. Napríklad Žilinská
univerzita HN potvrdila stabilne vysoký záujem o jej technické odbory.
František Kvarda
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66. Slávia EU zvažuje neúčasť na Final Four!
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 24/02/2012; 46/2012; s.: 44; Volejbal; Redakcia]
Na záverečný turnaj stredoeurópskej ligy vo volejbale sa prebojovali všetky slovenské tímy. V mužskej
zložke si účasť vybojovali volejbalisti Chemesu Humenné, ktorí Final Four na domácej palubovke v
termíne 9. a 10 marca aj usporiadajú. Medzi ženami si cestu medzi štyri najlepšie družstvá vydobyli oba
bratislavské mančafty – Doprastav i Slávia Ekonomická univerzita. Môže sa však stať, že hráčky
slovenských extraligových majsteriek si 4. a 5. marca o medaily v nadnárodnej súťaži napokon
nezahrajú.
"Vzhľadom na to, že SVS Post Schwechat ako organizátor Final Four zmenil kvalifikovaným družstvám
podmienky, vedenie Slávie EU bude zvažovať účasť na záverečnom turnaji," poskytol nám stanovisko
klubu jeho prezident Vladimír Hančík. Problém nastal, keď do súťaže o organizovanie záverečného
turnaja dorazila len jedna prihláška. Ani tá však nespĺňala podmienky stanovené vedením súťaže. Na
základe platných pravidiel preto usporiadanie turnaja pripadlo rakúskemu tímu, keďže skončilo v
dlhodobej časti súťaže na prvom mieste. "Doteraz sa nestalo, že by organizátor zúčastneným družstvám
nehradil náklady na ubytovanie a stravu, takisto ako aby prémie dostali len tímy, ktoré skončia na prvej a
druhej priečke," pokračoval Hančík a pripomenul, že usporiadatelia posledných dvoch ročníkov súťaže
(český Prostějov a chorvátsky Split) náklady plne hradili. "Takéto konanie je nezlučiteľné s úrovňou
zakončenia významnej súťaže." Či sa slávistky napokon medzi štyrmi najlepšími družstvami
stredoeurópskej ligy predstavia, rozhodne vedenie klubu do utorka. "Situácia nás veľmi mrzí. Na finálové
zápolenia sa veľmi tešíme, ale za daných podmienok sa nám zdá, že ide zo strany Viedne o špekulácie,"
dodal prezident volejbalistiek, ktoré skončili v základnej časti na štvrtom mieste. Odkedy sa hrá záver
MEL systémom Final Four, do bojov o medaily sa slávistky prebojovali len raz v roku 2006, keď v
slovinskej Novej Gorici skončili druhé za víťaznou Senicou.
V HUMENNOM OČAKÁVAJÚ PLNÝ DOM
Paradoxne, kým medzi ženami nebol o usporiadanie Final Four záujem, na východe Slovenska sa z
pridelenia turnaja tešia a očakávajú plný dom. Pôvodne sa mal záverečný turnaj najlepšej štvorky
uskutočniť na palubovke rakúskeho Aich Dobu, lenže práve ten senzačne stroskotal v play-off na
Humennom. "Vždy máme snahu pre našich fanúšikov zorganizovať veľké podujatia. Berieme to ako
veľkú možnosť na prezentáciu. Záujem je, na posledné finále o majstra Slovenska proti VKP sme
dokonca museli okolo palubovky rozložiť stoličky," skonštatoval športový riaditeľ Chemesu Humenné Ján

Grosiar. Predpokladané náklady klubu na organizáciu záverečného turnaja sú približne 14-tisíc eur.
"Pomocou sponzorov zabezpečíme mužstvám len stravu, ubytovanie a cestovné si hradia sami. Na naše
konto idú aj náklady na prémie za konečné umiestenie," dodal Grosiar.
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67. SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VÝROBY NAKLADAČOV V SPOLOČNOSTI WAY
INDUSTRIES, A. S.
[Téma: Ekonomická univerzita; Magazín stavebné stroje a mechanizácia; 21/02/2012; 01,02/2012; s.:
20,21; Fórum; Redakcia]
Výrobno-obchodná spoločnosť WAY INDUSTRIES, a. s., so sídlom v Krupine je popredným slovenským
strojárskym výrobcom s dlhoročnou tradíciou. Nosný výrobný sortiment pozostáva zo šmykom riadených
nakladačov LOCUST a odmínovacích systémov BOŽENA. Aké sú ďalšie zámery firmy v oblasti vývoja a
výroby, ako aj o jej pozícii na trhu s mobilnými pracovnými strojmi nám priblížil generálny riaditeľ
spoločnosti WAY INDUSTRIES, Ing. Milan Slašťan.
MSSaM: Pán riaditeľ, spoločnosť WAY INDUSTRIES je lídrom vo výrobe šmykom riadených nakladačov
na Slovensku. Pociťuje konkurenciu v tomto smere?
Ing. Milan Slašťan: V oblasti výroby a predaja šmykom riadených nakladačov je v súčasnosti veľmi
široká a silná konkurencia a my ju samozrejme pociťujeme. A vnímame ju o to viac, že sa nachádzame v
pretrvávajúcom čase hospodárskej krízy (resp. tesne po nej a tesne pred nástupom ďalšej), keď došlo k
výraznému poklesu dopytu po nákupe akejkoľvek novej stavebnej či inej techniky. Podnikatelia, ako naši
koncoví zákazníci, sú opatrní pri investovaní do nových strojov, silný je trh už opotrebovaných strojov.
Živnostníci, ktorí kedysi v minulosti pri získaní nejakej zákazky na pár mesiacov neváhali a zakúpili si
nový stroj, dnes volia cestu minimalizácie rizika s potenciálnym ďalším možným vyťažením
novozakúpeného stroja aj po realizácii zákazky a radšej si stroj zapožičajú. Môžeme konštatovať, že
dnes ponuka prevyšuje nad dopytom, čo vedie výrobcov k hľadaniu možných riešení a alternatív, či už
vo väzbe k danému segmentu, resp. k vyťaženiu strojných a technologických kapacít aj iným smerom.
Začiatok demokracie a včlenenie sa bývalých socialistických krajín do Európy a sveta umožnilo
spoločnostiam rozšíriť svoje predajné trhy a teritóriá aj do krajín, kde to predtým nebolo možné, ale
zároveň sme týmto umožnili vstúpiť na naše trhy a výsostné teritóriá ,,západným" spoločnostiam, ktoré
boli a dodnes veľakrát ešte stále sú pružnejšie, flexibilnejšie, produktívnejšie a hlavne naučené sa
správať trhovejšie.
MSSaM: Aké ďalšie výrobky tvoria portfólio výroby WAY INDUSTRIES?
Ing. Milan Slašťan: História spoločnosti sa dlhodobo spája s výrobou šmykom riadených nakladačov.
Tieto sú nosným produktom spoločnosti už niekoľko desiatok rokov. Aj v roku 2011 tieto tvorili spolu s
predajom náhradných dielov na ne viac ako 60% celkového obratu spoločnosti. Ďalším " mladším "
finálnym produktom, ktorého začiatok výroby a predaja sa traduje do roku 1995, sú odmínovacie
systémy Božena. K produktom, ktoré nie sú kategorizované ako finálny produkt, sa radí výroba
oceľových konštrukcií a komponentov pre jedného zo svetových lídrov vo výrobe a predaji cestných
valcov, s ktorou sme začali v minulom roku. Je vhodným doplnkovým sortimentom, ktorý nám umožňuje
lepšie a ekonomickejšie využitie strojných a výrobných kapacít.
MSSaM: Mohli by ste zhodnotiť v súčasnosti úspešnosť odmínovacích strojov BOŽENA na svetových
trhoch?
Ing. Milan Slašťan: Toto je veľmi zaujímavo vyslovená otázka. Je asi na mne, ako budem vnímať a
chápať " úspešnosť" odmínovacích strojov. Ak by som mal hovoriť o úspešnosti predaja odmínovacích
strojov, tak s celkovým počtom 185 predaných strojov od roku 1995 sa radíme medzi svetových lídrov, to
znamená, že nám patrí jedno miesto na stupni víťazov. No a ak by som mal hovoriť o úspešnosti vo
väzbe na technické parametre a úžitkovosť strojov, tak asi jedným z takých nestranných pohľadov by
bolo zrejme nezávislé hodnotenie rôznych odmínovacích strojov priamo v teréne. Takáto súťaž strojov
od rôznych výrobcov sa koná každý rok na odmínovacom sympóziu v Šibeníku v Chorvátsku, kde z
posledných dvoch rokov sme si doniesli zlaté medaily. Každopádne je namieste povedať, že ide o
špeciálny segment trhu, špeciálnych zákazníkov a o špeciálny prístup k vývoju, podpore zákazníka a k
servisu, ktorý vykonávame priamo z Krupiny, pričom naše stroje sú prevádzkované približne v 30
krajinách sveta, takmer na všetkých kontinentoch. V segmente špeciálnej techniky, tentoraz pre oblasť
policajných zložiek, v súčasnosti vyvíjame druhý prototyp Božena RIOT so zapracovanými požiadavkami
a pripomienkami potenciálnych zákazníkov z celého sveta.
MSSaM: Aký je podiel šmykom riadených nakladačov z vašej produkcie v SR, resp. EÚ a ktorý typ

nakladača je najpredávanejší, najobľúbenejší, resp. najčastejšie používaný?
Ing. Milan Slašťan: Je veľmi ťažko hovoriť o presných číslach, ak sa budete pýtať na trhový podiel v
jednotlivých krajinách. V každej z nich je iný štatistický systém na sledovanie predaja nových strojov.
Niekde sú doň zahrnuté aj stroje predávané z požičovní, poprípade to skresľujú opätovné predaje.
Každopádne musím povedať, že historicky sú pre nás, čo sa týka trhových podielov, najzaujímavejšie a
najlepšie slovenský a český trh, kde sme v jednom aj druhom prípade lídrami v predajoch, s podielom
medzi 40 - 50%. Čo sa týka množstva predaných strojov, tak je pre nás zaujímavý ruský trh, kde sme v
minulom roku vyexpedovali 199 strojov, z celkového počtu 509 predaných strojov. Čo sa týka
najpredávanejších a najobľúbenejších strojov, taktu musím povedať, že 3 typy strojov nám robia viac
ako 90% celkových tržieb. Ide o stroje L752, L753 a L903. Z môjho pohľadu pri týchto strojoch ide o
najlepší pomer ceny a úžitkových vlastností, a to vo väzbe na výšku vstupnej investície, nákladov
prevádzky stroja a servisu, resp. najlepší pomer úžitkových vlastností k celkovým nákladom.
MSSaM: Aká je podľa vás stratégia vývoja konštrukcie nakladačov v najbližšej budúcnosti?
Ing. Milan Slašťan: Pýtate sa ma na našu, firemnú stratégiu alebo na moju predstavu o všeobecnej
stratégii vývoja nakladačov v budúcnosti. Jedno aj druhé samozrejme veľmi úzko súvisí. Podľa mňa je to
veľmi široká a tiež dosť špecifická otázka. Asi by bolo na mieste sa pozrieť, akú funkciu a službu
samotný nakladač ponúka, a pozrieť sa na to, ako a čím sa bude daná práca a služba vedieť zrealizovať
a poskytnúť v budúcnosti. V blízkej budúcnosti je potrebné myslieť a zamerať sa na otázky typu
pohonov, energetickej náročnosti a interakcie so životným prostredím vo väzbe na technické
vyhotovenie stroja, ale tiež na servis a podporu zákazníka. V dlhodobom horizonte je dosť
pravdepodobné, že konkurentom na tomto poli nám nebude nejaký iný výrobca šmykom riadených
nakladačov, ale výrobca diametrálne iných produktov a strojných zariadení, ktoré dokážu zákazníka
uspokojiť práve v tej istej oblasti. Možno užšie špecializovaných, ale s vyššou pridanou hodnotou pre túktorú špecifickú činnosť.
MSSaM: Predpokladáte v blízkom období nárast potreby nakladačov?
Ing. Milan Slašťan: Dnes všade čítate, počujete, poprípade vidíte v správach, že kríza opäť prichádza.
Podľa mňa v tom, či to tak bude, alebo nebude, dosť vážnu úlohu zohráva psychika a podvedomie
celého davu, národa, ľudstva. No a to podvedomie davu je založené a skladá sa z pocitov a vnemov
jednotlivcov. A v konečnom dôsledku ide o to, ktorých je viac a akí sú silní. Ja pevne verím, že tých, ktorí
si to nebudú pripúšťať a nepoddajú sa myšlienke, že kríza je pred nami, bude väčšina. Ja samozrejme
patrím k nim a som optimista. Takže ja nárast predpokladám, hlavne smerom k našej spoločnosti a
máme to aj naplánované. Robíme všetko pre to, aby sme vyrábali a predávali viac.
MSSaM: Akým smerom vedie stratégia výroby WAY INDUSTRIES v blízkej budúcnosť?
Ing. Milan Slašťan: Som rád, že sa ma nepýtate len na vývojovú, ale aj na výrobnú stratégiu. Vo firme
sme si ju stanovili zhruba pred dvomi rokmi, niekoľko mesiacov po vstupe nových akcionárov do
spoločnosti. Je zameraná na zvyšovanie produktivity a efektivity výrobných procesov, znižovanie
energetickej náročnosti výroby. V priebehu posledného roka sme investovali do nových technológií viac
ako 1,2 milióna EUR, pričom sme sa zamerali nielen na produktivitu, ale samozrejme aj na zvýšenie
kvality a spoľahlivosti našich produktov. A plánujeme v tomto pokračovť aj v nasledujúcich rokoch.
MSSaM: Pripravujete novinky na očakávanú výstavu BAUMA 2013? Zúčastní sa WAY INDUSTRIES na
tomto podujatí, pripadne ďalších aktivitách, ako CONECO 2012, MSV / STAVMECH LOGITECH 2012 v
Nitre, či na jeseň na veľtrhu MSV Brno?
Ing. Milan Slašťan: Minulý rok sme sa zúčastnili na výstave Bauma 2011 v Mombai v Indii. Prezentovali
sme na nej nový typ nakladača L600, ktorý sme špeciálne vyvíjali pre ázijský' trh. V súčasnosti tento
nakladač upravujeme podľa požiadaviek noriem pre ruský trh a budeme ho prezentovať na výstave CTT
2012 v Moskve na začiatku leta tohto roku. Od tohto nakladača si sľubujeme posilnenie a zvýšenie
predaja, ako aj našej pozície na tomto trhu, a to najmä z dôvodu jeho cenovej atraktívnosti. Čo sa týka
ostatných výstav, tak sa prostredníctvom nášho dílera plánujeme zúčastniť na výstave Stavmech
Logitech 2012 v Nitre. V roku 2010 sme sa zúčastnili na mníchovskej Baume a momentálne robíme
marketingovú stratégiu v strednodobom horizonte, kde uvažujeme aj nad účasťou na Baume v roku
2013. Čo sa týka vývojových aktivít, tak nosným prvkom v tomto roku v segmente šmykom riadených
nakladačov je úprava a zmena motorov v celom typovom rade nakladačov, a to z dôvodu meniacej sa
legislatívy.
MSSaM: Pán riaditeľ, spolupracuje WAY INDUSTRIES s technickými univerzitami v SR a aké formy
spolupráce s TU realizujete, resp. uprednostňujete v najbližšej budúcnosti?
Ing. Milan Slašťan: Áno, spolupracujeme. Táto spolupráca má historické základy, a to najmä čo sa týka

vývoja a testovania nových strojov, šmykom riadených nakladačov. V minulom roku sme však túto
spoluprácu rozšírili aj v oblasti výrobných procesov, kde bolo naším zámerom konfrontovať najnovšie
poznatky v procesnom riadení výroby s naším reálnym stavom s cieľom využiť a aplikovať tieto poznatky
do reálneho života. Teraz, s odstupom času, musím skonštatovať, že sa nám to darí a že to bol dobrý
projekt. Samozrejme spolupracujeme aj s ekonomickými univerzitami, kde ide najmä o podporu
študentov pri tvorbe ich bakalárskych a inžinierskych prác. V budúcnosti chceme tieto aktivity posilňovať
a naďalej rozvíjať.
Ing. Milan Slašťan generálny riaditeľ spoločnosti WAY INDUSTRIES
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68. Teleráno alebo europarlament?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 25/02/2012; s.: 15; Scéna Plus; Daniel Hoťka]
Zaujímavá dilema jednej hviezdičky
Vstávať sa mi nechcelo nikdy. Do škôlky, do školy, do roboty, a teda ani k Teleránu. Takže o novej
posile v Teleráne som sa dozvedel až z médií. Totálne laxný prístup.
Ide o existenciu menom Diana Hágerová. Vraj sexi blondínka, ale takých je plno, stačí sa vybrať do
nemenovaných nákupných centier. Zaujímavejšie je, že Diana má za sebou pozoruhodnú kariérnu
výhybku. Po účasti v súťaži krásy vraj uvažovala o kariére v europarlamente, ale nakoniec skončila v
Markíze, kde ju momentálne skúšajú na poste moderátorky Telerána. To je, asi ako keby niekto povedal,
že uvažoval o poste rektora ekonomickej univerzity, ale rozmyslel si to a teraz skúša šťastie na pozícií
čašníka v mliečnom bare, ale ešte nevie, čo z toho bude. Ak nebude dobre, tak ešte brnkne tomu
ministrovi školstva, či by sa predsa len nedalo rektorovať. Ktovie, čo za pokusom o europarlament väzí.
V každom prípade to asi je pekná zašiváreň, takže prečo nie. Určite tam netreba vstávať o štvrtej ráno
ako do Telerána. Diana nakoniec asi dopadla dobre.
Daniel Hoťka
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69. Časopis s Ficom univerzita stiahla
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 23/02/2012; 45/2012; s.: 7; Slovensko; trš]
Darth Vader z hviezdnych vojen, speváčka Rihanna a šéf Smeru Robert Fico. Takéto osobnosti sa
striedajú na titulnej strane magazínu st.city, ktorý redakcia rozdáva na akademickej pôde vysokých škôl
v jedenástich mestách.
BRATISLAVA. Ešte včera bola najnovšia titulka s Ficom aj v hale Univerzity Komenského. Po
upozornení rektor Karol Mičieta vzhľadom na obsah čísla vydavateľa požiadal o okamžité stiahnutie z
akademickej pôdy. Už skôr časopis odmietla Ekonomická univerzita Za rozhovorom s Ficom o stabilnej
vláde nasleduje rozhovor s poslancom Smeru Marekom Maďaričom a tretí s kandidátom na poslanca za
KDH Petrom Belinským. Ten bol v časopise už viackrát, aj ako šéf štátnej agentúry cestovného ruchu
(SACR). Ani jeden rozhovor nie je označený ako inzercia. "Prišla štandardná komerčná ponuka z
redakcie a my sme na ňu reflektovali. Dodali sme vlastné PR rozhovory s našimi predstaviteľmi," opísal
hovorca Smeru Erik Tomáš, ako sa Fico dostal na titulku. V rozhovoroch nie sú kritické otázky a chýba aj
autor. Šéf časopisu Alex Hudák tvrdí, že to bolo zadarmo. "Politiku máme v časopise prvýkrát. Chceli
sme pred voľbami rozprúdiť diskusiu." Možnosť mali dať aj ďalším, vraj nebol záujem. V KDH o časopise
nepočuli, Most a SaS na podobnú ponuku nereagovali. Ak je to zadarmo, zvyčajne odpíšu. Na webe
časopis tvrdí, že vychádza v náklade 60-tisíc kusov a oslovuje 85 percent študentov. Ponúka aj burzu
brigád, aktuálne je prázdna. Rozhovor s Belinským podľa hovorkyne SACR Nory Gubkovej štátna
agentúra neplatila. "Agentúra v tomto periodiku inzerovala, všetko bolo riadne obstarané." Belinský
dovolenkuje. V časopise inzerovali aj železnice, patria pod ministerstvo dopravy tiež vedené KDH.
Strana o moderných vlakoch mala stáť niekoľko sto eur.
(trš)
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70. BISLA odštartovala semester na tabletoch DELL

[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 27/02/2012; biznis; Tlačový servis PCR]
Európske obchodné centrum (EBC) Dell v Bratislave darovalo Bratislavskej medzinárodnej škole
liberálnych štúdií (BISLA) 50 tabletov Dell Streak 7. Zariadenia umožnia všetkým študentom prístup k
rozsiahlej databáze študijných zdrojov, podporia zdieľanie a tiež zjednodušia prácu pedagógov."Napriek
tomu, že verím v silu osobného rozhovoru medzi pedagógom a študentom vnímam, že technológie
akademické prostredie posúvajú výrazne dopredu. Sme zvedaví, ako budú študenti a pedagógovia
hodnotiť zmeny, ktoré tablety do výučby prinesú. Verím, že jedným z výsledkov bude aj intenzívnejší
vzájomný dialóg," hovorí Samuel Abrahám, rektor BISLA.
Poslucháči BISLA budú prostredníctvom tabletov pristupovať k študijným materiálom a ďalším zdrojom
viažucim sa na jednotlivé predmety. "Tento semester otestujeme aj hodnotenie kurzov pomocou online
formulárov a samotní študenti by radi oživili online diskusné platformy," hovorí Samuel Abrahám.
Dar tabletov nadväzuje na široký rozsah spolupráce EBC Dell a slovenských stredných a vysokých škôl.
Dell na Slovensku aktívne pôsobí v rámci pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory pre
vzdelávanie. Od februára 2012 začalo EBC v spolupráci s CNAS a Ekonomickou univerzitou v
Bratislave akreditovaný kurz Riadenie globálnej firmy. Od roku 2002 zrealizovali lektori z prostredia
EBC desiatky prednášok a praktických workshopov na vysokých a stredných školách po celom
Slovensku.
Zdroj - Dell
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71. Primárne emisie trpia poklesom akcií
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 28/02/2012; HNonline; Miroslav Kmeťko]
V roku 2011 bolo celkovo umiestnených v primárnych emisiách akcie v objeme skoro 139 miliárd
dolárov.
Primárne emisie akcií (initial public offering – IPO) sú realizované hlavne z dvoch hlavných dôvodov:
1. vystúpenie rizikového kapitálu zo spoločnosti
2. získanie kapitálu pre rozvoj spoločnosti
V oboch prípadoch ide o zmenu spoločnosti z pôvodne súkromnej na verejnú. A s tým súvisí aj
umiestnenie akcií spoločnosti na burze ako sekundárnom trhu. Pre rizikový kapitál ako aj pre spoločnosť
vydávajúcu nové akcie je dôležité hlavne načasovanie a ocenenie akcie, čo spolu úzko súvisí. V prípade
rastúceho trhu je možné, v rámci všeobecnej pozitívnej nálady pre rast ekonomiky a tým ceny akcií, za
primárne emisie získať viac. Naopak, pokles akciového trhu je pre primárne emisie skôr nevhodný.
Spôsobujú totiž pokles ceny akcií na primárnom trhu, čo je pre spoločnosť a aj pre spoločnosti rizikového
kapitálu nežiaduce. Ako sa vyvíjali objemy primárnych emisií v roku 2011, ukazujú dáta spoločnosti
Renaissance Capital.
V roku 2011 bolo celkovo umiestnených v primárnych emisiách akcie v objeme skoro 139 mld. USD. Je
to síce hodnota vyššia ako v roku 2009, no v porovnaní s rokom 2010 je to skoro o 100 mld. USD nižšia
hodnota. A zároveň len skoro polovičná hodnota posledného roka pred krízou, roka 2007. Roky
finančnej krízy 2008 a 2009 a zároveň sa prejavili aj prvotných emisiách akcií. Tieto objemy boli aj pod
objemom roku 2011.
S globálnym poklesom objemu primárnych emisií, oproti predchádzajúcemu roku, súvisí aj celkový počet
nových emisií. Zatiaľ čo v roku 2010 bolo emitovaných 479 spoločností, tak v roku 2011 bolo
novoprijatých spoločností na burzách len 339.
Veľmi sledovanou spoločnosťou, ktorá emitovala svoje akcie v rámci primárnej emisie v roku 2011, bola
spoločnosť LinkedIn. Cena akcií tejto spoločnosti v prvý deň obchodovania na burze bola vyššia viac
ako dvojnásobná, ako jej cena na primárnom trhu.
V roku 2012 sú veľmi očakávané, ako bude ocenené a tiež ako sa bude meniť cena akcií, spoločnosti
Facebook. Táto spoločnosť plánuje uviesť akcie v hodnote skoro päť miliárd dolárov. Tiež majitelia
budovy Empire State Building plánujú uviesť akcie v hodnote viac ako 1 mld. USD.
Miroslav Kmeťko
Ekonomická Univerzita v Bratislave
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72. Opäť sa začala anketa Slovenka roka
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 28/02/2012; 09/2012; s.: 8,9,10; Aktualita; ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]
PO ŠTVRTÝ RAZ BUDEME OCEŇOVAŤ ÚSPEŠNÉ SLOVENKY
Za prítomnosti manželky prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej, ktorá je patrónkou
ankety, a ministra kultúry Daniela Krajcera na tlačovej besede v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave
odštartovala anketa Slovenka roka 2012. Spolu s týždenníkom Slovenka ju vyhlasujú Rozhlas a televízia
Slovenska a Slovenské národné divadlo.
"Pre časopis Slovenka je priam morálnou povinnosťou predstavovať úspešné ženy, ktoré sú neraz
známe vo svete, ale Slovensko o nich nevie," povedala na úvod tlačovej besedy Mária Reháková,
riaditeľka vydavateľstva Star production, a vyjadrila tak zmysel ankety, ktorá práve vstúpila do svojho
štvrtého ročníka. Anketa Slovenka roka nadväzuje na úspešnú čitateľskú anketu Muž a Žena roka z
deväťdesiatych rokov, v ktorej víťazili známe osobnosti a morálne vzory. To, že minulý rok sa do
hlasovania zapojilo šesťdesiatštyritisíc hlasujúcich, je dôkazom, že aj anketa Slovenka roka si získala
prestíž a teší sa záujmu verejnosti. Už samotná nominácia je prejavom uznania a poctou. Svoje pocity
vyjadrili na tlačovej besede tohtoročné nominované dámy. Sú prekvapené i poctené, ale predovšetkým
vidia príležitosť predstaviť odbor, v ktorom pracujú, pracovisko, ktoré vedú, úspechy, ktoré dosiahli a
ktoré možno pozná viac zahraničie ako Slovensko. Oproti predchádzajúcim ročníkom pribudla
samostatná kategória Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Tohto roku sa teda bude o hlasy
čitateľov Slovenky a divákov RTVS uchádzať v ôsmich kategóriách dovedna dvadsaťpäť Sloveniek,
ktoré starostlivo vyberala a nominovala komisia pod vedením ministra kultúry SR Daniela Krajcera.
Členka nominačnej komisie Elvíra Chadimová si posťažovala, že nebolo nič ťažšie ako práca v tejto
komisii. Ako prezidentka Top centra podnikateliek pozná na Slovensku skutočne veľa schopných žien,
ktoré sa dokážu postarať o seba aj svoje okolie a vytvárať hodnoty. Rozhodnúť, ktorá z tých, ktoré by si
to zaslúžili, bude napokon na zozname nominovaných, bolo naozaj veľmi náročné. Aj dvaja ďalší
členovia komisie, profesori Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Jaromír
Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied, potvrdili, že nominácie na tituly Sloveniek roka 2012
vznikali po dlhých diskusiách. Do úvahy sa brala nielen odbornosť a pracovné úspechy, ale aj ľudské
vlastnosti. "Aby to boli dámy, ktoré budú vzorom odbornosti, ale aj dobra a charakteru," pripomenul
profesor Sivák.
KTORÁ ZVÍŤAZÍ?
"Oceňujem, že časopis Slovenka ako jediný si všíma a predstavuje výnimočné slovenské ženy,"
pripomenula prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá už po štvrtý raz prevzala nad anketou záštitu.
Počas pracovných ciest a pri práci vo svojej nadácii sa stretáva s mnohými mimoriadnymi ženami, ktoré
si zaslúžia zviditeľnenie. "Váš úspech je prospechom nás všetkých," povedala na adresu nominovaných
dám. Každá z ôsmich kategórií (Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Zdravotníctvo,
Biznis a manažment, Šport, Charita, Vzdelávanie a podpora mladých talentov) bude mať svoju víťazku a
nominantka, ktorá získa absolútne najvyšší počet hlasov čitateľov a divákov, sa stane Slovenkou roka
2012. O tom, ktoré z nominovaných Sloveniek si 30. mája prevezmú sošky na galavečere v Slovenskom
národnom divadle, rozhodnú hlasy čitateľov a divákov. Rozhodovanie uľahčia aj ich medailóny, ktoré
budeme prinášať na stránkach Slovenky.
Nominácie v ankete SLOVENKA ROKA 2012
Kategória UMENIE A KULTÚRA
Prof. Mgr. art. BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, herečka, vysokoškolská profesorka
Mgr. art. NORA GALLOVIČOVÁ, baletná majsterka - repetítorka v Slovenskom národnom divadle
EVA JENISOVÁ, operná speváčka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Mgr. OĽGA DÚBRAVSKÁ, vedúca PR oddelenia TV Markíza
MARTA GAJDOŠÍKOVÁ, riaditeľka programového okruhu RTVS - Dvojka
PhDr. TÁŇA KUSÁ, redaktorka RTVS - Slovenský rozhlas

Kategória VEDA A VÝSKUM
Doc. MUDr. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PhD., prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka
Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Doc. RNDr. KATARÍNA MIKUŠOVÁ, PhD., vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry
biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
MUDr. LJUBA BACHÁROVÁ, DrSc., MBA, vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v
Bratislave
Kategória ZDRAVOTNÍCTVO
MUDr. JANA ROSOCHOVÁ, hlavný odborný garant Národného projektu Dobudovanie infraštruktúry
NTS SR, poradca pre legislatívu NTS SR
Doc. RNDr. MAGDALÉNA FULMEKOVÁ, CSc.,vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Dr.h.c. prof. PhDr. DANA FARKAŠOVÁ, PhD., rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Kategória BIZNIS A MANAŽMENT
Mgr. ELENA PETRÁŠKOVÁ, LL.M, viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel
Košice, s. r. o.
Ing. MARTA ŽIAKOVÁ, CSc., predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
NATÁLIA BUGYI VICSÁPIOVÁ, podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF, s. r. o.
Ing. EDITA SZABÓOVÁ, riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Kategória ŠPORT
JANA DUKÁTOVÁ, reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
JANA PURDJAKOVÁ, osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
HANA KOLNÍKOVÁ, reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Kategória CHARITA
IVANA CHRISTOVÁ, zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Ing. MÁRIA ŠTUBŇOVÁ, predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom
Mgr. EVA ČERNÁ, banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje - neziskovej
organizácie a neziskového fondu
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV
Mgr. MARTINA SLABEJOVÁ, PhD., obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft
Slovakia
Mgr. art. ĽUBICA MEŠKOVÁ, riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Mgr. ĽUBICA JÄGROVÁ, riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Nominačná komisia: zľava za SND Martin Gigac, za PSS Katarína Podobová, Mária Miková, Mária
Reháková, Daniel Krajcer, Silvia Gašparovičová, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, Elvíra
Chadimová, Rudolf Sivák a Jaromír Pastorek
Radka Ružičková, zástupkyňa spoločnosti DIC, ktorá venuje víťazkám diamantové prekvapenia, a
historicky prvá Slovenka roka Anna Hlavatá

Nominované dámy: zľava Magdaléna Fulmeková, Dana Farkašová, Oľga Dúbravská a Marta
Gajdošíková
Pre každú z víťaziek pripravuje sochárka Anna Brisudová bronzovú sošku, symbolizujúcu slovenskú
ženu
Na fotografiách chýbajú nominantky, ktoré sa nezúčastnili na tlačovej konferencii.
ĽUDMILA GRODOVSKÁ
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73. Final Four aj so Sláviou EU
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/02/2012; 50/2012; s.: 27; Volejbal; luc]
Do bojov o medaily zo stredoeurópskej ligy žien vo Schwechate sa zapoja aj volejbalistky bratislavskej
Slávie Ekonomická univerzita, ktoré účasť pre zmenené podmienky zo strany usporiadateľa ešte
koncom minulého týždňa zvažovali. "Keďže organizátor napokon na 90 percent splnil podmienky, o ktoré
sme v rámci naplnenia súťažných stanov a zachovania dôstojnosti vyvrcholenia medziná v rodnej súťaže
žiadali, rozhodli sme sa vo Final Four zúčastniť," povedal prezident Slávie EU Vladimír Hančík.
"K tlaku, ktorý sme iniciovali, sa pridal aj slovinský Maribor a čiastočne aj Doprastav. Na základe neho
organizátori záverečného turnaja vo Schwechate zabezpečili ubytovanie, možnosť tréningu, čiastočne i
stravu," skonštatoval najvyšší predstaviteľ tímu, ktorý skončil vlani v MEL na ôsmej priečke. Zvyšných
desať percent "nespokojnosti" zostalo po oznámení, že finančné odmeny sa ujdú len zlatým a
strieborným medailistkám. "Navrhovali sme, aby vyčlenenú sumu prerozdelili. Neminuli by tak viac, než
pôvodne plánovali. Tu sme však zatiaľ neuspeli," poznamenal Hančík. V každom prípade však aspoň
čiastočné naplnenie pravidiel stanovených vedením súťaže pred začiatkom sezóny rozhodlo o účasti
slávistiek na záverečnom turnaji Final Four. "Bolo by nelogické, keby sme nešli," uzavrel prezident Slávie
EU. Volejbalistky štvrtého družstva po základnej časti sa v nedeľňajšom prvom semifinále o 17.00 h
stretnú s domácim Schwechatom Viedeň. (luc)
AJ DOPRASTAV ASI PRESPÍ
Keďže sa schwechatská hala Multiversum, v ktorej Final Four odohrajú, nachádza len štyridsať
kilometrov od Bratislavy, v Doprastave ešte zvažujú, či budú do dedinky pri viedenskom letisku
dochádzať, alebo využijú možnosť ubytovania, ktorú usporiadateľ nakoniec poskytol. "Zatiaľ nevieme,
aký budeme mať režim. Keďže však hráme semifinále v nedeľu proti Mariboru pomerne neskoro o 19.00
h a navyše pondelňajšie tréningy sú naplánované na doobedie, prikláňame sa k možnosti, že by sme
zostali na noc," povedal manažér obhajkýň bronzových medailí v MEL Marek Rojko. Definitíva však
padne až dnes.
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74. Aktuálne info, aký plat vám dá váš univerzitný diplom
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 29/02/2012; TVnoviny; SITA / TVNOVINY.sk]
Na jednom mieste sú aj údaje o výške školného a cenách za ubytovanie.
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium majú k dispozícii zase o niečo kvalitnejšie informácie.
Ministerstvo školstva totiž rozšírilo portál vs.iedu.sk o platoch absolventov a doplnilo doň aj údaje o
školnom či cenách ubytovania na internátoch.
Portál taktiež poskytuje fakty o objeme zahraničných grantov na jedného študenta, podiel študentov,
ktorí dokončia štúdium, či podiel bakalárov pokračujúcich na rovnakej fakulte.
Portál pracuje tak, že keď si vyberiete v kolónke Podľa čoho si mám vybrať, tabuľka vznikne po "kliknutí"
na šípku, ktorá sa objaví vpravo.
Údaje o platoch sú z akademického roka 2009/2010. Najlepšie podľa portálu zarábajú absolventi
Slovenskej technickej univerzity.
Priemerné platy absolventov (priemerný vymeriavací základ) z akademického roka 2009/2010. V tabuľke

však nie sú všetky existujúce školy:
škola plat v eurách
Slovenská technická univerzita 1024
Ekonomická univerzita 967
Univerzita Komenského 914
ilinská univerzita 804
Technická univerzita Košice 798
Univerzita Cyrila a Metoda Trnava 773
Trenianska univerzita 727
Technická univerzita Zvolen 721
Univerzita P. J. Šafárika Košice 711
Slovenská ponohospodárska univerzita Nitra 703
Univerzita Mateja Bela 697
Panaeurópska vysoká škola 680
Univerzity Konštantína Filozofa 646
Trnavská univerzita 634
Vysoká škola muzických umení Bratislava 595
Prešovská univerzita 591
Katolícka univerzita Ruomberok 551
Univerzita J. Selyeho Komárno 543
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75. Ministerstvo školstva na svojom portáli dnes zverejnilo ďalšie informácie o
vysokých školách
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 29/02/2012; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
Z domova; Katarína Ottová]
Anna Šípošová, moderátorka SR: "Ministerstvo školstva na svojom portáli dnes zverejnilo ďalšie
informácie o vysokých školách. Ak na ňom doteraz boli údaje o platoch absolventov denného
magisterského štúdia, tak najnovšie sú tam i informácie o absolventoch všetkých stupňov škôl vrátane
súkromných a štátnych. A nie sú to iba platy, ale aj nezamestnanosť, granty, možnosť štúdia v zahraničí
a podobne. Slovo má Katarína Ottová."
Katarína Ottová, redaktorka SRo: "Študentom, školám či zamestnávateľom ponúka stránka čísla, ale aj
porovnanie. A porovnať sa dá tak vývoj z roka na rok, ako aj odbory, fakulty či školy. Šéf rezortu Eugen
Jurzyca napríklad hovorí, že sa nepotvrdili domnienky o vysokej nezamestnanosti absolventov
politológie."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Pozrime si politológiu. Celková nezamestnanosť je 5,3 %, pričom
priemerná miera nezamestnanosti je 4,5 %."
Katarína Ottová, redaktorka SRo: "Rovnako dramatický nie je ani údaj o nezamestnanosti absolventov
sociálnej práce. Niekoľko ďalších kliknutí otvorí pohľad na školné, ceny internátov alebo na to, aké
percento vysokoškolákov strávilo časť štúdia v zahraničí, a to je naozaj dôležitý faktor v prípade kvality
vzdelávania. Pokiaľ ide o platy, tie narástli zo 768 na 814 eur. V prípade jednotlivých škôl udržalo sa aj
poradie troch s najlepšie zarábajúcimi absolventmi."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Slovenská technická univerzita z 993 eur na 1024 eur, Ekonomická
univerzita z 909 eur na 967 eur a Univerzita Komenského z 844 eur na 914 eur."
Katarína Ottová, redaktorka SRo: "Stúpli platy, ale narástla aj nezamestnanosť. Od konca roku 2009 do
konca roku 2010 sú to 4,3 % a 4,5 %. V tomto prípade minister upozorňuje na UPJŠ v
Prešove, Trenčiansku univerzitu a Akadémiu policajného zboru."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Prešov má aj mal najvyššiu nezamestnanosť, a výrazne klesla.
Najvyšší nárast nezamestnanosti má Trenčianska a Akadémia policajného zboru."
Katarína Ottová, redaktorka SRo: "Na vytvorenie presnejšej informácie sa tieto čísla samozrejme
dajú porovnať aj s nezamestnanosťou v konkrétnych regiónoch. Zhromaždenie údajov umožnilo
spojenie databáz Ministerstva školstva SR, Sociálnej poisťovne a úradov práce."
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76. Lacnejšie na Vysokú školu: Na elektronickej prihláške výrazne ušetríte!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 08/02/2012; Správy - Domáce; TASR; lad]
BRATISLAVA – Stredoškoláci, ktorí si v týchto dňoch vyberajú vysokú školu, môžu podaním
elektronickej prihlášky ušetriť nielen naše lesy. Menej byrokracie pre školy znamená aj lacnejšiu
prihlášku pre študenta.
Uprednostnenie prihlášky cez internet pred papierovou prinesie záujemcom o bakalárske štúdium na
Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave úsporu od 10 do 30 eur. Poplatky na jednotlivých
fakultách STU sa totiž rôznia. "Elektronickú prihlášku uchádzači využívajú vo väčšej miere ako papierovú
formu," uviedla Zuzana Mokošová z Útvaru práce s verejnosťou STU.
Na bratislavskej Ekonomickej univerzite (EU) študentovi podanie prihlášky v elektronickej forme ušetrí
desať eur. "Elektronickú prihlášku je potrebné po vyplnení vytlačiť a zaslať podľa inštrukcií uvedených v
návode pre prijímacie konanie," informovala hovorkyňa univerzity Lucia Gunišová. Doplnila, že univerzita
akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v akademickom informačnom systéme
AiS2 EU v Bratislave. Záujemcovia ju môžu nájsť na stránke univerzity.
Hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Buzna hovorí, že napriek úspore preferujú
maturanti, ktorí sa na univerzitu hlásia, klasickú formu prihlášky. "Dôvodov môže byť viac, možno sa im
takáto forma podania prihlášky zdá istejšia, možno úspora nepredstavuje pre nich až takú významnú
sumu, aby preferovali elektronickú prihlášku," zdôvodnil. Záujemcovia, ktorí sa hlásia na Katolícku
univerzitu, môžu elektronickou prihláškou ušetriť v priemere päť eur. Podľa Buznu predstavuje
elektronická forma pre fakulty menšiu administratívnu záťaž a práve preto je aj lacnejšia.
Minister radí, zaujímajte sa o úväzky pedagógov
Zverejňovanie úväzkov vysokoškolských učiteľov pomôže študentom lepšie sa rozhodnúť pri výbere
školy. Opatrenie prinesie novela vysokoškolského zákona, ktorú už schválil parlament.
"Táto zmena je dôležitá, lebo študenti, ale aj rektori získajú prehľad o tom, kto pracuje ako pedagóg
alebo výskumný pracovník na tej-ktorej vysokej škole. Verejnosť teda zistí informáciu, či niektorí
pedagógovia nepracujú na dvoch, troch, možno piatich školách," myslí si minister školstva Eugen
Jurzyca (SDKÚ-DS).
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium tak zistia, či pedagógovia nemajú na ním preferovanej škole len
minimálny úväzok, avšak v skutočnosti pracujú na iných školách. "A teda, nemajú dostatok času ani na
pedagogickú činnosť, ani na mimopedagogickú činnosť, napríklad na konzultácie," doplnil minister.
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77. Centrálny register záverečných prác
[Téma: Rektor EU; HN; 10/02/2012; s.: 6,7; Vysoké školy; Ján Jankov]
Takmer dva roky je v prevádzke a k dispozícii pre slovenské vysoké školy Centrálny register
záverečných prác a Antiplagiátorský systém.
PROTOKOL D KONTROLE ORIGINALITY
ním / autor Ján Jankov - školiteľ (FRT) - Bratislava, 2010 STU, Bratislava 5,34 % Percento*
prekryv s indexom prác korpusu CRZP.
V súčasnosti musia všetky záverečné práce pred obhajobou prejsť kontrolou originality. Aké boli a sú
ciele projektu, ako systém funguje, čo priniesol a kam smeruje? Plagiátorstvo, Antiplagiátorský systém
(APS), Centrálny register záverečných prác (CRZP) sú v komunite študentov a ľudí z prostredia
slovenských vysokých škôl v posledných dvoch až troch rokoch často skloňovanými pojmami. A nielen
tam, táto téma zaujíma aj mnohé médiá. Vyjadruje sa k nej množstvo väčších či menších odborníkov,
často však bez znalosti základných súvislostí a faktov. Takže zopár informácií takpovediac z prvej ruky
iste nezaškodí. V roku 2008 v akademickom prostredí dozrela a začala sa realizovať myšlienka
vybudovania CRZP a jeho nadstavby APS ako systémového riešenia pri prevencii a potláčaní
bujnejúceho porušovania autorských práv a plagiátorstva vo vysokoškolskom prostredí. Cieľov bolo na
začiatku viacero:
- centrálne uchovávať a dlhodobo archivovať záverečné (bakalárske, diplomové) a kvalifikačné
(rigorózne, dizertačné a habilitačné) práce - ako súčasť tzv. vedeckého kultúrneho dedičstva, a tým

splniť požiadavky legislatívnej normy (novela VŠ zákona);
- slúžiť ako základ porovnávacieho korpusu pre plánovaný Systém na odhaľovanie plagiátov, známy
skôr pod označením Antiplagiátorský systém;
- pokúsiť sa nastaviť jednotné kritérium na overovanie záverečných prác všetkých vysokých škôl
prostredníctvom legislatívnych úprav (dovtedy si len dve renomované bratislavské univerzity dávali z
vlastnej iniciatívy formou odplatnej služby overovať práce v ČR);
- vybudovať pre potreby slovenských vysokých škôl vlastný APS, ktorý by spĺňal špecifikované
požiadavky.
Budovanie systému
Systém CRZP/APS sa zavádzal postupne vo viacerých logických krokoch a v závislosti od odborných a
ekonomických možností. Na začiatku skupina vybraných expertov z akademického i mimo
akademického prostredia pod vedením prof. Vozára vykonala nevyhnutné analytické práce a navrhla
model fungovania systému a potrebné legislatívne úpravy. Následne sa podarilo získať financie na
vybudovanie CRZP a riešila sa kľúčová časť legislatívnych úprav. Po zabezpečení peňazí na APS,
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) obstaralo vhodný systém - na mieru podľa
požiadaviek. Systém vlastní a prevádzkuje CVTI SR. Je operatívne upraviteľný podľa aktuálnych potrieb.
Po pomerne hektických prácach na zavádzaní systému v priebehu roka 2009 bol systém CRZP/APS
koncom apríla 2010, t. j. na začiatku masívneho zberu záverečných prác akademického roku 2009/2010,
uvedený do ostrej prevádzky.
Ako funguje?
Zatiaľ pre všetkých 35 slovenských vysokých škôl funguje ako bezodplatná, centrálne poskytovaná
služba. Treba však zdôrazniť, že overenie záverečných prác na plagiátorstvo je podmienkou na
pripustenie práce k obhajobe. Technicky sa práce zbierajú v lokálnych úložiskách na jednotlivých
školách, odkiaľ sa potom v dohodnutom tvare a vybavené požadovanými dátami v dávkach odosielajú
do centrálneho úložiska (CRZP). Tam sa práce uložia a overia na zhodu oproti porovnávaciemu korpusu
APS, ktorý je momentálne vytvorený zo všetkých prác zaslaných do CRZP, ako i z dostupných
internetových zdrojov. Následne sa vygeneruje výstupný protokol o porovnaní, presne identifikujúci
všetky zhody oproti porovnávaciemu korpusu, ktorý sa posiela späť do lokálnych úložísk. Toto všetko sa
vykonáva automatizovane a prakticky sa výsledky odosielajú späť do školy v priebehu pár hodín.
Protokol o porovnaní slúži ako podklad pre skúšobnú komisiu. Treba zdôrazniť, že len ako podklad
systém o ničom nerozhoduje - správne citácie (ak ich nie je priveľa) určite nie sú žiadnym dôvodom na
obavu. Ako presne funguje samotný porovnávací algoritmus je predmetom obchodného tajomstva. O
jeho sofistikovanosti však netreba pochybovať, o čom svedčia i získané ocenenia. Navyše, systém sa
neustále zdokonaľuje. V zmysle novely vysokoškolského zákona sú aktuálne tiež sprístupnené pre
verejnosť všetky záverečné práce zaslané do CRZP po 1. septembri 2011 (www.crzp.sk). Samotné
technické riešenie sa ukázalo ako veľmi stabilné a aj pre používateľov vcelku bezproblémové. Systém
spĺňa požiadavky, ktoré naň boli pri jeho výbere kladené. Zatiaľ sa javí, že porovnávacie algoritmy sú
dostatočne rýchle a systém stíha produkovať výsledky s časovou rezervou, čo je veľmi pozitívne. Treba
napríklad brať do úvahy, že čas medzi odovzdaním práce a obhajobou je limitovaný (približne dva
týždne) a počas tejto lehoty je nutné stihnúť kontrolu na plagiátorstvo, posúdenie jej výsledkov komisiou,
ako i napísanie samotných posudkov. Dodávateľ systému, slovenská firma SVOP, s. r. o., získala na
celosvetovej súťaži antiplagiátorských systémov PAN v roku 2011 v Amsterdame so svojím algoritmom
prvé miesto vo všetkých parametroch. Na prestížnom kongrese ITAPA 2011 získal systém na
odhaľovanie plagiátov druhé miesto v kategórii Nové služby.
Možnosti ďalšieho rozvoja
Kvalite by určite veľmi pomohlo rozšírenie porovnávacieho korpusu o staršie práce, ktoré majú vysoké
školy vo svojich archívoch. Budeme sa snažiť presvedčiť školy, aby mohli byť tieto práce do
porovnávacieho korpusu začlenené. V súčasnosti uvažujeme nad zabudovaním morfologického a
synonymického slovníka (od Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV) a slovníka koreňových morfém
(z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity). V pláne je optimalizácia výstupných protokolov, možnosť
dynamického nastavovania parametrov podľa druhu spracúvaných dokumentov a viacero iných námetov
rozvoja. Možnosti využitia systému odhaľovania plagiátov sú široké a presahujú hranice porovnávania
záverečných prác na vysokých školách. Systém je využiteľný aj v iných oblastiach, kde je potrebná
ochrana autorských práv a potláčanie plagiátorstva.
Čo systém priniesol
Stručnou odpoveďou by mohlo byť, že v podstate naplnil ciele spomenuté v úvode: CRZP/APS funguje
ako dlhodobé centrálne úložisko, efektívny nástroj na odhaľovanie plagiátorstva, nástroj na nastavenie
jednotných parametrov merania kvality záverečných prác. Tiež ide o mimoriadne ekonomicky výhodné
riešenie v porovnaní s outsourcingovým variantom pre 35 slovenských vysokých škôl. Fungovanie

CRZP/APS zároveň vedie i k zvýšeniu uvedomenia autorov, že treba dodržiavať autorskú etiku a
zákony, ako je zvykom vo vyspelom svete. Spustenie systému najmä svojimi preventívnymi účinkami
prispelo a v budúcnosti iste ešte prispeje k skvalitneniu vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti na
vysokých školách. A zrejme nielen tam.
Mgr. Juraj Noge vedúci odboru rozvoja informačných systémov, CVTI SR
OHLASY
Ohlasy od predstaviteľov akademickej obce sú len pozitívne.
- Prezident Slovenska rektorskej konferencie Libor Vozár povedal: "Spustenie systému malo najmä
psychologický účinok
- študenti boli zodpovednejší pri písaní práce a opatrnejší pri používaní zdrojov."
- Zavedenie systému ocenil aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, podľa
ktorého pozitívne ovplyvnil najmä prístup študentov; "Práce sa robia viac samostatne, majú vyššiu
kvalitu a zvýšila sa tiež miera citácie použitej literatúry,"
- Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško skonštatoval: "Tento systém, ktorý ministerstvo
zaviedlo, Je potrebný, aby sme vychovávali tvorivých ľudí, a nie takých, ktorí budú kopírovať výsledky
iných."
ZOPÁR ČÍSEL A ŠTATISTÍK
- Kvôli porovnávaniu na plagiátorstvo bolo z internetu stiahnutých asi 3,4 milióna dokumentov v objeme
približne 1,4 TB dát.
- Porovnanie jednotlivého dokumentu oproti dnešnému korpusu vrátane spracovania metadát a
vygenerovania PDF protokolu trvá v priemere 10 sekúnd.
- Systém bez problémov zvládol aj maximálnu dennú dávku dokumentov, ktorá mala 4 900 súborov, čo
trvalo zhruba 10 hodín.
- Do systému CRZP/APS posiela v súčasnosti záverečné a kvalifikačné práce na porovnanie na
plagiátorstvo 33 vysokých škôl.
- V porovnávacom korpuse sa za necelé prvé dva akademické roky prevádzkovania zhromaždilo
približne 150 000 záverečných a kvalifikačných prác. Znamená to, že každoročne doň
- pribudne približne 80 000 prác.
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78. Ako sa stať ekonómom?
[Téma: Rektor EU; TV Bratislava, 18:00; 13/02/2012; Metro dnes; Z domova; Monika Hucáková]
Rasťo Iliev, moderátor TVBA: "Svet sa točí okolo čísel, preto spoločnosť potrebuje kvalitných ekonómov.
Pre žiakov základných a stredných škôl bývajú hodiny matematiky doslova strašiakom, ak ale často
prepočítavate a svet čísel vás fascinuje, pozrite si reportáž o výnimočnej univerzite svojho druhu na
Slovensku."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Ekonomická univerzita v Bratislave je najväčšou a
najvýznamnejšou inštitúciou vzdelávania s ekonomickým zameraním na Slovensku. Má bohatú históriu a
počas svojho pôsobenia si nepochybne získala svoje postavenie v systéme vzdelávania na Slovensku."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Ekonomická
univerzita oslávila 70. výročie, významné výročie v histórii univerzity, v histórii absolventov tejto
univerzity, pretože za 70 rokov pripravila viac ako 75 000 absolventov. Je to jediná univerzita na
Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné vzdelávanie v odbore ekonómia a manažment z hľadiska
jednotlivých študijných odborov, jednotlivých študijných programov. I z hľadiska toho že máme
akreditáciu na bakalárske štúdium, inžinierske štúdium i doktorandské štúdium."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Univerzita ponúka svojim študentom viac než 70 študijných
programov. Má oprávnenie v odbore ekonómia a manažment udeľovať titul docent a predkladať návrhy
na najvyšší vedecko - pedagogický titul profesor. Viac ako 300 študentov vysiela Alma mater ročne do
zahraničia a to im umožňuje asi stovka zmlúv uzavretých s poprednými zahraničnými školami."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Zahraničná
spolupráca je jednou z priorít univerzity z hľadiska činností už dlhodobe. Jednosucho bez zahraničných
kontaktov, bez toho aby naši študenti absolvovali časť štúdia v zahraničí, bez toho aby sme riešili
spoločne programy a spoločné výskumné úlohy v zahraničí nie je možný ďalší rozvoj ekonomickej
univerzity. Preto kladieme taký dôraz na zahraničnú spoluprácu a ponúkame študentom možnosť
študovať dvojité diplomy a vyštudovať dvojité diplomy v rámci nemeckofonného štúdia, frankofonného

štúdia, štúdia v anglickom jazyku."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Ekonomická univerita sa pýši prvenstvom dvojitých diplomov na
Slovensku, pričom spolupracuje s Univerzitou v Halle v Grenoble či Notthingame. Študenti majú
excelentné znalosti cudzieho jazyka už po príchode na univerzitu. Tá im od prvého ročníka ponúka viac
ako sto predmetov v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom či španielskom jazyku."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Významné
osobnosti aj dnes ktorý absolvovali Ekonomickú univerzitu určujú akým spôsobom sa orientujú aktivity
spoločnosti, významných nadnárodných korporácií, významných firiem, jednoducho je to poslaním
univerzity, aby boli pripravení takí absolventi, ktorí budú mať uplatnenie na Slovensku , na trhu práce v
krajinách európskej únie. Niet lepšie reklamy pre fakultu a pre univerzitu ako sú úspešní absolventi a
tých úspešných absolventov máme veľmi veľa."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Aké máte ciele a plány do budúcna a či teda máte už rozbehnuté
aj nejaké konkrétne projekty, ktoré sa toho týkajú?"
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Na toto obdobie
má Univerzita dva strategické ciele. Z hľadiska postavenie univerzity chceme aby Ekonomická
Univerzita v Bratislave aj pri najbližšej akreditácii bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy s
orientáciou na výskumnú univerzitu."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "Doktorandské štúdium sa tak do budúcnosti stáva strategickým
cieľom."
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej Univerzity v Bratislave: "Zároveň, chceme
aby v tomto funkčnom období bola univerzita pripravená tak, aby mohla byť evalvovaná v niektorom z
významných systémov kvality."
Monika Hucáková, redaktorka TV BA: "A k tomu nepochybne pomáha aj návšteva piatich nositeľov
Nobelovej ceny na pôde univerzity za posledné tri roky. Na začiatku školského roka 2012-2013 čaká
študentov diskusia s ďalším nositeľom ocenenia. Pokiaľ ju chcete stihnúť, nezabudnite si poslať
prihlášku na niektorú zo siedmich fakúlt do 31. marca na prvý stupeň štúdia a do 15. apríla na druhý
stupeň štúdia. Monika Hucáková, televízia Bratislava."
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79. Vyhlásenie štvrtého ročníka ankety Slovenka roka 2012
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 17/02/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a
Muž roka.
BRATISLAVA 17. februára (WBN/PR) - Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským
národným divadlom už po štvrtýkrát vyhlasujú anketu Slovenka roka 2012. Anketa je pokračovaním
podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je
prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej kliniky
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka 2010
sa stala zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch doc. MUDr. Štefánia
Moricová. Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T Banky Ing. Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách: Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum,
Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita. Vzdelávanie a podpora mladých talentov je nová
kategória v tomto ročníku. Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v zložení:
manželka prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová, minister kultúry SR Mgr. Daniel Krajcer, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurik,
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, generálny riaditeľ SND Ing. Milan Vajdička, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír
Pastorek,člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Erich Feix, CSc., Ing. Marián Gajdoš zo
spoločnosti GAMO, a. s., PhDr. Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
Nominantky ankety predstavíme na tlačovej konferencii 20. februára o 10.00 h v CARLTON HALL
RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj

mediálne vstupy v RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms
hlasovania a čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Anny
Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po štvrtýkrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
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80. Kandidátky na Slovenku roka sú už známe
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 17/02/2012; Webnoviny.sk; SITA]
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS a čitatelia Slovenky.
BRATISLAVA 17. februára (WEBNOVINY) - Nominované kandidátky na titul Slovenka roka 2012 sú už
známe. Anketu vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už
po štvrtý raz.
Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou minulého roka sa stala riaditeľka J&T Banky Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum,
Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita a Vzdelávanie a podpora mladých talentov, čo je
nová kategória v tomto ročníku.
Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v zložení: manželka prezidenta SR Silvia
Gašparovičová, minister kultúry SR Daniel Krajcer, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1.
slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik, generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková,
generálny riaditeľ SND Milan Vajdička, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda SAV Jaromír Pastorek, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Erich Feix, Marián
Gajdoš zo spoločnosti GAMO, Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou SMS hlasovania a čitatelia
Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na www.zenskyweb.sk. Galavečer, na ktorom
organizátori predstavia absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých kategórií, sa
uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Anny
Brisudovej. Záštitu nad slávnostným podujatím už po štvrtý raz prevzala prvá dáma Slovenskej republiky
Silvia Gašparovičová. Tlačovú agentúru SITA informovala Daniela Ondrášová zo spoločnosti Star
Production.
Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách na titul Slovenka roka 2012:
Umenie a kultúra:
Božidara Turzonovová - herečka a vysokoškolská profesorka
Nora Gallovičová - baletná majsterka a korepetítorka v Slovenskom národnom divadle
Eva Jenisová - operná speváčka
Médiá a komunikácia:
Oľga Dúbravská - vedúca PR oddelenia TV Markíza
Marta Gajdošíková - riaditeľka programového okruhu RTVS – Dvojka
Táňa Kusá - redaktorka RTVS – Slovenský rozhlas
Veda a výskum:
Daniela Ostatníková - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
Katarína Mikušová - vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry biochémie

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Ljuba Bachárová - vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave
Zdravotníctvo:
Jana Rosochová - lekárka Národnej transfúznej služby SR
Magdaléna Fulmeková - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Dana Farkašová - rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Biznis a manažment:
Elena Petrášková - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel Košice
Marta Žiaková - predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Natália Bugyi Vicsápiová - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF
Edita Szabóová - riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Šport:
Jana Dukátová - reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
Jana Purdjaková -osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
Hana Kolníková - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Charita:
Ivana Christová - zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Mária Štubňová - predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmum
Eva Černá - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a
neziskového fondu
Vzdelávanie a podpora mladých talentov:
Martina Slabejová - obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft Slovakia
Ľubica Mešková - riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Ľubica Jägrová - riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Popis foto: Zľava: Absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2011 Monika Céreová a moderátorka Adela
Banášová počas galavečera tretieho ročníka ankety Slovenska roka. Bratislava, 23. máj 2011., rchívne
foto SITA/Nina Bednáriková
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81. Starosta Petržalky daroval Valentínsku kvapku krvi
[Téma: Rektor EU; bratislavskenoviny.sk; 17/02/2012; bratislavskenoviny.sk; TASR]
Starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky Vladimír Bajan (nezávislý) v priestoroch auly
Ekonomickej univerzity daroval krv v rámci Valentínskej kvapky krvi.
"Je to niečo, čo môže darovať iba zdravý človek. Nie je dôvod, prečo by som nepomohol," vyjadril
starosta svoje pocity po odbere s tým, že má nielen dobrý pocit, ale zároveň sa aj presvedčí, že je fit.
Starostu prišiel pozdraviť aj rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák a obaja si od organizátorov
podujatia Národnej transfúznej stanice prevzali odznak darcu. Pripojila sa aj poslankyňa miestneho
zastupiteľstva Ivana Antošová a niekoľkí zamestnanci miestneho úradu.
"Tohto roku oslávime 15. ročník Dní Petržalky, najväčšieho a najobľúbenejšieho festivalu v našej
mestskej časti. Počas neho sa chceme nielen zabávať, ale aj pomáhať a tak už teraz pozývam všetkých
dobrovoľných darcov krvi do Petržalky 15. júna na špeciálnu Petržalskú kvapku krvi," dodal Bajan, ktorý
naposledy venoval 450 mililitrov tejto tekutiny začiatkom decembra 2011 na tradičnej Mikulášskej kvapke
krvi.
(TASR)
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82. Kto sa stane Slovenkou roka? Tu sú nominácie
[Téma: Rektor EU; aktualne.sk; 20/02/2012; Showbizz; Webnoviny.sk]
BRATISLAVA - Nominované kandidátky na titul Slovenka roka 2012 sú už známe. Anketu vyhlásil
týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po štvrtý raz.
Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou minulého roka sa stala riaditeľka J&T Banky Monika Céreová.
O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci a diváčky RTVS a čitatelia a čitateľky Slovenky.
Galavečer, na ktorom predstavia víťazky, bude 30. mája 2012 v historickej budove SND.
Minulý rok ocenenie získala riaditeľka J&T Banky. Zdroj - Slovenka.sk
Nominované na titul Slovenka roka 2012:
Umenie a kultúra:
Božidara Turzonovová - herečka a vysokoškolská profesorka
Nora Gallovičová - baletná majsterka a korepetítorka v Slovenskom národnom divadle
Eva Jenisová - operná speváčka
Médiá a komunikácia:
Oľga Dúbravská - vedúca PR oddelenia TV Markíza
Marta Gajdošíková - riaditeľka programového okruhu RTVS – Dvojka
Táňa Kusá - redaktorka RTVS – Slovenský rozhlas
Veda a výskum:
Daniela Ostatníková - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty UK
Katarína Mikušová - vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry biochémie
Prírodovedeckej fakulty UK
Ljuba Bachárová - vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave
Zdravotníctvo:
Jana Rosochová - lekárka Národnej transfúznej služby SR
Magdaléna Fulmeková - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty
UK
Dana Farkašová - rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Biznis a manažment:
Elena Petrášková - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel Košice
Marta Žiaková - predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Natália Bugyi Vicsápiová - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF
Edita Szabóová - riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Šport:
Jana Dukátová - reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
Jana Purdjaková -osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
Hana Kolníková - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Charita:
Ivana Christová - zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Mária Štubňová - predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmum
Eva Černá - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a
neziskového fondu
Vzdelávanie a podpora mladých talentov:
Martina Slabejová - obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft Slovakia
Ľubica Mešková - riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Ľubica Jägrová - riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Adeptky vyberala komisia v zložení:
manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová,
minister kultúry SR Daniel Krajcer,
predseda 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti Tomislav Jurik,
enerálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková,

generálny riaditeľ SND Milan Vajdička,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák,
predseda SAV Jaromír Pastorek,
člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Erich Feix,
Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, E
lvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek
a šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková.
Popis foto: Galavečer Slovenka roka sa ukutoční 30. mája. Autor - Slovenka.sk
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83. Slovenka roka 2012
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 22/02/2012; topky.sk; PR článok]
BRATISLAVA – Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po
štvrtýkrát vyhlasujú anketu Slovenka roka 2012. Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka
organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré
sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej
kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka
2010 sa stala zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch doc. MUDr.
Štefánia Moricová.
Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T Banky Ing. Monika Céreová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriách: Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda
a výskum, Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita. Vzdelávanie a podpora mladých talentov
je nová kategória v tomto ročníku. Adeptky na Slovenku roka 2012 vyberala nominačná komisia v
zložení:
manželka prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová, minister kultúry SR Mgr. Daniel Krajcer, predseda
predstavenstva Unipharmy Prievidza, 1. slovenskej lekárnickej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurik,
generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková, generálny riaditeľ SND Ing. Milan Vajdička, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír
Pastorek,člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Erich Feix, CSc., Ing. Marián Gajdoš zo
spoločnosti GAMO, a. s., PhDr. Elvíra Chadimová za Top centrum podnikateliek a šéfredaktorka
týždenníka Slovenka Mária Miková.
Nominantky ankety predstavíme na tlačovej konferencii 20. februára o 10.00 h v CARLTON HALL
RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj
mediálne
vstupy v RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms hlasovania
a čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na http://www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2012 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 30. mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky ankety prevezmú z rúk sochárky Jany
Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po štvrtýkrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
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84. Na podanie prihlášky ostáva len týždeň
[Téma: Rektor EU; HN; 23/02/2012; s.: 20; MOJA KARIÉRA; František Kvarda (ned)]
Školy tvrdia, že až polovica prihlášok prichádza počas posledných dní.
Akvaše kroky smerujú na vysokoškolskú pôdu, s prihláškami by ste sa mali poponáhľať. Mnohé
slovenské univerzity majú za finálny termín na ich zaslanie stanovený práve koniec februára. Ostáva
vám teda 5 pracovných dní. Iba do konca mesiaca prijíma prihlášky napríklad Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre i väčšina fakúlt Univerzity Komenského. Termín "horí" aj v prípade Trnavskej univerzity.
O 5 minút 12

Školy pritom hlásia, že uchádzači o štúdium si nechávajú oficiality na poslednú chvíľu. "Presne odhadnúť
záujem o štúdium v tejto chvíli možné nie je, keďže prihlášky na Ekonomickú univerzitu je možné
posielať až do konca marca a mnoho záujemcov o štúdium si túto činnosť necháva na posledné týždne
či dokonca dni," potvrdzuje rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. "V poslednom
týždni chodí viac než polovica prihlášok," potvrdzuje za Univerzitu Komenského, jej prorektor Ján Pekár.
Stabilné čísla
Školy preto v súčasnosti nevedia s istotou určiť, o aké odbory tento rok klesol či narástol záujem. Lucia
Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky však tvrdí: (žiaľ) opäť budú v kurze humanitné smery.
"Medzi slovenskými študentmi naďalej prevláda záujem najmä o humanitné odbory. Ako aj po minulé
roky, nedostatok uchádzačov môžeme očakávať na technických a prírodovedeckých smeroch,"
prognózuje Kleštincová. Tvrdí však, že študenti pomaly, ale isto začínajú brať do úvahy aj uplatniteľnosť
toho-ktorého odboru v praxi. Napríklad Žilinská univerzita HN potvrdila stabilne vysoký záujem o jej
technické odbory. František Kvarda (ned)
Kam sa môžete hlásiť do konca februára
BRATISLAVA Vysoká škola Univerzita Komenského
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Farmaceutická jún 2012 50
Filozofická 11. - 15. júna 40
Lekárska jún 2012 70
Jesseniova lekárska (Martin) jún 2012 60
Matematiky, fyziky a informatiky 11.-15. júna 33
Právnická 11. - 15. júna 60
Prírodovedecká 19. júna 40/25
Sociálnych a ekonomických vied bez prijímačiek 50
Telesnej výchovy a športu 24. - 27. apríl 50
TRNAVA Vysoká škola Trnavská univerzita
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická jún 2012 38/33
Pedagogická neuvádzajú 33/25
Právnická 18. -22. júna 60/58
Zdravotníctva a sociálnej práce máj, jún 2012 40/45
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Masmediálnej komunikácie 12. - 13. júna 40/35
PREŠOV Vysoká škola Prešovská univerzita
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická 13. - 15. júna 34
Pedagogická 18. - 29. júna 34
KOŠICE Vysoká škola UPJŠ
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
18. -22. júna 50/40
Technická univerzita Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
EKONOMICKÁ 12.jún 35/30
NITRA Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
Filozofická 11. - 14. júna 30/25
Pedagogická 11. - 14. júna 30/25
Prírodných vied 13. - 15. júna 30/25
Sociálnych vied 11. - 14. júna 30/25
BANSKÁ BYSTRICA Vysoká škola UMB
Fakulty Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)

Ekonomická 11. - 14. júna 35/32
Pedagogická 16. - 20. apríla a 4. - 15.júna 35/32
PRÁVNICKÁ 4.-5. júna 60
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Vysoká škola Akadémia ozbrojených síl
PRÁVNICKÁ 4.-5. júna 60
Termín prijímačiek Poplatok za prihlášku (EUR, papierová/elektronická)
jún 2012 20
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85. Časopis s Ficom univerzita stiahla
[Téma: Rektor EU; SME; 23/02/2012; s.: 2; Spravodajstvo; Michal Trško]
Časopis pre študentov uverejnil rozhovor s politikmi Smeru a KDH. Tvrdí, že zadarmo, Smer hovorí, že
zaplatil.
BRATISLAVA. Darth Vader z hviezdnych vojen, speváčka Rihanna a šéf Smeru Robert Fico. Takéto
osobnosti sa striedajú na titulnej strane magazínu st.city, ktorý redakcia rozdáva na akademickej pôde
vysokých škôl v jedenástich mestách. Ešte včera bola najnovšia titulka s Ficom aj v hale Univerzity
Komenského. Po upozornení rektor Karol Mičieta vzhľadom na obsah čísla vydavateľa požiadal o
okamžité stiahnutie z akademickej pôdy. Už skôr časopis odmietla Ekonomická univerzita. Za
rozhovorom s Ficom o stabilnej vláde nasleduje rozhovor s poslancom Smeru Marekom Maďaričom a
tretí s kandidátom na poslanca za KDH Petrom Belinským. Ten bol v časopise už viackrát, aj ako šéf
štátnej agentúry cestovného ruchu (SACR). Ani jeden rozhovor nie je označený ako inzercia. "Prišla
štandardná komerčná ponuka z redakcie a my sme na ňu reflektovali. Dodali sme vlastné PR rozhovory
s našimi predstaviteľmi," opísal hovorca Smeru Erik Tomáš, ako sa Fico dostal na titulku. V rozhovoroch
bez autora nie sú kritické otázky. Šéf časopisu Alex Hudák tvrdí, že to bolo zadarmo. "Politiku máme v
časopise prvýkrát. Chceli sme pred voľbami rozprúdiť diskusiu." Možnosť vraj dali aj ďalším a nebol
záujem. V KDH o časopise nepočuli, Most a SaS na podobnú ponuku nereagovali. Ak je to zadarmo,
zvyčajne odpíšu. Na webe časopis tvrdí, že vychádza v náklade 60-tisíc kusov a oslovuje 85 percent
študentov. Ponúka aj burzu brigád, aktuálne je prázdna. Rozhovor s Belinským podľa hovorkyne SACR
Nory Gubkovej štátna agentúra neplatila. "Agentúra v tomto periodiku inzerovala, všetko bolo riadne
obstarané." Belinský dovolenkuje. V časopise inzerovali aj železnice, patria pod ministerstvo dopravy
tiež vedené KDH. Strana o moderných vlakoch mala stáť niekoľko sto eur.
Michal Trško
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86. Časopis s Ficom univerzita stiahla
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 22/02/2012; Z domova; Michal Trško]
Časopis pre študentov uverejnil rozhovor s politikmi Smeru a KDH. Tvrdí, že zadarmo, Smer hovorí, že
zaplatil.
BRATISLAVA. Darth Vader z hviezdnych vojen, speváčka Rihanna a šéf Smeru Robert Fico.
Takéto osobnosti sa striedajú na titulnej strane magazínu st.city, ktorý redakcia rozdáva na akademickej
pôde vysokých škôl v jedenástich mestách.
Ešte v stredu bola najnovšia titulka s Ficom aj v hale Univerzity Komenského.
Po upozornení rektor Karol Mičieta vzhľadom na obsah čísla vydavateľa požiadal o okamžité stiahnutie
z akademickej pôdy. Už skôr časopis odmietla Ekonomická univerzita.
Za rozhovorom s Ficom o stabilnej vláde nasleduje rozhovor s poslancom Smeru Marekom Maďaričom a
tretí s kandidátom na poslanca za KDH Petrom Belinským.
Ten bol v časopise už viackrát, aj ako šéf štátnej agentúry cestovného ruchu (SACR). Ani jeden
rozhovor nie je označený ako inzercia.
"Prišla štandardná komerčná ponuka z redakcie a my sme na ňu reflektovali. Dodali sme vlastné PR

rozhovory s našimi predstaviteľmi," opísal hovorca Smeru Erik Tomáš, ako sa Fico dostal na titulku. V
rozhovoroch bez autora nie sú kritické otázky.
Šéf časopisu Alex Hudák tvrdí, že to bolo zadarmo. "Politiku máme v časopise prvýkrát. Chceli sme pred
voľbami rozprúdiť diskusiu."
Možnosť vraj dali aj ďalším a nebol záujem. V KDH o časopise nepočuli, Most a SaS na podobnú
ponuku nereagovali. Ak je to zadarmo, zvyčajne odpíšu.
Na webe časopis tvrdí, že vychádza v náklade 60-tisíc kusov a oslovuje 85 percent študentov. Ponúka aj
burzu brigád, aktuálne je prázdna.
Rozhovor s Belinským podľa hovorkyne SACR Nory Gubkovej štátna agentúra neplatila. "Agentúra v
tomto periodiku inzerovala, všetko bolo riadne obstarané." Belinský dovolenkuje.
V časopise inzerovali aj železnice, patria pod ministerstvo dopravy tiež vedené KDH. Strana o
moderných vlakoch mala stáť niekoľko sto eur.
Šéf časopisu: Fico išiel zadarmo
Na otázky SME mailom odpovedal šéf časpopisu st.city Alex Hudák.
S koľkými školami ste sa doteraz nedohodli na distribúcii a prečo?
"Školy nemali dôvod zamietnuť distribúciu časopisu, nevenovali sme sa žiadnym témam, ktoré by mohli
zle vplývať na študentov. Politikov sme tam mali prvý krát. Uverejnili sme rozhovory so slovenskými
osobnosťami napr.: s Ladislavom Ťažkým, Karolom Kállayom, Tomášom Janovicom, Ľubomírom
Feldekom, Ladislavom Chudíkom, Tiborom Bartfayom, Milanom Lapinom, Máriou Královičovou a s
ďalšími. Ale to Vás asi nezaujíma."
Patri podľa vás politička inzercia do študentského časopisu?
"Máme za to , že 20- až 29-ročný čitateľ si vie urobiť svoj vlastný názor na tému článku . Pre Vašu
informáciu , pred poslednými voľbami sme mali v časopise inzerát strany Most-Hít a nepostrehli sme
negatívnu odozvu."
Boli rozhovory s pánom Ficom a Madaricom platenou politickou inzerciou a boli aj tak označené?
"Rozhovory neboli platenou inzerciou."
Politika vo vašom časopise nezvykne mat miesto, prečo pravé teraz a prečo Smer?
"Politiku máme v časopise prvý krát. Chceli sme pred voľbami rozprúdiť diskusiu. Oslovili sme všetky
politické strany s možnosťou oslovenia našich čitateľov. Využil to iba Smer. Pre ostatné strany je študent
asi nezaujímavý. Tak že to nevyšlo ako sme plánovali."
Je podľa vás vhodné takýto obsah distribuovať študentom?
"Myslíte si že im treba robiť cenzúru? Že nemajú svoj vlastný pohľad na danú tému."
Prispieva na časopis aj niektorá zo škôl, alebo ministerstvo školstva? Ako ho financujete?
"Finančne nám neprispieva žiadna škola, ani ministerstvo. Nedostali sme žiaden grant ani sme o žiaden
nepožiadali. Financujeme ho z inzercie a z aktivít vydavateľstva."
Michal Trško
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87. Na podanie prihlášky ostáva len týždeň
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 23/02/2012; František Kvarda]
Školy tvrdia, že až polovica prihlášok prichádza počas posledných dní. 54826370
Ak vaše kroky
smerujú na vysokoškolskú pôdu, s prihláškami by ste sa mali

poponáhľať. Mnohé slovenské univerzity majú za finálny termín na ich zaslanie stanovený práve
koniec februára. Ostáva vám teda 5 pracovných dní. Iba do konca
mesiaca prijíma prihlášky napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre i väčšina fakúlt Univerzity
Komenského. Termín "horí" aj v prípade Trnavskej univerzity.
O 5 minút 12
Školy pritom hlásia, že uchádzači o štúdium
si nechávajú oficiality na poslednú chvíľu. "Presne odhadnúť záujem o štúdium v tejto chvíli možné nie
je, keďže prihlášky na Ekonomickú univerzitu je možné posielať až do konca marca a mnoho
záujemcov o štúdium si túto činnosť
necháva na posledné týždne či dokonca dni," potvrdzuje rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák. "V poslednom týždni chodí viac
než polovica prihlášok," potvrdzuje za Univerzitu Komenského, jej prorektor Ján Pekár.
Stabilné čísla
Školy preto v súčasnosti nevedia s istotou určiť o aké odbory tento rok klesol či narástol záujem. Lucia
Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky
však tvrdí: (žiaľ) opäť budú v kurze
humanitné smery. "Medzi slovenskými študentmi naďalej prevláda záujem najmä o humanitné odbory.
Ako aj po minulé roky, nedostatok uchádzačov môžeme očakávať na technických a prírodovedeckých
smeroch," prognózuje Kleštincová. Tvrdí však, že študenti
pomaly, ale isto začínajú brať do úvahy aj uplatniteľnosť toho-ktorého odboru v praxi. Napríklad Žilinská
univerzita HN potvrdila stabilne vysoký záujem o jej technické odbory.
František Kvarda
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88. Teleráno alebo europarlament?
[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 25/02/2012; s.: 15; Scéna Plus; Daniel Hoťka]
Zaujímavá dilema jednej hviezdičky
Vstávať sa mi nechcelo nikdy. Do škôlky, do školy, do roboty, a teda ani k Teleránu. Takže o novej
posile v Teleráne som sa dozvedel až z médií. Totálne laxný prístup.
Ide o existenciu menom Diana Hágerová. Vraj sexi blondínka, ale takých je plno, stačí sa vybrať do
nemenovaných nákupných centier. Zaujímavejšie je, že Diana má za sebou pozoruhodnú kariérnu
výhybku. Po účasti v súťaži krásy vraj uvažovala o kariére v europarlamente, ale nakoniec skončila v
Markíze, kde ju momentálne skúšajú na poste moderátorky Telerána. To je, asi ako keby niekto povedal,
že uvažoval o poste rektora ekonomickej univerzity, ale rozmyslel si to a teraz skúša šťastie na pozícií
čašníka v mliečnom bare, ale ešte nevie, čo z toho bude. Ak nebude dobre, tak ešte brnkne tomu
ministrovi školstva, či by sa predsa len nedalo rektorovať. Ktovie, čo za pokusom o europarlament väzí.
V každom prípade to asi je pekná zašiváreň, takže prečo nie. Určite tam netreba vstávať o štvrtej ráno
ako do Telerána. Diana nakoniec asi dopadla dobre.
Daniel Hoťka
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89. Opäť sa začala anketa Slovenka roka
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 28/02/2012; 09/2012; s.: 8,9,10; Aktualita; ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
PO ŠTVRTÝ RAZ BUDEME OCEŇOVAŤ ÚSPEŠNÉ SLOVENKY
Za prítomnosti manželky prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej, ktorá je patrónkou
ankety, a ministra kultúry Daniela Krajcera na tlačovej besede v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave
odštartovala anketa Slovenka roka 2012. Spolu s týždenníkom Slovenka ju vyhlasujú Rozhlas a televízia
Slovenska a Slovenské národné divadlo.
"Pre časopis Slovenka je priam morálnou povinnosťou predstavovať úspešné ženy, ktoré sú neraz
známe vo svete, ale Slovensko o nich nevie," povedala na úvod tlačovej besedy Mária Reháková,
riaditeľka vydavateľstva Star production, a vyjadrila tak zmysel ankety, ktorá práve vstúpila do svojho
štvrtého ročníka. Anketa Slovenka roka nadväzuje na úspešnú čitateľskú anketu Muž a Žena roka z

deväťdesiatych rokov, v ktorej víťazili známe osobnosti a morálne vzory. To, že minulý rok sa do
hlasovania zapojilo šesťdesiatštyritisíc hlasujúcich, je dôkazom, že aj anketa Slovenka roka si získala
prestíž a teší sa záujmu verejnosti. Už samotná nominácia je prejavom uznania a poctou. Svoje pocity
vyjadrili na tlačovej besede tohtoročné nominované dámy. Sú prekvapené i poctené, ale predovšetkým
vidia príležitosť predstaviť odbor, v ktorom pracujú, pracovisko, ktoré vedú, úspechy, ktoré dosiahli a
ktoré možno pozná viac zahraničie ako Slovensko. Oproti predchádzajúcim ročníkom pribudla
samostatná kategória Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Tohto roku sa teda bude o hlasy
čitateľov Slovenky a divákov RTVS uchádzať v ôsmich kategóriách dovedna dvadsaťpäť Sloveniek,
ktoré starostlivo vyberala a nominovala komisia pod vedením ministra kultúry SR Daniela Krajcera.
Členka nominačnej komisie Elvíra Chadimová si posťažovala, že nebolo nič ťažšie ako práca v tejto
komisii. Ako prezidentka Top centra podnikateliek pozná na Slovensku skutočne veľa schopných žien,
ktoré sa dokážu postarať o seba aj svoje okolie a vytvárať hodnoty. Rozhodnúť, ktorá z tých, ktoré by si
to zaslúžili, bude napokon na zozname nominovaných, bolo naozaj veľmi náročné. Aj dvaja ďalší
členovia komisie, profesori Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Jaromír
Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied, potvrdili, že nominácie na tituly Sloveniek roka 2012
vznikali po dlhých diskusiách. Do úvahy sa brala nielen odbornosť a pracovné úspechy, ale aj ľudské
vlastnosti. "Aby to boli dámy, ktoré budú vzorom odbornosti, ale aj dobra a charakteru," pripomenul
profesor Sivák.
KTORÁ ZVÍŤAZÍ?
"Oceňujem, že časopis Slovenka ako jediný si všíma a predstavuje výnimočné slovenské ženy,"
pripomenula prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá už po štvrtý raz prevzala nad anketou záštitu.
Počas pracovných ciest a pri práci vo svojej nadácii sa stretáva s mnohými mimoriadnymi ženami, ktoré
si zaslúžia zviditeľnenie. "Váš úspech je prospechom nás všetkých," povedala na adresu nominovaných
dám. Každá z ôsmich kategórií (Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Zdravotníctvo,
Biznis a manažment, Šport, Charita, Vzdelávanie a podpora mladých talentov) bude mať svoju víťazku a
nominantka, ktorá získa absolútne najvyšší počet hlasov čitateľov a divákov, sa stane Slovenkou roka
2012. O tom, ktoré z nominovaných Sloveniek si 30. mája prevezmú sošky na galavečere v Slovenskom
národnom divadle, rozhodnú hlasy čitateľov a divákov. Rozhodovanie uľahčia aj ich medailóny, ktoré
budeme prinášať na stránkach Slovenky.
Nominácie v ankete SLOVENKA ROKA 2012
Kategória UMENIE A KULTÚRA
Prof. Mgr. art. BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, herečka, vysokoškolská profesorka
Mgr. art. NORA GALLOVIČOVÁ, baletná majsterka - repetítorka v Slovenskom národnom divadle
EVA JENISOVÁ, operná speváčka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Mgr. OĽGA DÚBRAVSKÁ, vedúca PR oddelenia TV Markíza
MARTA GAJDOŠÍKOVÁ, riaditeľka programového okruhu RTVS - Dvojka
PhDr. TÁŇA KUSÁ, redaktorka RTVS - Slovenský rozhlas
Kategória VEDA A VÝSKUM
Doc. MUDr. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PhD., prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka
Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Doc. RNDr. KATARÍNA MIKUŠOVÁ, PhD., vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka z Katedry
biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
MUDr. LJUBA BACHÁROVÁ, DrSc., MBA, vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre v
Bratislave
Kategória ZDRAVOTNÍCTVO
MUDr. JANA ROSOCHOVÁ, hlavný odborný garant Národného projektu Dobudovanie infraštruktúry
NTS SR, poradca pre legislatívu NTS SR
Doc. RNDr. MAGDALÉNA FULMEKOVÁ, CSc.,vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne

Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Dr.h.c. prof. PhDr. DANA FARKAŠOVÁ, PhD., rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Kategória BIZNIS A MANAŽMENT
Mgr. ELENA PETRÁŠKOVÁ, LL.M, viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel
Košice, s. r. o.
Ing. MARTA ŽIAKOVÁ, CSc., predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
NATÁLIA BUGYI VICSÁPIOVÁ, podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF, s. r. o.
Ing. EDITA SZABÓOVÁ, riaditeľka spoločnosti Mary Kay pre Slovensko
Kategória ŠPORT
JANA DUKÁTOVÁ, reprezentantka Slovenska vo vodnom slalome
JANA PURDJAKOVÁ, osemnásobná majsterka sveta v kulturistike
HANA KOLNÍKOVÁ, reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých
Kategória CHARITA
IVANA CHRISTOVÁ, zakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia Orin Panacea
Ing. MÁRIA ŠTUBŇOVÁ, predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom
Mgr. EVA ČERNÁ, banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje - neziskovej
organizácie a neziskového fondu
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV
Mgr. MARTINA SLABEJOVÁ, PhD., obchodná riaditeľka pre verejnú správu v spoločnosti Microsoft
Slovakia
Mgr. art. ĽUBICA MEŠKOVÁ, riaditeľka Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave
Mgr. ĽUBICA JÄGROVÁ, riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
Nominačná komisia: zľava za SND Martin Gigac, za PSS Katarína Podobová, Mária Miková, Mária
Reháková, Daniel Krajcer, Silvia Gašparovičová, Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, Elvíra
Chadimová, Rudolf Sivák a Jaromír Pastorek
Radka Ružičková, zástupkyňa spoločnosti DIC, ktorá venuje víťazkám diamantové prekvapenia, a
historicky prvá Slovenka roka Anna Hlavatá
Nominované dámy: zľava Magdaléna Fulmeková, Dana Farkašová, Oľga Dúbravská a Marta
Gajdošíková
Pre každú z víťaziek pripravuje sochárka Anna Brisudová bronzovú sošku, symbolizujúcu slovenskú
ženu
Na fotografiách chýbajú nominantky, ktoré sa nezúčastnili na tlačovej konferencii.
ĽUDMILA GRODOVSKÁ
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