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1. Najviac mimoriadnych daní zaplatia energetici
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 01/06/2012; s.: 11; Ekonomika; Michal Holeš]
Michal Holeš Bratislava
Mimoriadny odvod určený na podporu ekonomiky sa najviac dotkne energetických firiem. Ich zisky sú
totiž spomedzi regulovaných spoločnosti najväčšie. Návrh zákona včera schválil kabinet Roberta Fica.

Ak ho neskôr schváli parlament, 4,2-percentnú daň z ročného zisku začnú firmy platiť už na jeseň.
Lídrom v platení špeciálnej dane uvalenej na dva roky bude skupina SPP. Najmä vďaka ziskom
dominantných plynárov totiž bude do fondu pribúdať mesačne zhruba šesť miliónov eur. Určené budú
napríklad na štátnu pomoc pre podnikateľov. Napríklad spoločnosť Samsung v súčasnosti žiada na
rozvoj svojej fabriky od štátu zhruba 28-miliónovú pomoc. Okrem energetikov majú začať platiť
mimoriadne dane aj komerčné i zdravotné poisťovne, distribútori farmaceutických výrobkov, železniční
dopravcovia, vodári, letecké spoločnosti či telekomunikační operátori, ktorí mali vlani zisk vyšší ako tri
milióny eur. Väčšina firiem návrh ešte stále analyzuje a preto stanoviská neposkytli. Najväčšie
telekomunikačné firmy budú do fondu každý mesiac prispievať zhruba miliónom eur. Slovak Telekom
predložený zámer kritizuje. "Akýkoľvek nesystémový odvod má, samozrejme, negatívny vplyv na
finančné ukazovatele spoločnosti," podotýka hovorca operátora Michal Korec. Podobný postoj zaujala aj
Andrea Danihelová z Východoslovenskej energetiky. "Akýkoľvek asymetrický zásah do trhového
prostredia má negatívny dosah na jeho fungovanie. V prostredí energetiky, ktoré je náročné na investície
a vyžaduje stabilitu, môže takáto zmena nepriaznivo ovplyvniť schopnosť ďalšieho investovania do
distribučnej sústavy, zamestnanosť či kvalitu poskytovaných služieb," argumentuje Danihelová. Tomáš
Dudáš z Ekonomickej univerzity v Bratislave varuje, že okrem ohrozenia existujúcich investícií hrozí
aj ukončenie prílevu nových investorov. "Imidž Slovenska určite utrpí, čo môže skomplikovať lákanie
nových investorov," mieni Dudáš a dodáva, že utrpieť neskôr môže aj štátna kasa. "Firmy sa totiž budú
snažiť udržať svoj zisk a tak budú ešte viac optimalizovať príjmy a výdavky," podotýka odborník.
Ministerstvo financií vedené Petrom Kažimírom však prostredníctvom hovorcu Radka Kuruca úvahy o
umelom znižovaní zisku odmieta. "Firmy totiž budú platiť na základe hospodárskych výsledkov
dosiahnutých v roku 2011 a 2012. Potom sa tento mimoriadny odvod skončí," spresňuje Kuruc. Verejné
financie majú z regulovaných firiem získať do konca roku 2012 celkovo 25,7 milióna eur. Do konca
budúceho roku má štát získať ďalších 77 miliónov. Všetky peniaze budú podľa premiéra Roberta Fica
(Smer) určené na zlepšenie výkonnosti slovenskej ekonomiky a zníženie nezamestnanosti. Podľa
premiéra z neho získajú investori investičné stimuly a zvýši sa aj úverová kapacita Eximbanky. Okrem
veľkých regulovaných firiem majú mimoriadne dane platiť aj banky.
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2. Súkromné školy obstáli lepšie
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 01/06/2012; s.: 1; Titulná strana; Tomáš Nejedlý]
Výsledky maturít. V testoch z jazykov boli úspešnejšie privátne zariadenia.
Bratislava - Čerstvé výsledky celonárodných maturít nedávajú celkom za pravdu ministrovi školstva
Dušanovi Čaplovičovi, ktorý kritizuje slabú kvalitu súkromných škôl. Ich žiaci napísali testy zo všetkých
predmetov len o čosi horšie ako ich rovesníci zo štátnych zariadení a náročnejšiu úroveň nemčiny a
angličtiny zvládli dokonca lepšie. "Nezaznamenali sme vecne významné rozdiely medzi úspešnosťou
žiakov štátnych škôl a súkromných škôl," tvrdí Romana Kanovská, ktorá má plošné testy maturantov pod
palcom. "Dobré aj zlé školy sú medzi súkromnými, cirkevnými aj štátnymi, dôležité je, aby sa išlo po
kvalite konkrétnej školy robí to celá Európa. Na zriaďovateľovi by nemalo záležať," hovorí Mária
Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Čaplovič si stojí za svojím. Prijímačky sú
podľa neho postavené viac na nábore ako výbere študentov a ich hodnotenie pedagógmi odráža aj fakt,
že súkromná škola žije zo študentov, lebo sú nositeľmi peňazí.
POKRAČOVANIE NA STRANE 6
DOKONČENIE ZO STRANY 1
Čaplovič od nástupu do kresla ministra kritizuje súkromné školy, že berú aj žiakov, ktorí patria na
odborné školy. "To, že súkromné školy mali takéto výsledky nemusí svedčiť, že kvalita vzdelávania je
dobrá, lebo práve na stredných súkromných školách berú na školu každého žiaka, a to svedčí o tom, že
niekto chce výsledkami na škole podliezť latku kvality na maturite," povedal HN minister Čaplovič cez
hovorcu Michala Kaliňáka. Záhadu relatívne dobrých výsledkov súkromných škôl vysvetľuje aj
štatistikou. Keby mali tieto školy viac žiakov, slabšia kvalita by podľa neho vynikla viac - ako je to
napríklad pri porovnaní s cirkevnými gymnáziami. Súkromné školy skončili najhoršie v matematike aj v
slovenčine.
Automatická vstupenka?
Testy zo slovenčiny, matematiky a cudzích jazykov tento rok absolvovalo 60-tisíc žiakov stredných škôl.
Ide o prvé ročníky, ktoré zasiahla reforma školstva Jána Mikolaja (exSNS). Novinkou bol povinný
náročnejší test pre všetkých gymnazistov. Celoplošné maturitné testy píšu stredoškoláci naostro od roku
2006. Pôvodne mali byť automatickou vstupenkou na vysokú školu, ambiciózny zámer sa však doposiaľ
nenaplnil. Dobrý výsledok z matematiky, slovenčiny, či angličtiny otvorí maturantom dvere len na

niektoré vysoké školy. Dôvodom je aj to, že testy z biológie, chémie, či ďalších predmetov sú zatiaľ v
nedohľadne. Všetky lekárske fakulty, či napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave si preto robia
vlastné sito. "Vnímam maturitu ako servis pre vysoké školy, a preto by bolo dobré, aby sa veci pohli
ďalej," hovorí šéf Asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň.
Testy na premýšľanie
Externé maturity rozlišujú maturantov od najlepších po najhorších podľa počtu bodov, ktoré získajú ale
vždy len v rámci daného roka. "Medziročné porovnanie nie je korektné, pretože každý rok máme inú
skupinu žiakov a iné testy," upozorňuje riaditeľka Národného ústavu certifikačného merania školstva
Romana Kanovská. Ústav sa tento rok opäť pokúsil zostaviť úlohy a príklady tak, aby neboli orientované
na memorovanie, ale na rozmýšľanie, či prácu s vedomosťami. Tak sú koncipované aj medzinárodné
testy PISA. "Polovica úloh zo slovenčiny bola zameraná na čítanie s porozumením a tento rok dosiahli
maturanti v práci s textom výborné výsledky," chváli Kanovská. Tomáš Nejedlý
Priemerná úspešnosť maturantov
Slovenský jazyk 59,1 %
Matematika 50,8 %
Anglický jazyk - jednoduchší 48,4 %
Anglický jazyk - náročnejší 55,4 %
Zdroj - NÚCEM
Výsledky z nemeckého jazyka
44,0 % bola priemerná úspešnosť súkromných škôl
42,8 % bola priemerná úspešnosť štátnych škôl
41,5 % bola priemerná úspešnosť cirkevných škôl Zdroj - NÚCEM 2012
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3. Jadro alebo zelená energia
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 01/06/2012; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Tamara Lištiaková]
Zuzana Gajdošíková, moderátorka: "Berlín presadzuje odklon od jadra k zelenej energii aj napriek
zmene ministrov v nemeckom rezorte životného prostredia K tomu však potrebuje viac ako dvadsať
miliárd eur. Japonsko naopak avizovalo návrat k jadru. Zaznamenala Tamara Lištiaková."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Nový šéf rezortu životného prostredia Peter Alltmeier aj napriek
narastajúcemu tlaku neplánuje upustiť od stratégie nazvanej Energiewende, čo znamená odklon od
jadra k zelenej energii. Podľa analytikov k naplneniu tejto odvážnej vízie nateraz chýbajú finančné a
technologické prostriedky. Minister Alltmeier povedal."
Peter Alltmeier, nemecký minister životného prostredia: "Ak do desiatich rokov odstavíme všetky
nukleárne elektrárne, budeme musieť vypracovať plán na preorientovanie systému dodávok elektriny.
Na to je potrebné obnoviť a vybudovať novú infraštruktúru."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Odhaduje sa, že realizácia projektu a vybudovanie asi štyritisíc
kilometrov sietí, bude stáť viac ako dvadsať miliárd eur. Pre Rádiožurnál hovorca spoločnosti RWE
Nemecko Martin Pack povedal."
Martin Pack, hovorca spoločnosti RWE Nemecko: "Obnoviteľná energia je určite energia budúcnosti. Je
to ale veľká výzva. Tento cieľ sa dá dosiahnuť, len ak budú spolupracovať politici, občania, ale aj
dodávatelia."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Jedným z projektov je vybudovanie siete, pomocou ktorej by bolo
zabezpečené dodávanie zelenej energie z mora a pobrežia na severe Nemecka do Bavorska. Pokračuje
opäť Martin Pack."

Martin Pack, hovorca spoločnosti RWE Nemecko: "Proti výstavbe tohto vedenia je mnoho protestov.
Rokovania sú zdĺhavé, musíme sa preto zjednotiť, aby sa elektrina dostala zo severu na juh načas."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Odklon Nemecka od jadra kritizujú viacerí analytici. Pre Rádiožurnál
hovorí Peter Baláž z Fakulty medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Fakulta medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Výsledok
vlastne celého procesu dnes je to, že nemecká ekonomika stráca konkurencieschopnosť, bude ju
strácať ďalej. Nemecko dnes politicky proklamuje niečo, na čo ekonomicky nemá. Myslím si, že
nemecká ekonomika sa vráti naspäť k jadru, i keď možno nebude rozširovať, v každom prípade využije
to, čo už má dnes postavené."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Kým Berlín jadro odmieta, japonský premiér Jošihiko Noda vyhlásil, že
je za spustenie niekoľkých reaktorov, odstavených po minuloročnej katastrofe vo Fukušime. Teraz však
musí riešiť otázku, ako bude zásobovať elektrinou domácnosti a priemysel počas horúceho leta.
Uzatvára Peter Baláž."
Peter Baláž, Fakulta medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Japonsko je ako
lietadlová loď, ktorá v konečnom dôsledku nemá dnes inú alternatívu."
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4. Odklon Nemecka od jadra
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 14:00; 01/06/2012; Správy; zo zahraničia; Tamara
Lištiaková]
Lucia Hurajtová: "Aj napriek zmene ministrov v nemeckom rezorte životného prostredia, Berlín naďalej
presadzuje odklon od jadra k zelenej energii. K tomu však potrebuje vyše dvadsať miliárd eur. Japonsko,
naopak, avizovalo návrat k jadru. Pokračuje Tamara Lištiaková."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Odklon Nemecka od jadra kritizujú viacerí analytici. Pre Rádiožurnál
hovorí Peter Baláž z fakulty Medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Fakulta medzinárodného obchodu EÚ: "Že výsledok vlastne celého procesu dnes je to, že
nemecká ekonomika stráca konkurencieschopnosť, bude ju strácať ďalej. Nemecko dneska politicky
proklamuje niečo, na čo ekonomicky nemá. Myslím si, že nemecká ekonomika sa vráti naspäť k jadru, i
keď možno nebude rozširovať a v každom prípade využije to, čo už má dneska postavené."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Kým Berlín jadro odmieta, japonský premiér Jošihiko Noda vyhlásil, že
je za spustenie niekoľkých reaktorov odstavených po minuloročnej katastrofe vo Fukušime."
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5. Vláda sa zvyšovaniu DPH časom nevyhne
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 02/06/2012; s.: 13; Správy; Lenka Buchláková]
Lenka Buchláková Bratislava
Zvyšovaním dane z príjmu právnických osôb z 19 na 23 percent sa stane Slovensko jedinou krajinou v
Európe, ktorá v rámci konsolidácie verejných financií takto plošne postihuje vyššou daňou všetkých
podnikateľov. Môže to spôsobiť nesplnenie stanovených príjmov, ktoré vláda očakáva, upozorňuje nový
šéf Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss.
Nová vláda zvyšuje plošne daň firmám v čase, keď celá Európa ide skôr smerom zvyšovania dane z
pridanej hodnoty. Je z pohľadu ekonomických výnosov a sociálnych dosahov rozumnejšie siahnuť na
zdaňovanie spotreby?
Zdaňovanie spotreby je aj v ekonomických teóriách preferované pred priamym zdaňovaním príjmu
občanov. Treba rozlišovať dosahy týchto dvoch druhov daní. Pri priamych daniach by mali byť
preferované skôr nižšie sadzby, keďže nižšie zdanenie príjmov umožní vyššie investície a spotrebu. Na
druhej strane vyššie zaťaženie nepriamymi daňami má výraznejší vplyv najmä na skupiny obyvateľstva s
nižšími zárobkami, zo strany ktorých hrozí nižšia spotreba. Takáto situácia sa zvykne riešiť dvojitou
sadzbou dane z pridanej hodnoty, kde znížená sadzba sa môže využívať na základné potraviny a
niektoré služby. Výnimkou nie sú ani nulové sadzby DPH. Momentálne máme zníženú sadzbu dane na

lieky a knihy. Myslím si, že ak zvyšovať dane, tak nepriame a ponechať nižšie sadzby DPH na základné
potraviny a energie.
Zvýšenie dane z pridanej hodnoty o jedno percento by do štátnej kasy prinieslo 200 miliónov eur, vyššie
zdanenie firiem takmer 370 miliónov. Hovoríte o neistom výnose, čo však pokles domácej spotreby pri
zvyšovaní cien?
Pri zvýšení sadzby DPH o jedno percento nepredpokladám privysoké zníženie spotreby. Jedno percento
by sa nemalo pretaviť do rastu cien v takom výraznom rozsahu, aby sa markantne znížila spotreba. Ako
som už povedal, zvýšenie cien bude najcitlivejšie v nižších príjmových skupinách.
Konsolidácia si podľa vlády okrem väčšieho zdanenia bánk a regulovaných podnikov vyžiada aj odvody
zo zisku týchto subjektov. Dá sa na tieto zisky spoliehať?
Určite nie. Môže to spôsobiť nesplnenie stanovených príjmov, ktoré vláda očakáva. Je veľmi
pravdepodobné, že firmy si budú optimalizovať zisky, najmä čo sa regulovaných podnikov týka. Pokiaľ
ide o firmu, ktorá má naozaj vysoké zisky, má takisto aj vynikajúci tím daňových poradcov a účtovníkov,
ktorí im účtovníctvo nastavia tak, aby to obišli. Priestor tam totiž v rámci legislatívy je.
Súhlasíte, že kto vytvára najväčší zisk, musí byť automaticky aj viac zaťažený daňou, ako je to v prípade
bánk?
Nesúhlasím s takým tvrdením, pokiaľ ide o zaslúžený zisk. V našich podmienkach neboli banky
zasiahnuté finančnou krízou tak ako na Západe, a preto im nebolo potrebné poskytnúť ani finančnú
pomoc. Prostriedky, ktoré predstavujú ich zisk, získali z vlastnej činnosti a investícií. Na druhej strane si
treba položiť otázku, či sú poplatky adekvátne, či nie sú úvery predražené, či nie je priveľká zadlženosť
obyvateľstva. Je už na každom klientovi, či bude služby banky využívať alebo nie. Samotné veľké zisky
bánk by mali byť použité na investície formou poskytovaných úverov podnikateľským subjektom a tým
naštartovať rast. Vyššie zdaňovanie príjmov ako ideálnu cestu z toho dôvodu nevidím.
Aké možností majú banky, aby si kompenzovali tento výpadok zisku?
Banky predstavujú podnikateľské subjekty a ako také majú hlavnú prioritu dosiahnutie zisku. Vzhľadom
na fakt, že v bankovom sektore nie je taká výrazná konkurencia ako v iných odvetviach a poplatky za
poskytované balíky je možné medzi bankami nastaviť veľmi podobne s miernymi rozdielmi, počítam, že
banky v princípe využijú formu zvýšenia cien za balíky služieb, prípadne znížia množstvo produktov
ponúkaných v balíku bez zmeny ceny. Ďalším prípadným opatrením by mohlo byť zdraženie
poskytovaných úverov, zníženie výnosov alebo v extrémnom prípade presun niektorých služieb do
zahraničia. Zároveň, ak by prišlo k miernemu zvýšeniu cien za služby, nepočítam, že by nastal veľký
odlev klientov. Bezhotovostný styk, ktorý banky okrem iného zabezpečujú, predstavuje veľmi pohodlnú
formu platieb pre klienta a pre pár centov určite banky meniť nebudú.
Vláda deklarovala, že chce ísť prorastovou cestou vymanenia sa z dlhov. Nestopne práve zvyšovanie
daní v konečnom dôsledku rast?
Podľa môjho názoru tieto opatrenia rast nestopnú, skôr ho spomalia na určitý čas. Ideálne by bolo
dočasné zvýšenie daní s budúcim vrátením sa na pôvodné hodnoty. Z dlhodobého hľadiska sa
ekonomické subjekty a trh novým podmienkam prispôsobia, no nárazovo pôsobí väčší počet opatrení
skôr odradzujúco ako povzbudzujúco, a to nielen pre domáce subjekty, ale aj zahraničie.
Analytici neprestajne hovoria o priestore na výdavkovej strane, politici oponujú, že možnosti takejto
konsolidácie sa minuli a ďalšie škrty by ohrozili chod štátu. Znamená to, že krajina už funguje efektívne?
Priestory na výdavkovej strane určite existujú, či už pri zlučovaní viacerých úradov, znižovaní počtu
štátnych zamestnancov, poklese počtu rozpočtových organizácií, znižovaní platov poslancov alebo
celkovej redukcii počtu poslancov. Tieto opatrenia však znamenajú najmä šetrenie na "vlastnom dvore",
a to zase nie je veľmi populárne medzi politikmi. Na druhej strane vyzerajú súčasné opatrenia atraktívne
najmä pre nižšie a stredné vrstvy obyvateľstva, pretože "trestáme bohatých", čo musí byť určite správny
krok.
Igor Kiss
Je šéfom Inštitútu hospodárskej politiky od apríla tohto roka, keď nahradil Františka Palka, ktorý je
štátnym tajomníkom ministerstva dopravy. Vyštudoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave odbor financie, bankovníctvo a investovanie so zameraním na daňovníctvo a
daňové poradenstvo. Vo vzdelávaní sa pokračuje ako doktorand v odbore verejných financií na
Masarykovej univerzite v Brne. Zameriava sa najmä na verejné financie a kohéznu politiku Európskej

únie.
Konsolidačné opatrenia vlády rast nezastavia, ale ho na určitý čas spomalia, myslí si Igor Kiss, šéf
Inštitútu hospodárskej politiky.
Samotné veľké zisky bánk by mali byť použité na investície formou poskytovaných úverov
podnikateľským subjektom a tým naštartovať rast.
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6. Prispieť by mali všetci, nielen firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/06/2012; s.: 7; SLOVENSKO; Ľubomíra Chmelová]
Rozhovor týždňa-Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko pre HN:
Vyššie dane by neboli tragické, ak by boli len dočasné. Verí, že nakoniec sa dosiahne zrušenie dvoch
sviatkov. Myslí si, že odbory by nemali žiadať zásadné zmeny v Zákonníku práce.
Ľubomíra Chmelová Filip Obradovič
Je rozdiel vyjednávať s Robertom Ficom za tejto vlády v porovnaní s jeho prvou vládou?
Sú tam rozdiely. Krízová rada bola zastúpená skôr ekonomicky, teraz je zastúpenie širšie. Vláda má
oveľa menší manévrovací priestor, nemôže uvoľňovať fiškálnu politiku. Súčasná vláda si oveľa viac
uvedomuje nutnosť spolupráce s nami, aby ich opatrenia postihli ekonomický rast a zamestnanosť čo
najmenej.
Spĺňa to konsolidačný balík? Neutlmí príliš podnikateľskú aktivitu?
Dôjde k zhoršeniu podnikateľského prostredia. Bude to mať negatívny vplyv na hospodársky rast. Bez
toho sa to nedá.
Aký veľký?
Presne to neviem povedať. V čase, keď štát znižuje deficit, musí sa to prejaviť.
Zatiaľ sa skôr hovorí o zvyšovaní príjmov než o znižovaní výdavkov.
Áno, vláda dáva väčší dôraz na príjmy. No, dúfam, že budú aj úspory. Na prvom rokovaní Rady
solidarity a rozvoja bol predložený Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa),
podľa ktorého úspory z titulu reorganizácie štátnej správy by mohli dosiahnuť až jedno percento HDP. Ja
sa snažím presviedčať, aby šetrenie bolo čo najvyššie.
Minimálne pätinu konsolidácie zaplatia firmy a banky. Nie je to pre ne priveľa?
Do diskusie sme išli s tým, že všetky subjekty spoločnosti musia prispieť, aj firmy. Chceme však, aby nás
to postihlo čo najmenej. Aby daňovo-odvodové zvýšenie bolo kompenzované zlepšením
podnikateľského prostredia v jeho ďalších segmentoch. Zároveň sa domnievame, že aj iné subjekty by
mali prejaviť ochotu prispieť.
Kto ďalší?
Napríklad odbory.
V čom?
Veľká téma je flexibilita pracovného trhu, teda Zákonník práce. Viem si predstaviť, aké sú želania
odborov. No očakávame, že prispejú k naplneniu spoločného záujmu konsolidovať tak, že nebudú žiadať
jeho zmeny.
Kto okrem odborov by mal ešte prispieť?
Všetky zložky spoločnosti vrátane nevýrobného sektora, ktorý by si mal uvedomiť situáciu a nezvyšovať,
ale redukovať svoje požiadavky minimálne na jeden až dva roky. Príkladom môže byť zníženie počtu
štátnych sviatkov, ktoré by čiastočne kompenzovalo zvýšenie daní pre podnikateľský sektor. V tejto
oblasti máme nadštandardný komfort.

Máte prísľub od premiéra, že dohodne zrušenie sviatkov?
Z rokovaní cítim, že jeho osobný postoj je pozitívny. Prísľub to však nie je.
Budú firmy pre vyššie dane obmedzovať investície a prepúšťať?
Nemám prieskum ani žiadne čísla. No vyššia daň je v každom prípade demotivujúca pre rast
ekonomickej aktivity vrátane investícií, a opačne, motivujúca k daňovej optimalizácii. Zvýšenie dane z
príjmu na 23 percent by som nepovažoval za nič tragické, ak by bolo len dočasné a neskôr by sme sa
vrátili na úroveň aspoň priemeru s nami porovnateľných krajín. Dosť dôležitým kritériom bude vývoj
nezamestnanosti a z toho vyplývajúca možná potreba "zatraktívnenia" krajiny.
S neskorším znížením dane z príjmu sa počíta?
Nie. Až konkrétny život ukáže, aký dosah bude mať vyššia daň na správanie sa podnikov a
potenciálnych investorov. No nič na tomto svete, až na pár výnimiek, nie je nemenné.
Aký veľký odlev ziskov zo Slovenska očakávate vzhľadom na vyššie dane?
Vo všeobecnosti čím vyššie zdanenie, tým vyššia motivácia platiť v inej krajine.
Môže sa nakoniec stať, že štát nevyberie na daniach viac?
To, či vyberie viac, závisí skôr od hospodárskeho rastu a následne spotreby.
Súhlasíte s filozofiou z vyzbieraných peňazí podporiť rast?
Keď bude predložený materiál o podpore rastu, chceme do toho hovoriť. Kľúčové je totiž znížiť deficit a
smerovať k vyrovnanému rozpočtu. To limituje možnosti podporiť niečo.
Ak vôbec, tak čo by sa malo podporovať zo strany štátu?
Najlepšia podpora je podpora plošná a spočíva v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Ďalej sú to
štrukturálne reformy alebo zmeny v oblastiach, ktoré majú potenciál podporiť ekonomický rast dlhodobo.
Spomeniem školstvo, vedu, techniku, inovácie, ale i efektívne poľnohospodárstvo. To však je skôr
celoeurópska záležitosť.
Ako pocítia firmy zvýšenie zaťaženia bankového sektora?
Akceptujem, že aj banky by mali prispieť ku konsolidácii, no mať jedno z najvyšších zaťažení sektora v
Európe nie je dobré. Naša hlavná výhrada je dosah bankového odvodu na poskytovanie úverov firmám.
Vyčísliť je to ťažké.
Ďalším z opatrení sú mimoriadne odvody pre regulované firmy. Nie je to v rozpore s európskymi
pravidlami, že diskriminujeme časť firiem?
Akákoľvek sektorová daň je zlým opatrením. My sme proti.
Výrazne sa majú obmedziť príspevky do druhého piliera. Nebude to neskôr problém pre verejné
financie?
Európska komisia nás z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií, najmä kvôli penzijnému
systému, hodnotí veľmi zle. Sú potrebné zmeny predovšetkým v prvom pilieri, ktoré sú veľmi akútne.
Súčasne je nevyhnutné vytvárať aj fond na riešenie problémov vyplývajúcich z demografického vývoja.
Áno, znížením príspevkov do 2. piliera sa problém v budúcnosti zväčšuje.
Kto je Marián Jusko
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 1991 pôsobil v bankovníctve, bol
viceguvernérom Národnej banky Slovenska, neskôr aj jej guvernérom. Pôsobil aj ako predseda
Predstavenstva spoločnosti Slovnaft. Od roku 2007 je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov.
"Ja sa snažím presviedčať, aby šetrenie bolo čo najvyššie.
Foto:

Znížením príspevkov do 2. piliera sa problém (udržateľnosti verejných financií) v budúcnosti zväčšuje.
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7. Na čele Slovenskej rektorskej konferencie zostáva Libor Vozár
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/06/2012; Zo škôl; TASR]
Voľby vedenia prebehli počas 61. zasadnutia rektorov, ktoré skončilo minulý piatok (1.6.).
Bratislava 4. júna (TASR) - Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár zostáva aj naďalej
na čele Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Voľby vedenia prebehli počas 61. zasadnutia rektorov,
ktoré skončilo minulý piatok (1.6.).
SRK vo funkcii potvrdila aj viceprezidentov, ktorými sú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton
Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Funkčné obdobie prezidenta aj
viceprezidentov trvá dva roky, funkciu môžu zastávať maximálne dvakrát.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD), ktorý s rektormi vysokých škôl
hovoril o programovom vyhlásení vlády pre oblasti vysoké školstvo, veda a výskum a o aktuálnom stave
vysokého školstva na Slovensku. S generálnou riaditeľkou Agentúry pre štrukturálne fondy Alexandrou
Drgovou predstavitelia vysokých škôl diskutovali aj o problémoch, ktorým vysoké školy čelia pri čerpaní
štrukturálnych fondov a problematike verejného obstarávania.
Rektori na rokovaní Čaplovičovi navrhli, aby z prostriedkov využívaných na plošne udeľovanie
motivačných štipendií ministerstvo podporovalo študentov, ktorí sa rozhodnú pre prírodovedné a
technické smery. Šéf rezortu na zasadnutí rektorov informoval, že chystá úpravu sociálnych štipendií.
Podľa Vozára ich však minister neplánuje okresať. Nové opatrenia majú zamedziť tomu, aby sa študenti
nedostávali k štipendiám obchádzaním predpisov.
Na piatkovom zasadnutí SRK minister rektorom hovoril aj o plánoch pripraviť novelu vysokoškolského
zákona. Jej paragrafové znenie by malo byť hotové v septembri tohto roka.
Pre TASR informácie poskytla Mária Čikešová zo sekretariátu SRK.
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8. Ekonomická univerzita spustí virtuálnu poisťovňu
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 05/06/2012; TVnoviny; TASR]
Cieľom je, aby študenti reálne zvládali všetky poisťovacie procesy.
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave budú mať možnosť získať praktické skúsenosti v oblasti
poisťovníctva ešte počas štúdia.
Stane sa tak prostredníctvom projektu virtuálnej poisťovne, ktorý univerzita pripravuje v rámci
inžinierskeho štúdia na Národohospodárskej fakulte.
Projekt má prepojiť vzdelávanie s praxou, čiže umožniť odborníkom z oblasti poisťovníctva podieľať sa
na pedagogickom procese.
Podľa rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka cieľom programu je to, aby študenti 4. a 5. ročníka reálne
zvládali všetky procesy, ktoré sa v poisťovni odohrávajú.
"Sľubujeme si od toho to, že študenti budú pripravení tak, aby po skončení štúdia zvládli všetky činnosti
v poisťovni," povedal Sivák. Projekt spustia v septembri.
Popis foto: Ekonomická univerzita v Bratislave.
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9. Ekonomická univerzita chystá Virtuálnu poisťovňu
[Téma: Ekonomická univerzita; poistovne.sk; 05/06/2012; poistovne.sk; Čas.sk, juk]

Od septembra začne na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave fungovať Virtuálna poisťovňa.
Vzdelávací projekt, do ktorého sa zapoja odborníci z komerčných poisťovní, má poslucháčov
inžinierskeho štúdia v programe Poisťovníctvo viac priblížiť praxi. "Cieľom je, aby študent v štvrtom a
piatom ročníku zvládol všetky procesy, ktoré sa reálne v poisťovni odohrávajú," povedal na dnešnej
tlačovej konferencii rektor EU Rudolf Sivák.
Pripomenul, že študijný program Poisťovníctvo absolvuje ročne približne 60 absolventov a je unikátny,
pretože Národohospodárska fakulta EU má naň akreditáciu ako jediná na Slovensku aj v Česku. Projekt
Virtuálna poisťovňa si môžu zapísať aj ďalší poslucháči z Národohospodárskej fakulty EU, a to z
programu Financie, bankovníctvo a investovanie. Pre nich chystá univerzita obdobný projekt virtuálnej
banky od septembra 2013.
Ako uviedol Sivák, Virtuálna poisťovňa bude mať dve časti – teoretickú a praktickú. Približne 80 percent
predmetov budú prednášať odborníci z praxe na finance management, marketing, účtovníctvo. Škola si
preto od projektu sľubuje lepšie pripravených absolventov, ktorí by hneď po nástupe do zamestnania
nemuseli absolvovať tréningy a školenia. Teoretická výučba sa bude konať v špeciálnej učebni, využijú
na to softvér, ktorý získala univerzita od poisťovní. Vďaka autentickému počítačovému programu budú
môcť študenti pracovať v simulovanom prostredí poisťovne a vyskúšať si operácie, aké komerčné
poisťovne uskutočňujú v dennej praxi.
V praktickej časti dostanú poslucháči šancu vytvárať nové produkty pre klientov. "Študenti budú mať
predmet marketing v poisťovníctve, počas seminára vytvoria nový produkt a ten sa cez poisťovňu potom
začne ponúkať klientom," uvádza príklad Sivák. Ak produkt uspeje na trhu, pre školu i pre študentaautora to bude znamenať aj finančný benefit. Rektor dokonca avizuje motivačné štipendiá pre
poslucháčov úspešných v projekte. Zatiaľ sa do Virtuálnej poisťovne zapojili tri komerčné poisťovne.
Škola však vstupuje do rokovania so Slovenskou asociáciou poisťovní a predpokladá záujem aj ďalších
firiem.
--> Zdroj - SITA, Foto: © Ivan Sedlák
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10. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 06/06/2012; 130/2012; s.: 21; Z domova; JÁN FELIX]
- Vláda Roberta Fica bude mať svoje 10. rokovanie výjazdové - ministri budú dnes rokovať na Mestskom
úrade v Poltári na juhu stredného Slovenska.
- V Lipanoch pochovali bývalého poslanca Európskeho parlamentu aj Národnej rady SR za SDKÚ-DS
Milana Gaľu, ktorý zomrel v piatok. Príčinou smrti bol infarkt, ktorý dostal Gaľa za volantom svojho auta.
- Od septembra začne na Ekonomickej univerzite v Bratislave fungovať Virtuálna poisťovňa.
- Majetok sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri k 1. júnu tohto roka presiahol 5,01 mld. eur.
- Vidiečanova Habovka privíta cez víkend v Habovke na Orave mladé folklórne talenty.
- Seniori z bratislavského Ružinova budú mať športový deň, dnes sa budú môcť rozhýbať a zabaviť v
Areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere.
- Historicky prvým víťazom súťaže o Ekologický čin roka 2011 v Trnavskom samosprávnom kraji sa stalo
občianske združenie Stonožka z Malženíc, ktorá dokázala poblázniť všetky deti v dedine. S nadšením
likvidovali čierne skládky odpadu.
- Ruský armádny súbor Alexandrovci vytvoril spoločne s Cigánskym orchestrom z Budapešti nový
slovenský rekord v počte účinkujúcich na jednom pódiu. Na pondelňajšom koncerte na futbalovom
štadióne v Nových Zámkoch bolo na
,,stagei ‘’viac ako 220 umelcov.
- Krádeže kanalizačných poklopov či krytov energetických zariadení ohrozujúce život alebo zdravie, by
sa mali stať trestným činom so sadzbou dva až päť rokov, navrhujú to poslanci za OĽaNO Alojz Hlina a
Miroslav Kadúc.
- Polícia žiada o pomoc pri pátraní po trinásťročnej Simone Rigóovej z Kolónie, Michal na Ostrove Dunajská Streda. Simona je v súčasnosti v Diagnostickom centre v bratislavskej Trnávke, odkiaľ odišla v
pondelok.

- Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 59-ročnom Štefanovi Vrabcovi z obce Mojš v Žilinskom okrese. Na
hľadaného je vydaný zatykač pre zanedbanie povinnej výživy.
- Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 37-ročnej Ivete Šimkovej z Vysokej nad Kysucou. Žena je hľadaná
v súvislosti s vyšetrovaním prečinu odloženia dieťaťa.
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykoná právnu analýzu postupu mesta Vrútky pri
minulotýždňovom zbúraní rómskych chatrčí na Kafendovej ulici.
- Na Okresnom súde v Prievidzi pokračovalo hlavné pojednávanie s piatimi obžalovanými v prípade
výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch.
- Niekoľko rokov si vedúca pobočky finančnej inštitúcie v Galantskom okrese prisvojovala peniaze
klientov, vyšetrovateľ 43-ročnú ženu obvinil zo sprenevery.
- Dopravu na Prístavnom moste v Bratislave včera komplikoval prevrátený kamión.
- Lúpežné prepadnutie dôchodcu z Hnúšte majú na svedomí dvaja tínedžeri 15-ročný Maroš zo
Zacharoviec a 17-ročný Ján z Hnúšte.
- Policajti zachránili muža, ktorý chcel skočiť zo štvrtého poschodia osemposchodového
rekonštruovaného paneláku vo Veľkom Krtíši.
- Cudzej žene predviedol na ulici svoje intímne časti, teraz čelí obvineniam. Dvadsaťdvaročný mladík z
obce Ostrovany sa predviedol v pondelok dopoludnia na Hlavnej ulici v Prešove.
pripravil JÁN FELIX
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11. Maturity zrušili mýtus o jednotkároch
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 06/06/2012; Slovensko; Tomáš Nejedlý]
Maturity. Žiaci so slabšími známkami bodovali na skúškach viac než jednotkári.
Externé maturity rozkladajú mýtus o jednotkároch. Stredoškoláci s výstavnými vysvedčeniami dosiahli v
testoch podpriemerné výsledky, a naopak – študenti, ktorých učitelia hodnotili dvojkami a trojkami,
obstáli skvele.
Ak by sa vysoké školy riadili iba známkami, žiaci elitného bratislavského Gymnázia J. Hronca by mali
problémy. A to aj napriek tomu, že v celonárodných testoch sa umiestnili v prvej dvadsiatke. "Potvrdilo
sa, že sme prísni, ale naučíme. Známka jednoducho nie je relevantná, pretože každá škola hodnotí
inak," upozorňuje riaditeľka školy Zuzana Munková. Vysoké školy to vidia rovnako. "Od stredoškolských
výsledkov sme upustili, pretože známky neodrážali úroveň vedomostí," hovorí prorektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo. Mnohí jednotkári podľa neho na prijímacích skúškach nezvládli
ani jeden test, trojkári z výberových gymnázií zase pre zlé známky strácali body a napriek vynikajúcim
výsledkom v testoch padali pod čiaru.
Papier znesie všetko. Priepastné rozdiely medzi známkou na vysvedčení a vedomosťami žiaka ilustruje
aj príklad 26 žiakov zo súkromného bratislavského Gymnázia Mercury, ktorí platia za výučbu zhruba
1700 eur ročne.
Pedagógovia hodnotili ich výkony zo slovenčiny na hodinách prevažne jednotkami a dvojkami, v
porovnaní so spomínanými rovesníkmi z Gymnázia J. Hronca dosiahli výrazne lepší prospechový
priemer. Celonárodné testy zo slovenského jazyka ich však zaradili na dno rebríčka gymnázií. "Ťažko
povedať, tie testy nie sú dobre postavené. Veľakrát je to o tréme alebo šťastí, nie o vedomostiach,"
obhajuje svojich zverencov zriaďovateľka školy Helena Barnová.
Externé maturitné testy pripravuje a riadi Národný ústav certifikovaných meraní školstva. Rozdiely medzi
výsledkom testu a známkou, ktorú mal žiak na polročnom vysvedčení z daného predmetu hodnotil
prvýkrát práve tento rok. "O zisteniach plánujeme informovať riaditeľov škôl a učiteľov, pričom budeme
poukazovať na to, že rozdiel medzi týmito hodnoteniami by mal byť čo najmenší," hovorí riaditeľka
ústavu Zuzana Kanovská. Ani veľké rozdiely medzi známkami a výsledkami maturít nebudú podľa nej
spúšťačom pre školskú inšpekciu. "Najskôr nám pôjde o to, aby tieto zistenia učitelia chápali ako spätnú
väzbu pre ich vlastné hodnotenie v praxi alebo ako nástroj, ktorý im môže rozšíriť pohľad na žiaka z

perspektívy externe zadávaných a objektívne vyhodnocovaných testov," vysvetľuje Kanovská.
Kompletné výsledky za všetky školy si môžu rodičia pozrieť na stránke ústavu dataportal.nucem.sk.
Podobné rozdiely eviduje ústav aj v prípade testov deviatakov základných škôl. Mnister školstva Dušan
Čaplovič chce napriek tomu zaviesť prospechový limit na gymnáziá. Študovať by na nich mali len žiaci s
prospechom do 2,0 v ôsmom a deviatom ročníku. "Potom s tým známkovaním budeme musieť niečo
urobiť, ale bola by to škoda, pretože naše výsledky ukazujú, že to robíme dobre," hovorí riaditeľka
Munková, ktorá okrem gymnázia riadi aj základnú školu.
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12. Mýtus o jednotkároch padol
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 06/06/2012; s.: 1; Titulná strana; Tomáš Nejedlý]
Maturity. Žiaci s horšími známkami bodujú na skúškach viac.
Bratislava - Externé maturity rozkladajú mýtus o jednotkároch. Stredoškoláci s výstavnými
vysvedčeniami dosiahli v testoch podpriemerné výsledky, a naopak študenti, ktorých učitelia hodnotili
dvojkami a trojkami, obstáli skvele. Ak by sa vysoké školy riadili iba známkami, žiaci elitného
bratislavského Gymnázia J. Hronca by mali problémy. A to aj napriek tomu, že v celonárodných testoch
sa umiestnili v prvej dvadsiatke. "Potvrdilo sa, že sme prísni, ale naučíme. Známka nie je relevantná,
pretože každá škola hodnotí inak," upozorňuje riaditeľka školy Zuzana Munková. Vysoké školy to vidia
rovnako. "Od stredoškolských výsledkov sme upustili, pretože známky neodrážali úroveň vedomostí,"
hovorí prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo. Mnohí jednotkári na prijímacích
skúškach nezvládli ani jeden test, trojkári z výberových gymnázií zase pre zlé známky strácali body a
napriek vynikajúcim výsledkom v testoch padali pod čiaru.
POKRAČOVANIE NA STRANE 4
DOKONČENIE ZO STRANY 1
Papier znesie všetko. Priepastné rozdiely medzi známkou na vysvedčení a vedomosťami žiaka ilustruje
aj príklad 26 žiakov zo súkromného bratislavského Gymnázia Mercury, ktorí platia za výučbu zhruba 1
700 eur ročne. Pedagógovia hodnotili ich výkony zo slovenčiny na hodinách prevažne jednotkami a
dvojkami, v porovnaní so spomínanými rovesníkmi z Gymnázia J. Hronca dosiahli výrazne lepší
prospechový priemer. Celonárodné testy zo slovenského jazyka ich však zaradili na dno rebríčka
gymnázií. "Ťažko povedať, tie testy nie sú dobre postavené. Veľakrát je to o tréme alebo šťastí, nie o
vedomostiach," hovorí zriaďovateľka Helena Barnová. Externé maturitné testy pripravuje a riadi Národný
ústav certifikovaných meraní školstva. Rozdiely medzi výsledkom testu a známkou, ktorú mal žiak na
polročnom vysvedčení z daného predmetu, hodnotil prvýkrát práve tento rok. "O zisteniach plánujeme
informovať riaditeľov škôl a učiteľov, pričom budeme poukazovať na to, že rozdiel medzi týmito
hodnoteniami by mal byť čo najmenší," hovorí riaditeľka ústavu Zuzana Kanovská. Ani veľké rozdiely
medzi známkami a výsledkami maturít nebudú podľa nej spúšťačom pre školskú inšpekciu. "Najskôr
nám pôjde o to, aby tieto zistenia učitelia chápali ako spätnú väzbu pre ich vlastné hodnotenie,"
vysvetľuje Kanovská. Kompletné výsledky za všetky školy si môžu rodičia pozrieť na stránke ústavu
dataportal. nucem.sk. Podobné rozdiely eviduje ústav aj v prípade testov deviatakov základných škôl.
Čaplovič chce napriek tomu zaviesť prospechový limit na gymnáziá. Študovať by na nich mali len žiaci s
prospechom do 2,0 v ôsmom a deviatom ročníku. "Potom s tým známkovaním budeme musieť niečo
urobiť, ale bola by to škoda, pretože naše výsledky ukazujú, že to robíme dobre," hovorí riaditeľka
Munková, ktorá okrem gymnázia riadi aj základnú školu.
Tomáš Nejedlý
Rozdiely v testoch a známkach
externé maturity odhalili rozdiely v známkovaní žiakov a ich skutočnými vedomosťami
elitné školy sú na žiakov prísne, slabšie im známky prilepšujú
žiaci s horšími známkami často na prijímacích skúškach na vysoké školy bodujú viac ako jednotkári
Rozdiely v testoch a známkach
Test zo slovenského jazyka a z literatúry:
Spojená škola Gymnázium J. Hronca v Bratislave 124 žiakov - priemerná známka zo slovenčiny 2,1 -

percentil 97,5 (18. miesto v SR)
Súkromné Gymnázium Mercury v Bratislave 26 žiakov - priemerná známka zo slovenčiny 1,6 - percentil
64,6 (198. miesto v SR) Zdroj - NÚCEM 2012
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13. Galavečer slovenka roka 2012
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 05/06/2012; 23/2012; s.: 6,7,8,9,10; SLOVENKA ROKA 2012;
ZUZANA VALOVIČOVÁ, ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
"Oscary" pre slovenské ženy
Dvadsiatim piatim výnimočným ženám patril slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Slovenka roka
2012. Prestížna udalosť sa vďaka organizátorke ankety riaditeľke vydavateľstva STAR Production Márii
Rehákovej a prvej dáme Slovenskej republiky Silvii Gašparovičovej, ktorá nad ňou prevzala záštitu,
stáva podujatím s tradíciou a vznešeným poslaním. Dámy mimoriadnych kvalít tak mohli byť verejnosti
predstavené v historickom Slovenskom národnom divadle, ktoré sa vďaka režisérovi galavečera
Tomášovi Eibnerovi a jeho spolupracovníkom z Eibner production zmenilo na ešte výnimočnejší priestor.
Napriek mnohým oceneniam, ktoré herečka za svoju dlhoročnú prácu už dostala, bola Božidara
Turzonovová dojatá, keď si okrem titulu Slovenka roka v kategórii Umenie a kultúra prevzala aj Cenu
týždenníka Slovenka ako prejav uznania a gratuláciu redakcie k životnému jubileu. "Slovenka ma
sprevádzala mojím životom už odmalička. Čítala sa u nás doma, odkedy si pamätám. Som nesmierne
poctená, že som sa stala Slovenkou roka v mojej kategórii a veľmi pekne ďakujem aj za uznanie od
časopisu Slovenka. Medzi ostatnými oceneniami, ktoré som v živote dostala, budú mať tieto dôstojné
miesto,"neskrývala svoje emócie počas prejavu herecká diva Božidara Turzonovová.
Foto
Slovenkám zaspievali najkrajší slovenskí herci - Braňo Deák, Milan Ondrík, Janko Koleník a Pavol
Plevčík
Na galavečere vystúpila aj Lucie Bílá
Galavečer sa začal spomienkou na titulnú stránku historicky prvého čísla Slovenky z roku 194
Zaspievala aj Nela Pocisková
Večerom sprevádzali obľúbený zabávač Peter Marcin a herečka Kristína Farkašová
Miláčik žien Michal David
Jožo Ráž zaspieval svoj hit Tanečnice z Lúčnice
Peter Cmorik vystúpil s baladou
Skupina No Name pripravila výborné vystúpenie.
Exkluzívne pre Slovenky roka zatancovala Lúčnica. Predstavilo sa aj dievčatko v pravom detvianskom
kroji. Za zapožičanie ľudového kostýmu ďakujeme Ivete Smilekovej zo spoločnosti Detvianske ľudové
umenie
Talentovaná Patrícia Janečková opäť očarila publikum
Skupina Mukatado sa predstavila so slovenskou olympijskou hymnou
Hostitelia večera - riaditeľ programu RTVS Ľuboš Machaj, riaditeľka vydavateľstva STAR Production
Mária Reháková, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a Milan Vajdička, poverený zastupovaním
generálneho riaditeľa SND
Víťazka kategórie Charita Eva Černá s dcérou Lindou
Z víťazstva v kategórii Médiá a komunikácia sa tešila Oľga Dúbravská
Kategóriu Šport vyhrala zrakovo postihnutá atlétka Hanka Kolníková

Zdravotníctvo získala najviac hlasov Magdaléna Fulmeková
Daniela Ostatníkova zvíťazila v kategórii Veda a výskum
Absolútnou víťazkou ankety Slovenka roka sa stala Natália Bugyi Vicsápiová, ktorá vyhrala aj v kategórii
Biznis a manažment
Sošku Slovenky roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov si odniesla Ľubica Jägrová
Riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice Zuzana Ďurinová a Marek Paščák zo spoločnosti Datalan
pri vyhlasovaní víťazky kategórie Charita
Nominantky ankety Slovenka roka 2012 po slávnostnom odovzdávaní sošiek
Víťazku v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov vyhlásila Eva Nagyová z Alo Diamonds
Cenu v kategórii Umenie a kultúra odovzdali sochárka Janka Brisudová a Milan Vajdička zo SND
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a predseda SAV Jaromír Pastorek odovzdali
cenu v kategórii Veda a výskum
Ocenenie v kategórii Šport odovzdal Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie PSS
Prezidentka TOP Centra podnikateliek Elvíra Chadimová a Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO
odovzdali ocenenie v kategórii Biznis a manažment
Ivan Solenský, riaditeľ Obchodného centra Mirage Žilina s Ľubošom Machajom vyhlásili víťazku
kategórie Médiá a komunikácia
Tomislav Jurik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická
akciová spoločnosť, a riaditeľ marketingu Dalibor Suchánek v spoločnosti prvej dámy SR Silvie
Gašparovičovej a víťazky v kategórii Zdravotníctvo Magdalény Fulmekovej
Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka parlamentu SR, a Martin Glváč, minister obrany SR
Tatiana Rosová, starostkamestskej časti BratislavaStaré Mesto
Iveta Radičová a Mária Reháková sa výborne zabávali na recepcii po úspešnomgalavečere
Alexandra Blanarovičová a režisér Tomáš Eibner, ktorý stál v pozadí veľkolepej šou
Sisa Lelkes Sklovska smanželom Jurajom Lelkesom
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, s manželkou Silviou
Majiteľ Make-up štúdia Milan Šutjak so svojím tímom
Monika Reháková z agentúry Promotion, Monika Céreová, riaditeľka J&T Banky, sochárka Janka
Brisudová a módna návrhárka Jana Pištejová
Erich Feix, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, s manželkou Katarínou, majiteľkou Katie´s
Bag
Martin Rehák s priateľkou Petrou Ficovou
Elena Kohútiková, zástupkyňa riaditeľa VÚB banky, s partnerom Michalom
Profesorka Eva Blahová, Ladislav Rehák a Zuzana Pauková zo salónu Hair & Beauty
Slavomír Hatina smanželkou a herečkou Božidarou Turzonovovou
Zuzana Ďurinová, generálna riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice, so sestrou a svojimi
kolegyňami
Herecká diva Marína Kráľovičová spolu s redaktorkou Slovenky Ľudmilou Grodovskou

Miriam Šrámová a Zuzana Lampartová, spoločnosť Pivovary Topvar
Námestníčka DAB v Nitre Katarína Hudecová s partnerom Jozefoma svojím tímom v spoločnosti
šéfredaktorky Márie Mikovej
Na slávnostnú recepciu prišla ajmoderátorka Smotánky Erika Judínyová
Vladimír Grežo, generálny riaditeľ BKIS, v spoločnosti svojej partnerky
Pripravili: ZUZANA VALOVIČOVÁ, ĽUDMILA GRODOVSKÁ, FOto: Dušan Kittler, Tibor Géci
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14. Letné školy vás dostanú do Bruselu i Číny
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/06/2012; s.: 21; MOJA KARIÉRA; František Kvarda]
Využite leto na doplnenie vzdelania. Získate veľké plus do životopisu a lepšiu pozíciu na pracovnom
trhu.
Chcete na svojej kariére pracovať aj v lete? Vyskúšajte niektorú z letných škôl. Ponúkajú ich mnohé
univerzity. Za pomerne výhodných podmienok sa môžete zlepšovať v odbore svojho štúdia či práce
alebo začať študovať cudzí jazyk - hoci aj čínštinu. Letná škola, najmä zahraničná, je aj skvelým
"osviežením" životopisu. "Dala mi veľmi veľa, najmä nové kontakty a podnety na môj výskum," hovorí
Dušan Fischer, ktorý v minulosti absolvoval Letnú školu mladých profesionálov. Lucia Weinbergerová,
ďalšia absolventka, zas tvrdí, že doplnkové štúdium v letných mesiacoch okrem toho prináša aj zábavu a
prístup na miesta, kam sa človek štandardne nedostane.
Do celého sveta
Mimoriadne širokú ponuku letných škôl má Ekonomická univerzita v Bratislave. V spolupráci so
zahraničnými inštitúciami realizuje desiatky letných škôl. Vzdelávať sa môžete v Estónsku, Bruseli,
Krakove, Paríži, Budapešti či dokonca v Číne. Každý z kurzov - zvyčajne zameraných na prehĺbenie
ekonomických znalostí a manažérskych zručností - má odlišné podmienky. Niektoré sú určené iba pre
študentov Ekonomickej univerzity, iné aj pre verejnosť. "Medzinárodné letné školy organizované na
univerzite sú cenné aj preto, že dávajú príležitosť nadobudnúť medzinárodné skúsenosti aj tým
študentom, ktorí nemali možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí v programe Erasmus," tvrdí
rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. A dodáva, že prínosom je zvyčajne intenzívne prepojenie
teórie a praxe na letných školách. Fakulty Žilinskej univerzity zas ponúkajú mnoho kurzov a iných
vzdelávacích aktivít priamo v Žiline. Prváci, ktorí majú ťažkosti s matematikou, sa jej môžu venovať aj
mimo vyučovania, za 30 hodín zaplatia 70 eur. V ponuke sú aj intenzívne kurzy angličtiny či ruštiny - za
50 eur získate 30 hodín štúdia.
Záujem rastie
Prorektor Slovenskej technickej univerzity František Horňák tvrdí, že záujem a aj ponuka letných škôl
postupne narastajú. STU ponúka napríklad takzvanú Summer Academy. Trvá dva týždne a funguje ako
spolupráca štyroch technických univerzít - STU a technických univerzít vo Viedni, v Budapešti a Prahe.
"Pre študentov STU je letná akadémia poskytovaná bezplatne, študenti si hradia len ubytovanie a
stravu," konkretizuje prorektor. A dodáva, že študenti, ktorí sa zúčastnili na letnej škole, získajú nové
vedomosti, spoznajú spôsob výučby na zahraničných školách a výrazne si zlepšia jazykové znalosti.
Univerzita Komenského je známa svojou detskou letnou univerzitou. Prehlbovať si vedomosti však v
letných mesiacoch môžu aj dospelí - napríklad na augustovej Studia Academica Slovaca, alebo na
Letnej univerzite slovenského jazyka. Sú určené všetkým záujemcom o prehĺbenie znalostí z oblastí
slovenskej kultúry, literatúry a jazyka. V Nitre organizujú obe tam sídliace univerzity v spolupráci s
mestom Nitriansku letnú univerzitu. Dva júlové týždne sa mladí za 98 eur budú oboznamovať so
systémom vysokoškolského štúdia a ponukou programov oboch nitrianskych univerzít.
František Kvarda
"V rámci niektorých letných škôl študenti riešia konkrétne zadania z podnikov a inštitúcií, a tak si
vyskúšajú schopnosť uplatniť teoretické vedomosti v praxi.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerity v Bratislave
Foto:

Poplatky za letné školy - napríklad v USA - sa môžu vyšplhať až na tisícky eur. Mnohé programy však
čiastočne financujú univerzity.

Späť na obsah

15. Letné školy vás dostanú do Bruselu i Číny
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 07/06/2012; redakcia]
Využite leto na doplnenie vzdelania. Získate veľké plus na pracovnom trhu.
Letné školy vás dostanú do Bruselu i Číny
56063260
čáíčáíChcete na svojej kariére pracovať aj v lete? Vyskúšajte niektorú z letných škôl. Ponúkajú ich
mnohé univerzity. Za pomerne výhodných podmienok sa môžete zlepšovať v odbore svojho štúdia či
práce alebo začať študovať cudzí jazyk – hoci aj čínštinu. Letná škola, najmä zahraničná, je aj skvelým
"osviežením" životopisu.
"Dala mi veľmi veľa, najmä nové kontakty a podnety na môj výskum," hovorí Dušan Fischer, ktorý v
minulosti absolvoval Letnú školu mladých profesionálov. Lucia Weinbergerová, ďalšia absolventka, zas
tvrdí, že doplnkové štúdium v letných mesiacoch okrem toho prináša aj zábavu a prístup na miesta, kam
sa človek štandardne nedostane.
Do celého sveta
Mimoriadne širokú ponuku letných škôl má Ekonomická univerzita v Bratislave. V spolupráci so
zahraničnými inštitúciami realizuje desiatky letných škôl. Vzdelávať sa môžete v Estónsku, Bruseli,
Krakove, Paríži, Budapešti či dokonca v Číne. Každý z kurzov – zvyčajne zameraných na prehĺbenie
ekonomických znalostí a manažérskych zručností – má odlišné podmienky. Niektoré sú určené iba pre
študentov Ekonomickej univerzity, iné aj pre verejnosť.
Fakulty Žilinskej univerzity zas ponúkajú mnoho kurzov a iných vzdelávacích aktivít priamo v Žiline.
Prváci, ktorí majú ťažkosti s matematikou, sa jej môžu venovať aj mimo vyučovania, za 30 hodín zaplatia
70 eur. V ponuke sú aj intenzívne kurzy angličtiny či ruštiny – za 50 eur získate 30 hodín štúdia.
Záujem rastie
Prorektor Slovenskej technickej univerzity František Horňák tvrdí, že záujem a aj ponuka letných škôl
postupne narastajú. STU ponúka napríklad takzvanú Summer Academy. Trvá dva týždne a funguje ako
spolupráca štyroch technických univerzít – STU a technických univerzít vo Viedni, v Budapešti a Prahe.
"Pre študentov STU je letná akadémia poskytovaná bezplatne, študenti si hradia len ubytovanie a
stravu," konkretizuje prorektor. A dodáva, že študenti, ktorí sa zúčastnili na letnej škole, získajú nové
vedomosti, spoznajú spôsob výučby na zahraničných školách a výrazne si zlepšia jazykové znalosti.
Univerzita Komenského je známa svojou detskou letnou univerzitou. Prehlbovať si vedomosti však v
letných mesiacoch môžu aj dospelí – napríklad na augustovej Studia Academica Slovaca, alebo na
Letnej univerzite slovenského jazyka. Sú určené všetkým záujemcom o prehĺbenie znalostí z oblastí
slovenskej kultúry, literatúry a jazyka.
V Nitre organizujú obe tam sídliace univerzity v spolupráci s mestom Nitriansku letnú univerzitu. Dva
júlové týždne sa mladí za 98 eur budú oboznamovať so systémom vysokoškolského štúdia a ponukou
programov oboch nitrianskych univerzít. František Kvarda
František Kvarda
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16. Približne 300 angličtinárov sa v Bratislave učí, ako lepšie učiť
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/06/2012; Bratislava; TASR]
Cieľom konferencie je oboznámiť učiteľov anglického jazyka s tým, čo je vo svete výučby angličtiny
nové, čo sa zmenilo.
BRATISLAVA. Na bratislavskej Ekonomickej univerzite sa dnes stretlo približne 300 angličtinárov,
ktorí sa na dvojdňovej konferencii Eltforum (English Language Teaching Forum) 2012 dozvedia o
novinkách vo vzdelávaní anglického jazyka.
Cieľom konferencie je oboznámiť učiteľov anglického jazyka s tým, čo je vo svete výučby angličtiny
nové, čo sa zmenilo, ako efektívnejšie pripravovať svojich študentov, uviedla organizátorka konferencie
Klaudia Bednárová s tým, že podujatie je určené pre učiteľov a učiteľky angličtiny na všetkých stupňoch

vzdelávania, v štátnych aj súkromných školách. Počas druhého ročníka Eltfora budú učiteľom na rôzne
témy prednášať renomovaní autori učebníc zo zahraničia, a to najmä z Veľkej Británie, ale aj skúsení
slovenskí pedagógovia.
Podľa Bednárovej sa záujem učiteľov o konferenciu zvýšil, a to aj napriek tomu, že oproti minulému roku
nezískali finančnú podporu od škôl. Rozdiel oproti minulému roku je, že vlani ministerstvo prispelo
učiteľom zo štátnych škôl na vstup na konferenciu. Napriek tomu sa tento rok prihlásilo o 20 učiteľov
viac, informovala organizátorka.
Učitelia nezískajú za účasť na konferencii ani kredity, ktoré dostávajú za rôzne formy vzdelávania a na
základe nich sa dostanú k vyššiemu platu. "Boli by sme veľmi radi, ak by ministerstvo nejakým
spôsobom uznalo účasť na tejto konferencii učiteľom, pretože sa tu dozvedia veľa nových vecí, ktoré
skvalitnia ich výučbu a vzhľadom na to, že to je konferencia, ktorá má odrážať aktuálne novinky, ktoré sa
menia, nie je možné prejsť klasickým akreditačným procesom, ktorý niekedy trvá pol roka až rok,"
zdôvodnila Bednárová. Myslí si, že systém doplnkového vzdelávania pre učiteľov angličtiny by mal byť
viac prispôsobený realite.
"Minulý rok som sa zúčastnila a veľmi sa mi to páčilo, tak som sa rozhodla prísť aj tento rok," povedala
angličtinárka Jana z jazykovej školy Albion v Banskej Bystrici. "Prišla som, aby som nestagnovala,"
zdôvodnila svoju účasť aj učiteľka Ľudmila z jazykovej školy Language Bistro v Bratislave.
TASR
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17. Školy lákajú študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 11/06/2012; Žurnál; z domova; Monika Kardošová]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Mesiac jún je obdobím, kedy sa na väčšine vysokých škôl robia
prijímacie skúšky. Zatiaľ čo niektoré školy hovoria o veľkom záujme študentov, na iných počet
uchádzačov klesá. Aby štúdium bolo atraktívnejšie, školy o ne bojujú."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Zvýšený záujem uchádzačov eviduje napríklad Univerzita
Komenského a to na medicíne, práve alebo sociálnej práci. Slovenská technická univerzita sa zas pýši
tým, že produkuje najmenej nezamestnaných absolventov. Aj toto slúži ako lákadlo pre budúcich
vysokoškolákov. Už počas roka pripravujú školy veľa aktivít ako študentov prilákať."
Marián Peciar, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: "Je veľmi známa akcia, ktorá sa
volá Formula okolo Slovenska zo Strojníckej fakulty, kde formula chodí po Slovensku, to je formula
študentská, a popri tom sa konajú rôzne vedomostné kurzy a tí víťazi z týchto kurzov majú potom viac
informácií a vedia o tej škole viac ako bežní študenti."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Rôzne veľtrhy ako je napríklad Akadémia
vzdelávania, sú to rôzne prednášky napríklad našich študentov na gymnáziách alebo stredných školách
odborných. Sú to rôzne olympiády samozrejme, ktoré sa organizujú. Sú to rôzne dni otvorených dverí."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave hovorí o poklese študentov."
Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Robíme informačný deň pre
uchádzačov a samozrejme, že poskytujeme pre uchádzačov, ktorí majú záujem aj prípravné kurzy na
prijímacie skúšky."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Univerzita ale minulý rok otvorila novú fakultu aplikovaných
jazykov, o ktorú záujem je. Tá ponúka študijné programy v angličtine, francúzštine a v nemčine. Počet
žiadostí na ňu je o 30 percent vyšší ako vlani."
Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Končia udelením dvojitého diplomu
v spolupráci s univerzitami zo zahraničia, s ktorými organizujeme to štúdium. Je to Univerzita v Halle
v Nemecku a je to Univerzita v Grenauble vo Francúzsku."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Monika Kardošová, TA3."
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18. Poplatky fakulty vracajú len zriedka

[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/06/2012; s.: 19; Kariéra; or]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný.
Uchádzačom, ktorí si podali niekoľko prihlášok, sa môže poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny
na prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o
náhradný termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť vybarť jednu
fakultu. Po zaevidovaní prihlášky fakulty len ojedinele vracajú poplatky za jej podanie. Napríklad
bratislavská filozofická fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej
skúške na inej fakulte Univerzity Komenského. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímačkách,
poplatok nevracia. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku,
ale len v istých prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na
prijímacích skúškach mu môžu vrátiť časť poplatku, maximálne osem eur.
(or)
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19. Začal sa súboj o indexy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/06/2012; s.: 18; Kariéra; Jarmila Horáková]
Niektoré fakulty ešte zvažujú druhé kolo podávania prihlášok
Na vysokých školách sa minulý týždeň začali prijímacie skúšky.
Niektorí uchádzači o vysokoškolské štúdium už v tomto čase majú v rukách rozhodnutie o prijatí či
neprijatí na vysokoškolské štúdium. Aj tento rok budú mať neprijatí uchádzači ďalšiu šancu pokúsiť sa
získať vysokoškolský index. Reparát na vysokú školu budú môcť urobiť podaním prihlášok na fakulty,
ktoré už vypísali druhé kolo prijímacích pohovorov. Robia to najmä tie, kde je prvotný záujem študentov
menší ako kapacity škôl. Niektoré vysoké školy takúto šancu študentom nedávajú, tak je to napríklad na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku túto možnosť zvažujú
dve fakulty, a to pedagogická a filozofická. Podľa hovorcu univerzity Vladimíra Buznu o tom má
rozhodnúť senát do konca tohto mesiaca.
Ekonómovia stále s testami
Ekonomická univerzita v Bratislave podľa jej prorektora Ferdinanda Daňa druhé kolo na žiadnej zo
svojich fakúlt nechystá. "Nie je dôvod, prijímacie skúšky u nás absolvuje vyše 6200 uchádzačov, je z
čoho vyberať. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte podnikového manažmentu, na
národohospodárskej fakulte a obchodnej fakulte," povedal prorektor. Prijímacie skúšky robia všetci
uchádzači, univerzita neprihliada na študijné výsledky počas strednej školy a ani na maturitné
vysvedčenie. "Testy sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok, " povedal Daňo.
Menej externistov
Všetky vysoké školy zaznamenali tento rok výrazný úbytok záujmu o externé štúdium. Kým ešte pred
desiatimi rokmi tvorili externisti spomedzi zapísaných študentov vyše tridsať, ba niekde aj štyridsať
percent, dnes sa ich počty ledva vyšplhajú na desať percent. Externé štúdium už vlani neotvorila ani
jedna fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, inak to nebude ani teraz. Na
Ekonomickej univerzite budú mať externisti osemnásťpercentné zastúpenie medzi študentmi
bakalárskeho štúdia. Jarmila Horáková
Testy sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok. Ferdinand Daňo, prorektor
Ekonomickej univerzity
Druhé kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium
V spolupráci s vysokými školami prinášame zoznam fakúlt, ktoré už vypísali druhé kolo prijímacích
pohovorov.
Verejné vysoké školy
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
Evanjelická bohoslovecká fakulta

Študijný program: Spojený magisterský program Evanjelická teológia Učiteľstvo náboženskej výchovy v
kombinácii: s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvom histórie učiteľstvom pedagogiky Evanjelická
teológia so zameraním na sociálnu pomoc Podanie prihlášky: do 31. júla Termín konania prijímacej
skúšky: 6. septembra Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Letecká fakulta
Študijný program: Riadenie leteckej dopravy Profesionálny pilot Pracovník riadenia letovej prevádzky
Prevádzka letísk Prevádzka lietadiel Avionické systémy Senzorika Podanie prihlášky: do 31. júla
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur Termín konania prijímacej skúšky: 24. augusta
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN
Drevárska fakulta
Študijný program: Drevárske technológie - denná a externá forma Výroba nábytku - denná a externá
forma Manažment drevárskej a nábytkárskej - denná forma Podnikový manažment v drevospracujúcom
priemysle - externá forma Ochrana osôb a majetku pred požiarom - externá forma Konštrukcia
drevených stavieb a nábytku - externá forma Podanie prihlášky: do 31. júla Termín konania prijímacej
skúšky: 10. augusta bez účasti uchádzačov o štúdium Poplatok za prijímacie konanie: 29 eur
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študijný program: Dopravná a manipulačná technika Výrobná technika Priemyselné inžinierstvo
Ekotechnika Podanie prihlášky: do 31. júla Termín konania prijímacej skúšky: 15. augusta bez účasti
uchádzačov o štúdium Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
Fakulta humanitných a prírodovedných vied
Študijný program: učiteľské študijné programy, denná forma učiteľstvo ekológie a fyziky učiteľstvo
ekológie a technickej výchovy učiteľstvo fyziky a matematiky učiteľstvo fyziky a technickej výchovy
učiteľstvo matematiky a technickej výchovy učiteľstvo ekológie a rusínskeho jazyka a lit. učiteľstvo fyziky
a rusínskeho jazyka a lit. Neučiteľské študijné programy, externá forma štúdia andragogika
vychovávateľstvo učiteľstvo praktickej prípravy Podanie prihlášky: do 31. augusta Termín konania
prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Strojnícka fakulta Študijný program: aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia a
informatizácia strojov a procesov automobily, lode a spaľovacie motory energetické strojárstvo procesná
a environmentálna technika strojárske technológie a materiály výrobné systémy a manažérstvo kvality
Podanie prihlášky: do 31. júla Termín konania prijímacej skúšky: Prijíma sa na základe študijných
výsledkov na strednej škole Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú prihlášku, 35 eur za
papierovú
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný program: Aplikovaná informatika Automobilová elektronika Elektronika Elektrotechnika
Priemyselná informatika Telekomunikácie Podanie prihlášky: do 25. júla Termín konania prijímacej
skúšky: prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole Poplatok za prijímacie konanie: 20
eur za elektronickú, 35 za papierovú
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve Chemické
inžinierstvo Chémia, medicínska chémia a chemické materiály Biotechnológia a potravinárska
technológia Výživa - kozmetika - ochrana zdravia Podanie prihlášky: do 10. augusta Termín konania
prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky, komisia zasadne 17. augusta Poplatok za prijímacie konanie:
25 eur za elektronickú, 35 za papierovú

Materiálovo technologická fakulta Trnava
Vypíšu v prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov, termín ešte nie je určený. Ústav manažmentu
Vypíšu v prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov, termín doplnia.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA TRNAVA
Filozofická fakulta
Študijný program: nemecký jazyk v odbornej komunikácii, denné aj externé štúdium ruský jazyk v
odbornej komunikácii slovenský jazyk a literatúra etnológia, história, filozofia učiteľstvo akademických
predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a
nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu Podanie
prihlášky: do 15. júla Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky Poplatok za prijímacie
konanie: bez poplatku Fakulta masmediálnej komunikácie Študijný program: Media Relations/vzťahy s
médiami v anglickom jazyku, denné a externé štúdium Podanie prihlášky: do 15. júla Termín konania
prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku Fakulta prírodných
vied Študijný program: biotechnológie chémia a aplikovaná chémia environmentálna chémia a
remediačné technológie aplikovaná informatika aplikovaná biológia
Podanie prihlášky: do 17. augusta Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky Poplatok za
prijímacie konanie: bez poplatku
Fakulta sociálnych vied
Študijný program: politológia verejná správa európske štúdiá sociálne služby a poradenstvo vo verejnej
správe Podanie prihlášky: do 17. augusta Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Študijný program: rádiologická technika verejné zdravotníctvo Poznámka: Denná aj externá forma štúdia
sa realizujú prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou. Podanie prihlášky: do 15. júla Termín
konania prijímacej skúšky: bez skúšok Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Študijný program: pre všetky bakalárske študijné programy
v dennej a externej forme manažment rastlinnej výroby manažment živočíšnej výroby všeobecné
poľnohospodárstvo udržateľné poľnohosp. a rozvoj vidieka výživa ľudí špeciálne chovateľstvo hipológia
Podanie prihlášky: do 10. augusta Termín konania prijímacej skúšky: 24. augusta Poplatok za prijímacie
konanie: 33 eur
Technická fakulta
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie Prevádzková bezpečnosť techniky Poľnohospodárska
technika Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti Technika spracovania poľnohospodárskych
produktov Prevádzka dopravných a manipulačných strojov Informačné a riadiace systémy vo výrobnej
technike Technika pre obnoviteľné zdroje energie Výrobná technika Podanie prihlášky: do 13. júla
Termín konania prijímacej skúšky: 14. augusta Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
TRNAVSKÁ UNIVERZITA TRNAVA
Pedagogická fakulta
Študijný program: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, externé štúdium, prijmú 90 študentov
Učiteľstvo v kombináciách predmetov denné štúdium, prijmú 150 študentov anglický jazyk a literatúra matematiky anglický jazyk a literatúra - chémia nemecký jazyk a literatúra - matematika anglický jazyk a
literatúra - fyzika nemecký jazyk a literatúra - biológia matematika- biológia matematika - fyzika
matematika - chémia biológia - fyzika biológia - chémia informatika - matematika informatika - biológia
nemecký jazyk a literatúra - náboženská výchova (katolícka) matematika - náboženská výchova
(katolícka) informatika - náboženská výchova (katolícka) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy učiteľstvo praktických chemických a potravinárskych predmetov, denné a externé štúdium,
prijmú 20 študentov Podanie prihlášky: do 13. júla Termín konania prijímacej skúšky: prijmú bez skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: 33 eur, za elektronickú 25 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo (denné štúdium),
sociálna práca, sociálna práca v zdravotníctve, verejné zdravotníctvo denná a externá forma Podanie
prihlášky: od 1. júla do 31. júla Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky Poplatok za
prijímacie konanie: 40 eur elektronická, 45 eur papierová
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA TRENČÍN
Fakulta priemyselných technológií Púchov
Študijný program: textilná technológia a návrhárstvo materiálová technológia environmentálne a
chemické technológie textilná technológia a návrhárstvo Podanie prihlášky: 31. júl - textilná technológia
a návrhárstvo, 20. august ostatné študijné programy: Termín konania prijímacej skúšky: Uchádzači o
denné/externé bakalárske štúdium v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo budú prijatí
na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou a úspešného vykonania talentovej
skúšky. V ostatných bez prijímacích skúšok. Poplatok za prijímacie konanie: 17 eur
ŽILINSKÁ UNIVERZITA ŽILINA
Strojnícka fakulta
Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia Vozidlá a motory Technika prostredia Strojárske
technológie Priemyselné inžinierstvo Podanie prihlášky: do 17. augusta Termín konania prijímacej
skúšky: 14. septembra Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Fakulta humanitných vied
Študijný program: Podanie prihlášky: do 31. augusta Termín konania prijímacej skúšky: Poplatok za
prijímacie konanie: 40 eur
Súkromné vysoké školy
Vysoká škola manažmentu/City University od Seattle Bratislava, Trenčín
Študijný program: podnikový manažment znalostný manažment Program Intenzívnej výučby anglického
jazyka Bachelor of Science in Business Administration (plne v anglickom jazyku) Podanie prihlášky: do
31. júla Termín konania prijímacej skúšky: Do programov v slovenskom jazyku prijímajú bez pohovorov.
Na programy v anglickom jazyku sa robia prijímacie pohovory formou testu z anglického jazyka – Toefl
alebo jeho ekvivalent. Najbližší termín Toefl testu je 17. august. Na vstupné testy sa treba prihlásiť
najneskôr mesiac vopred. Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur, vstupný test TOEFL 50 eur
Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Študijný program: Sociálna práca Misijná a charitatívna práca Ošetrovateľstvo Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve Verejné zdravotníctvo Zubná technika Psychológia Sociológia Fyzioterapia
Rádiologická technika Podanie prihlášky: do 21. júna Termín konania prijímacej skúšky: jún až júl
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Paneurópska vysoká škola Bratislava
Fakulta informatiky
Študijný program: Aplikovaná informatika, denná aj externá forma Podanie prihlášky: 15. júna - 1. termín
Termín konania prijímacej skúšky: pri prospechu do 2,5 za maturitné vysvedčenie bez prijímačiek
Poplatok za prijímacie konanie: 16,60 eur Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Študijný program: Riadenie bezpečnostných systémov, denná a externá forma Podanie prihlášky: do 22.
júna Termín konania prijímacej skúšky: motivačný pohovor Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Zdroj - vysoké školy
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20. Poisťovne strážia efektívnosť systému

[Téma: Ekonomická univerzita; Zdravotnícke noviny; 07/06/2012; 23/2012; s.: 4; Rozhovor; Branislav
Janík]
ING. MARTIN KULTAN, NOVÝ GENERÁLNY RIADITEĽ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA:
Po takmer piatich rokoch zmenila zdravotná poisťovňa Dôvera generálneho riaditeľa. Od 1. júna sa ním
stal doterajší riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Ing. Martin Kultan. Dúfa, že "s prispením
všetkých zamestnancov dosiahneme ďalší rozvoj poisťovne v prospech jej poistencov, partnerov a
zamestnancov". Prvý rozhovor poskytol Zdravotníckym novinám.
Kde šliape vláda súkromným poisťovniam na otlaky?
Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, aby sa do popredia nedostávali zástupné témy, ktoré v skutočnosti
neriešia problémy poskytovateľov, pacientov, poistencov a systému, aj keď sú možno mediálne
populárne. Napríklad opakované pretriasanie témy zisku poisťovní systému nepomôže. Je ťažká doba,
nesystémové kroky - zvyšujúce sa, ale nekryté nároky na mzdy, spôsobili, že postupne ubudnú témy,
ktoré nie sú podstatné z hľadiska toho, čo má zdravotníctvo prinášať. Teda správne, rýchle a najmä
efektívne liečenie pacienta.
Vaša bývalá kolegyňa, dnes ministerka, ako zatiaľ osobný názor prezentuje, že optimálna by bola jedna
štátna poisťovňa...
Sú známe systémy s jednou štátnou poisťovňou, ale aj s viacerými poisťovňami. Som presvedčený, že
konkurencia prináša významné pozitíva, aj keď ich na prvý pohľad nevidno. Poistenci zatiaľ menej
vnímajú, že sa viac elektronizuje, poskytovatelia menej oceňujú, že viac poisťovní je na prínos.
Poisťovne sa v starostlivosti o pacientov snažia o reálnu konkurenciu. Myslím si, že keby bol poistenec
nespokojný, prepoistí sa. Jedna poisťovňa by nepomohla, skôr by pomohlo vytvorenie takého rámca,
ktorý by nám umožnil viac vyniknúť v prospech poistencov. Veríme, že sa nebudú hľadať spôsoby, ako
zrušiť súkromné poisťovne, energiu treba venovať stabilizácii systému.
Môže poskytovateľovi dnes ponúknuť iné štátna, iné súkromná poisťovňa?
Áno. Nejde napríklad len o výšku kapitácie a platieb. Ak má jedna poisťovňa dobrý produkt, ostatné sa
snažia ponúknuť lepší, čo je pre poskytovateľa a poistenca bezpochyby výhodné. Začali sme riešiť
problém nadlimitov s cieľom vytvoriť systém, ktorý by ich negeneroval, a pridávajú sa k tomu aj ďalšie
poisťovne. Viac poisťovní znamená väčší tlak na využívanie elektronickej komunikácie, ročného
zúčtovania cez internet, prevencie, sprehľadňovanie tzv. čakačiek, vytváranie ďalších nových produktov
pre pacientov. V konkurenčnom prostredí jedni druhých motivujú.
Ministerka urobí legislatívu, že sa budú akcionári Dôvery triasť, povedal Richard Raši k zákazu zisku.
Počúva sa to dobre?
Riešime zisk a pritom sa dostatočne nevenujeme príčinám vzniku strát a neefektívneho vynakladania
dostupných prostriedkov. Aj podľa zdravotníkov treba primárne riešiť práve toto a nie primeranú a
zaslúženú odmenu. Zamerajme sa na to, čo reálne odčerpáva zdroje, čo trápi pacientov a
poskytovateľov. Zisk je motiváciou ku kvalitnejšej práci. Predbežné číslo, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad,
je necelých 26 mil. eur zisku všetkých troch poisťovní za minulý rok. Táto suma určite nie je
neprimeraná, ak vezmeme do úvahy investície a rozvojové projekty. A nehovoriac, že predstavuje len
pol percenta z celkových zdrojov v zdravotníctve.
Prečo si Dôvera požičala pred rokom od konzorcia bánk vyše sto miliónov eur?
Je úplne štandardné, že ak je výhodnejšie použiť cudzie zdroje, tak sa použijú. Nechcem, a v súlade s
bankovým tajomstvom a internými predpismi ani nemôžem, zverejňovať podrobností úveru. Využijeme
ho na investovanie do nových projektov v zdravotníctve. Viaceré veci sa pripravujú. Najpripravenejší je
projekt integrovaná zdravotná starostlivosť v Košickom kraji. Cieľom všetkých našich noviniek bude
poskytnúť poistencom lepšiu zdravotnú starostlivosť.
Je podľa vás zdravotníctvo biznis alebo nie?
To, že súčasťou systému sú aj klasické trhové princípy, je určite v prospech pacienta a celého systému.
Nie som zástancom toho, aby bolo všetko regulované. Konkurencia nie je len v sektore poisťovníctva,
ale aj medzi lekárňami, poskytovateľmi, dodávateľmi a prospieva to celému zdravotníctvu. Segment má
byť regulovaný v nevyhnutnej miere, ale ten, kto pridáva hodnotu, musí mať aj odmenu.
Viete svoj podiel, ktorý zo štátnej rezervy 50 mil. eur cez dočasne zvýšené odvody za poistencov štátu
pôjde na zvýšené mzdy lekárov a sestier?

Garantujeme, že ak štát poskytne rezervu na tento účel, presne tak ju aj použijeme. Pre nás to
predstavuje niečo vyše 10 mil. eur, ktoré pošleme poskytovateľom. Zvýšené percento za poistencov
štátu ešte ministerstvo nešpecifikovalo, bude to zrejme okolo 4,3 percenta. Pripomínam, že toto sú len
jednorazové riešenia. Ak neprijmeme systémové riešenia, situácia sa môže v septembri zopakovať.
Sú systémovým riešením nový prediktor chorobnosti a zmiernenie platobnej schopnosti?
Je správne, že sa tento parameter dopĺňa, systém tak bude spravodlivejší. Dôvera na tom môže
krátkodobo stratiť, ale keďže to umožní, aby sme pripravovali aj špeciálne programy pre chronicky
chorých pacientov, vo finále to môže priniesť pozitívny dôsledok pre poistenca, a to je podstatné.
Zavedenie prediktora chorobnosti je potrebné dobre pripraviť, inak prinesie zásadné problémy pri
prerozdeľovaní poistného. Tak ako sú veci známe dnes, jeho zavedenie nie je dotiahnuté. Pokiaľ ide o
platobnú schopnosť, táto téma sa Dôvery nedotkne, pretože plníme súčasné kritériá. Nie som
presvedčený, že účelové zmäkčovanie pravidiel pomôže, naopak, môže viesť k zhoršeniu situácie. Stále
mi chýba diskusia o systémových riešeniach, ako sú napríklad rozsah zdravotnej starostlivosti alebo
nominálne poistné, ktoré pomáha riešiť nedostatok zdrojov a je to odskúšané v zahraničí.
Bude pre vás chronicky chorý atraktívny poistenec?
Pre nás je atraktívny každý poistenec. Pripravované produkty a programy pre chronicky chorých
poistencov, ktorí tvoria významné percento nášho poistného kmeňa, môžu pomôcť, aby ich liečba bola
efektívna, aby sa ich stav nezhoršoval. Dôležité je správne načasovanie zavedenia PCG, v zahraničí sa
to zavádzalo postupne, avizované účelové rýchle zavedenie u nás prinesie skôr opačný efekt.
Čo bude znamenať pre poisťovňu, ak sa v roku 2013 nezvýši platba za poistencov štátu zo súčasných 4
percent?
Poistenci štátu sú rozhodujúca a pomerne nákladná skupina, pričom príjmy za nich patria medzi
najnižšie. Bude potrebné vynaložiť veľa úsilia, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala skutočne
efektívne. Zásadnými krokmi budú elektronizácia zdravotníctva, tlak na kvalitu a nezadlžovanie sa
nemocníc. Obávam sa, že môžu nastať výrazné problémy, s ktorými sa bude musieť štát pasovať.
Riešení je viacero, správnych i nesprávnych. Pomyselné nožnice sa môžu ešte viac otvárať, ak nebudú
finančne kryté ďalšie nároky, napr. kolektívne zmluvy či prípadný zákon o mzdách pre všetky
zdravotnícke profesie. Upozorňovali sme na to v minulosti, budeme aj teraz.
Od budúceho roku by mal štartovať DRG systém, bude sa však celý rok paralelne skúšobne vykazovať.
Bude to zázračný liek?
Prejsť na DRG systém bez prípravy by bolo riziko. Platba za diagnostickú skupinu je jedna z mála vecí,
na ktorej potrebe sa všetky strany zhodujú. Vnímajú, že to bude lepší, transparentnejší a spravodlivejší
systém platieb, lebo berie do úvahy reálne to, čo sa v nemocniciach robí. Neprinesie však automaticky
ďalšie peniaze, niekde môže dokonca aj ubrať. V súčasnosti máme platbu za oddelenie, ktorá by sa
mohla vnímať ako veľmi široké DRG. Po novom platba za diagnostickú skupinu zoskupí prípady do
relatívne podobných skupín, čo je presnejšie, lebo nie je oddelenie ako oddelenie a každá nemocnica
má inú štruktúru liečených pacientov. Preberáme dobrý nemecký model, netreba ho účelovo meniť. DRG
nie je zázračný liek, ktorý prinesie nové peniaze, no určite prispeje k väčšej spravodlivosti a
transparentnosti.
Rok paralelného vykazovania nie je stratou času?
Systém je potrebné nastaviť, nedá sa to spraviť naraz. Obdobie paralelného vykazovania potrebujeme,
poskytovatelia sa to musia naučiť. Získame lepší prehľad o tom, čo reálne v ústavných zariadeniach
robia. Aj keď platiť budeme po starom, po zavedení budeme vedieť, z čoho máme vychádzať. Bez
skúšobného obdobia vzniká riziko príliš veľkého chaosu, v prípade zlých odhadov nastavení by to
dokonca mohlo destabilizovať celý systém. Verím však, že konečne smerujeme k implementácii DRG.
Prečo poskytovatelia vnímajú poisťovne ako lakomých ministrov financií, či diktátorov, ktorí dávajú len
dve možnosti - ber alebo neber?
Poisťovne strážia efektívnosť systému, bojujú s plytvaním. Mrzí nás zlé vnímanie našej práce, možno je
chyba v komunikácii, v tom, ako je naša činnosť prezentovaná. Jedným z dôvodov zlého vnímania môže
byť situácia súvisiaca s finančne nekrytými nárokmi lekárov a sestier. V danej chvíli sme museli
jednoznačne upozorniť, že zdroje na ich vyššie mzdy objektívne nie sú k dispozícii, alebo sú
nedostačujúce. Boli sme skrátka poslom zlej správy. Rokovania o zmluvách nie sú diktátom. Vďaka
korektným diskusiám o zmluvách s asociáciami, komorami a združeniami sa vieme dohodnúť na
principiálnych veciach. Detaily následne doťahujeme s konkrétnymi lekármi a s konkrétnymi

nemocnicami.
Sú už poskytovatelia dostatočne internetizovaní, aby fungovala moderná elektronická komunikácia?
Dostatočne nie. Naším cieľom je, aby takto komunikovali všetci, šetrí im to čas a námahu. Navyše,
výrazne to prispieva k zvyšovaniu efektívnosti v systéme. Verím, že tento rok prekročíme 30-percentnú
hranicu poskytovateľov komunikujúcich s nami cez internet. Mimochodom, na internet je napojených
podstatne viac poskytovateľov. Je na škodu veci, že e-komunikáciu nevyužívajú v plnej miere.
Môžete to dosiahnuť bez fungujúceho eHealth?
EHealth je potrebný. Aj keď zavedený nie je, s niektorými vecami nebudeme čakať. Elektronický
objednávkový systém chceme spustiť tento rok, zlepšíme našu elektronickú pobočku, ktorá je čoraz
populárnejšia aj medzi poistencami. Tešíme sa, pretože rýchlo pochopili jej výhody. Čo sa týka eHealth,
uvítali by sme zdieľanie informácií, e-preskripciu či identifikáciu pacientov, ktoré pomôžu pacientovi aj
systému. Chceme sa vyhnúť situácii, keď jeden poistenec obehne osem špecialistov a u každého
dostane liek. Dnes to dokážeme zistiť až ex post, ale optimálne by bolo, keby sme o predpísaných
liekoch mali okamžitý online prehľad.
Z Dôvery ste si odskočili na vyše roka do VšZP. Na špionáž?
VšZP bola v ťažkej situácii, jej bývalý riaditeľ ma oslovil, aby som poisťovni pomohol a využil skúsenosti
zo vzťahov s poskytovateľmi. Bola to pre mňa výzva, ale aj dobrá skúsenosť.
Čo nové vnesiete do poisťovne ako jej nový generálny riaditel?
Mám ambíciu pokračovať v dialógu s poskytovateľmi a pacientmi. Je pre nás dôležité vedieť, čo
potrebujú a robiť všetko pre to, aby sme dokázali ich očakávania naplniť. Rád by som dosiahol väčšiu
angažovanosť pacientov. Domnievam sa, že v starostlivosti o svoje zdravie, obzvlášť v oblasti prevencie,
robia stále málo. Teší nás ich dôvera, v tomto roku sme už získali päťdesiattisícového poistenca. Je to
pre nás znak, že svoju prácu si robíme dobre.
Branislav Janík Foto: Boris Caban
Ing. Martin Kultan
(1979) absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, je ženatý, má dve deti. Má takmer desaťročné
pracovné skúsenosti v zdravotnom poistení. V poisťovni Dôvera pracuje s menšími prestávkami na
rôznych pozíciách od roku 2003. V roku 2005 krátko pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, v roku 2011 pôsobil aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Segment má byť regulovaný v nevyhnutnej miere, ale ten, kto pridáva hodnotu, musí mať aj odmenu.
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21. Najdrahšie štúdium je v Trenčíne
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 13/06/2012; s.: 14,15; VZDELÁVANIE; zuzu]
Prieskum
Pozrite si rebríček výdavkov na našich verejných vysokých školách
Úspešne ste zmaturovali a chystáte sa na univerzitu? Rátajte s tým, že ani štúdium na verejnej vysokej
škole nebude zadarmo. Prinášame vám rebríček výdavkov, ktoré vás čakajú v nasledujúcom
akademickom roku.
Prvé miesto vo výdavkoch vysokoškoláka prekvapujúco nepatrí nášmu hlavnému mestu, ale Trenčínu.
Podľa aktuálneho prieskumu portálu studentskefinancie.sk ako najdrahšie vychádza štúdium na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka: Náklady za akademický rok sa tu vyšplhajú až na 1 506 eur
ročne! Naopak, najlacnejšia je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s 1 078 eurami. V
nákladoch sú zarátané tieto položky: poplatok za prijímacie konanie, poplatok za vydanie študentského
preukazu ISIC, ubytovanie v internáte, obedy v školskej jedálni a cestovné mestskou hromadnou
dopravou. K nim si však každý študent musí ešte prirátať ďalšie výdavky na nákup skrípt, kníh či
učebných pomôcok, wi-fi pripojenie, bežné nákupy a, samozrejme, ošatenie. V ďalšej tabuľke nájdete
porovnanie vstupných poplatkov študenta prvého ročníka a mesačných platieb za internát.

Porovnajte si výdavky
Škola Vstupné náklady prváka Internát mesačne
Trenčianska univer. A. Dubčeka 59 eur 66 eur
Ekonomická univerzita v Bratislave 60 eur 58 eur
Univerzita Komenského v Bratislave 77 eur 70 eur
Technická univerzita v Košiciach 52 eur 68 eur
VŠ múzických umení v Bratislave 57 eur 70 eur
Trnavská univerzita 76 eur 60 eur
Akadémia umení v Banskej Bystrici 62 eur 50 eur
Univer. Pavla J. Šafárika v Košiciach 70 eur 55 eur
VŠ výtvarných umení v Bratislave 65 eur 63 eur
Slov. technická univerzita v Bratislave 60 eur 63 eur
Žilinská univerzita v Žiline 75 eur 56 eur
Katolícka univerzita v Ružomberku 60 eur 60 eur
Univer. Konštantína Filozofa v Nitre 50 eur 56 eur
Univer. Jánosa Selyeho v Komárne 70 eur 60 eur
Technická univerzita vo Zvolene 70 eur 48 eur
Univer. veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 49 eur 55 eur
Univer. Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 eur 53 eur
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 eur 50 eur
Prešovská univerzita v Prešove 55 eur 46 eur
Slov. poľnohospodárska univerz. v Nitre 52 eur 36 eur
Kde je draho, kde je lacno?
Koľko vyjde prváka akademický rok 2012/2013
Poradie Suma Škola Mesto
1. 1506eur Trenčianska univer. A. Dubčeka Trenčín
2. 1485eur Ekonomická univerzita Bratislava
3. 1447eur Univer. Komenského Bratislava
4. 1432eur Technická univerzita Košice
5. 1431eur VŠ múzických umení Bratislava
6. 1395eur Trnavská univerzita Trnava
7. 1392eur Akadémia umení Ban. Bystrica
8. 1379eur Univer. Pavla Jozefa Šafárika Košice
9. 1370eur VŠ výtvarných umení Bratislava
10. 1365eur Slov. technická univerzita Bratislava
11. 1355eur Žilinská univerzita Žilina
12. 1330eur Katolícka univerzita Ružomberok
13. 1297eur Univer. Konštantína Filozofa Nitra
14. 1277eur Univer. Jánosa Selyeho Komárno
15. 1270eur Technická univerzita Zvolen
16. 1267eur Univer. veterinárneho lekárstva a farmácie Košice
17. 1260eur Univer. Mateja Bela Ban. Bystrica
18. 1250eur Univer. sv. Cyrila a Metoda Trnava
19. 1182eur Prešovská univerzita Prešov
20. 1078eur Slov. poľnohospodárska univerzita Nitra
(zuzu)
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22. Živnostníci sú ľahkým terčom
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/06/2012; s.: 9; NÁZORY A ANALÝZY; Iveta Fodranová]
Napriek neustále deklarovanej podpore malého a stredného podnikania, ak vláde chýbajú peniaze, tak
medzi prvými, ktorí majú tuto finančnú medzeru zaplniť, sú živnostníci. Túto voľbu asi výrazne
podmieňuje ľahký prepočet prílevu financií do štátnej pokladnice, pretože skutočne nie je potrebný
matematický odborník, aby vyčíslil okamžitý efekt zo zvýšenia, postačí aj obyčajná vrecková kalkulačka,
ktorá vynásobí presne úradmi vedený (a teda vysoko relevantný údaj) - počet živnostníkov krát príslušná
suma zvýšenia. Návrh na zvýšenie odvodov sa už tradične zdôvodní faktom, že živnostníci spravidla
odvádzajú iba minimálne odvody, ktoré nestačia na ich dôchodok, a riešenie je na svete. Ak sa však
bližšie pozrieme na skupinu živnostníkov, ľahko pochopíme aj hladkosť riešenia. Organizovanosť
živnostníkov je nízka, väčšina z nich ani nevie, že existuje nejaký živnostenský zväz, ktorý by mal

zastupovať ich záujmy. Živnostníci nedisponujú takmer žiadnym právnym povedomím, takže prakticky
všetky rozhodnutia prijímajú pasívne. Dokonca aj ich renomé je pošramotené ukážkami životného štýlu
pseudopodnikateľov, takže ani zamestnanecká verejnosť im veľmi nedrukuje. A obrovský balík zákonov,
nariadení, vyhlášok a predpisov, ktoré majú poznať a dodržiavať, úplne zabíja akúkoľvek politickú
aktivitu živnostníkov. Avšak na živnostníka sa nedá pozerať iba ako na platiteľa minimálnych odvodov,
ktoré akože nekryjú jeho budúci dôchodok. Akosi sa stále zabúda, že značná časť z nich je napríklad
platcom DPH, a to znamená, že do štátneho rozpočtu odvádzajú okrem priamych daní aj nepriame
dane, ktoré sú výsledkom ich ekonomickej aktivity. Rovnako ich profesijná existencia súvisí s nákupom
tovarov, ktoré sú určené na výrobnú spotrebu, a teda má priamy vplyv na podporu a štruktúru rozvoja
priemyslu, prípadne dovozu, pretože vytvára dopyt po takých predmetoch, ktoré nevchádzajú do
spotrebného koša. Nezanedbateľný efekt majú na zamestnanosť, kde vytvárajú pracovné miesta
spravidla v súčasnosti pre najviac postihnutú skupinu nezamestnaných - pre ľudí s nízkou kvalifikáciou.
Živnostníci však potešia aj bankový sektor, pretože ich povinnosťou je mať účet. Ak teda štát hľadá
peniaze, bolo by dobré, keby sa už poobzeral aj po menej tradičných riešeniach. Možno by stál za úvahu
aj fundovaný prepočet prehodnotenia príjmov oslobodených od daní. A aspoň na chvíľu by mal nechať
živnostníkov bokom, pretože dobrý bača ovce strihá, ale nederie. Iveta Fodranová, Ekonomická
univerzita Bratislava
"Živnostníci nedisponujú takmer žiadnym právnym povedomím, takže prakticky všetky rozhodnutia
prijímajú pasívne.
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23. Kompenzácia dopadov reštriktívnych opatrení vlády na ekonomiku;
katastrofický scenár pre prípad odchodu Grécka z eurozóny
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:30; 15/06/2012; Komentáre; Z domova; Andrej Horváth]
Lucia Virostková, moderátorka: "Sledujete Komentáre, dobrý večer. Zajtra sa začína jubilejný 20. Art
Film Fest. Na filmovom maratóne v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne bude uvedených takmer 160
titulov a jeho návštevníci môžu osobne stretnúť viaceré svetoznáme osobnosti. O najväčších lákadlách
festivalu sa budeme zhovárať v druhej časti relácie. Pred víkendovou témou si však ešte posvietime na
dnešné rokovanie Rady solidarity. Jej členovia diskutovali aj o tom, ako kompenzovať dopady
reštriktívnych opatrení vlády na ekonomiku a vypočuli si katastrofický scenár pre prípad odchodu Grécka
z eurozóny po nedeľných voľbách."
Andrej Horváth, redaktor: "Konsolidačný balíček opatrení zníži výkon slovenskej ekonomiky o 0,4 %. Ak
by vláda zrušila dva štátne sviatky, tento dopad by sa vynuloval."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Hovorí sa veľmi intenzívne o 1. septembri, ale ja som za
rovnováhu, jeden štátny a jeden cirkevný. Preto som povedal, otvoríme otázku, či vôbec je možné sa
pozrieť na Vatikánsku zmluvu z hľadiska jej otvorenia."
Andrej Horváth, redaktor: "Vláda pripravuje aj zvýšenie niektorých správnych poplatkov. Inventúra
dnešného stavu totiž ukázala, že niektoré sú príliš nízke, napríklad za registráciu nových liekov."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Myslím si, že ak niekto chce obchodovať s liekmi, tak tento
poplatok by mal byť podstatne vyšší. Ďalej sa pýtame, prečo by stavebné povolenie malo byť rovnako
drahé pri rodinnom dome a pri nejakej mega investícii?"
Andrej Horváth, redaktor: "Rada solidarity hovorila aj o vládnom zámere zvýšiť poplatky za registráciu
nových automobilov. Zamestnávateľom sa to nepáči."
Ľuboš Sirota, Republiková únia zamestnávateľov: "Ďalšie náklady, ktoré bude musieť zrejme podnikateľ,
ale na druhej strane aby sme boli úprimní, aj každý bežný občan, ktorý si na Slovensko auto
zaregistruje, jednoducho zaplatiť."
Andrej Horváth, redaktor: "Na ďalšom rokovaní o týždeň by mala Rada solidarity a rozvoja definitívne
rozhodnúť o zmenách v 2. pilieri a zvýšení dane z príjmu fyzických osôb. Prvé kontúry tejto dane
naznačil minister financií už dnes. Platiť budú ľudia, ktorí zarábajú mesačne viac ako 3000 eur."
Peter Kažimír (Smer SD), minister financií SR: "V prípade povedzme 25 % sadzby nad 3000 eur sa
príjem do 3000 eur zdaňuje 19 % a príjem každé euro nad 3000 eur 25-timi."
Lucia Virostková, moderátorka: "Pozvanie do štúdia prijali rektor Ekonomickej univerzity prof. Rudolf
Sivák, vitajte."

Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý večer."
Lucia Virostková, moderátorka: "A Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky. Dobrý večer."
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Dobrý večer prajem."
Lucia Virostková, moderátorka: "Páni ako sme počuli, Rada solidarity sa opäť rozprávala o tom a
venovala sa zrušeniu dvoch sviatkov. Malo by to vyrovnať negatívny obsah konsolidačného balíka. Dá
sa naozaj očakávať, že by to naozaj mohlo takto výrazne pomôcť súkromnému sektoru? Pán Sivák."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja som sa zúčastnil rokovania Rady
solidarity ako zástupca Slovenskej rektorskej konferencie. Táto otázka sa diskutovala. Tá diskusia
vyplynula zo skutočnosti, že bola zverejnená prognóza vývoja slovenskej ekonomiky do konca roku 2012
a na rok 2013. Rok 2013 bol prezentovaný vo väzbe na konsolidačné opatrenia a tieto konsolidačné
opatrenia znamenajú, keď sa budú realizovať, že sa zníži rast hrubého domáceho produktu približne o
0,4 %. To je aj rozdiel medzi prognózou, ktorá vyšla z Národnej banky Slovenska, kde je prognózovaný
hospodársky rast vo výške 3,1 % a ministerstvo financií na základe materiálov, ktoré poskytol minister z
Inštitútu finančnej politiky, ten rast je prognózovaný na 2,6 %. Teda ten rozdiel 0,4 % podľa materiálov z
inštitútu znamená, že jednoducho tá konsolidácia má aj negatívny vplyv na hospodárky rast. Všeobecne
môžeme povedať, že najlepší spôsob na odstránenie dlhu vo verejných financiách je hospodársky rast,
ale vždy treba aj teoreticky jedno zdôvodnenie, vždy treba nájsť mieru medzi tým, ako podporovať
hospodársky rast a medzi tým, akým spôsobom konsolidovať verejné financie."
Lucia Virostková, moderátorka: "Naozaj si myslíte že je dôveryhodné, že práve tento negatívny dopad
vyrovnajú práve tieto dva sviatky, keď budú zrušené?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V porovnaní s krajinami okolitými, aj európskymi, čo sa
týka porovnania so Slovenskom, tak Slovensko má v podstate najviac štátnych sviatkov, myslí že je ich
15, v porovnaní s ďalšími krajinami, kde je ich menej. by sa vlastne mohlo teoreticky očakávať, že viac
pracovných dní dodá aj vyšší výkon do ekonomiky, ale zaručiť s nejakých 100 % dôveryhodným zdrojom
to do budúcna si netrúfam potvrdiť."
Lucia Virostková, moderátorka: "Premiér avizoval, že tieto dva zrušené sviatky takpovediac nebudú
zadarmo pre firmy a pre zamestnávateľov, že namiesto nich by potom mali prísť nejaké zmeny v
Zákonníku práce. Čo to môže ale podľa vás pán Sivák spolu s vyššími daňami priniesť pre
podnikateľské prostredie? Pretože práve zamestnávatelia už avizovali, že tieto zmeny, tieto načrtnuté
zmeny, pre nich nebudú veľmi priaznivé."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V každom prípade ten hospodársky
rast a konsolidácia verejných financií je spojený s podnikateľským prostredím. Ak je prijateľné
podnikateľské prostredie pre podnikateľov, ak je prijateľné podnikateľské prostredie pre zamestnancov,
tak je predpoklad, že tá ekonomika sa bude hýbať a bude sa hýbať pozitívne. Tie dva sviatky znamenajú
asi to, že počas tých dvoch sviatkov by sa mala vyprodukovať taká hodnota, ktorá by ten percentuálny
0,4 zabezpečila v rámci rastu HDP."
Lucia Virostková, moderátorka: "A čo sa týka teda zmien v Zákonníku práce, napríklad menej nadčasov,
vyššia ochrana zamestnancov, to by mohlo nejakým spôsobom ohroziť podnikateľské prostredie
vzhľadom na to, že práve zamestnávatelia sa proti tomu ohradili?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "To je otázka dohody zamestnávateľov
s odborármi, s ministerstvom práce. Tam je podstatná tá, že ten Zákonník práce by mal vytvárať
proaktívnu zamestnaneckú politiku. Jednoducho ten vážny problém, ktorý je na Slovensku z hľadiska
nezamestnanosti, by Zákonník práce mal pomôcť riešiť."
Lucia Virostková, moderátorka: "Aké prípadné zmeny v Zákonníku práce by naopak posilnili
zamestnanosť u nás? Aj takejto situácii v akej sa práve naša aj európska ekonomika nachádza? Sú
vôbec dôležité nejaké zmeny v Zákonníku práce, alebo naopak môže priniesť skôr opačný efekt?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Tie zmeny, ktoré počítam že prídu, v súčasnosti ešte sú
iba v návrhu a momentálne ešte nepoznáme teda presné znenie týchto zmien, takže určite zmeny sú
potrebné, aby bolo dosiahnuté vyššie výkonnosti a aj vyššej zamestnanosti a v súčasnosti ťažko
hodnotiť dopad, ktorý budú mať zmeny, ktoré v podstate ešte neboli prerokované všetkými partnermi a
ktoré vlastne my ešte nepoznáme. Takže určite sú potrebné, uvidíme aké budú."
Lucia Virostková, moderátorka: "Z tých konkrétnych opatrení ktoré sa dnes spomínali na Rade solidarity,
bolo aj stanovenie stropu pre dávku v nezamestnanosti. Dnes je na úrovni vyše 1100 eur, po novom by

to malo byť necelých 800 eur. Čo si myslíte o takomto opatrení?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Myslím že je to správne opatrenie.
Myslím si, že toto opatrenie je veľmi vhodné, je potrebné, jednoducho dávka v nezamestnanosti by mala
byť odvodená nie od príjmu príslušného zamestnanca, ale mala by zohľadňovať, keď sa zvolila tá forma,
že priemernú mzdu v ekonomike Slovenska, tak to považujem za vhodný nástroj. Pretože tá
konsolidácia verejných financií a zníženie zadĺženosti sa v podstate môže uskutočniť len dvomi
spôsobmi, že sa zvýšia príjmy, alebo sa znížia výdavky a tieto výdavky súvisia aj s otázkou vyplácania
dávok v nezamestnanosti a je to pozitívny krok."
Lucia Virostková, moderátorka: "Dnes zaznel aj návrh, ako sme počuli aj v príspevku, aby sa zmenili
niektoré správne poplatky, napríklad pri registrácii automobilov mala by sa podporiť práve registrácia
nových automobilov, čiže dalo by sa povedať domáca výroba. Je to dobrý spôsob ako podporovať tento
sektor? Alebo ekonomiku cez podporu automobilového sektora?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V podstate slovenská ekonomika závisí z najväčšej
časti na tom automobilovom priemysle a na produkcii automobilového priemyslu, takže asi z toho
dôvodu sa ráta aj s tým, že väčšia produkcia áut a podpory pre rast ekonomiky, no zároveň by som
povedal, že sa možno aj obmedzí počet áut na Slovensku ktoré budú nakupované, nakoľko častokrát zo
zahraničia nakupujú spotrebitelia lacnejšie autá už opotrebované, ktoré vlastne keby doviezli na
Slovensko, tak vlastne platia vyšší poplatok a myslím si, že častokrát na Slovensku tie automobily sú
predražené a tým pádom by mohli odradiť tých spotrebiteľov od kúpy týchto automobilov."
Lucia Virostková, moderátorka: "Pán profesor, vy ste videli v tých návrhoch aj konkrétne poplatky, resp.
spôsob ako by sa mali zvýšiť. Myslíte si, že to bude veľká časť práve v rámci tohto konsolidačného
balíka, že s tým vláda ráta ako s dôležitým príjmom?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tam sa spomínala čiastka okolo 3537 miliónov euro s tým, že pozitívne možno hodnotiť to, že je to odstupňované, to znamená ten poplatok,
kde sa platí iba jeden poplatok za registráciu a rozdielne podľa kubatúry áut. To znamená, že za malé
autá, obrazne povedané, ten poplatok je pomerne nízky a za tie luxusné autá je n-násobne vyšší a
rovnako za pozitívne možno hodnotiť, kolega spomenul to, že je rozdiel keď sa bude registrovať auto
ktoré je domáce, tu vyrobené a rozdiel, keď zo zahraničia a tie rozdiely sú pomerne výrazné a toto by
malo stimulovať aj predaj áut vyrobených na Slovensku."
Lucia Virostková, moderátorka: "Dobre páni, presuňme sa od slovenských opatrení k celoeurópskemu
problému. Rezort financií dnes predstavil možné dôsledky pre našu ekonomiku v prípade, že by Grécko
opustilo eurozónu. Podľa tohto scenára by nám hrozil výrazný pokles hospodárskeho výkonu,
prepúšťanie vo firmách, nižšie platy, či spomalenie výroby."
Andrej Horváth, redaktor: "Hoci vláda považuje len za málo pravdepodobné, že extrémne zadĺžené
Grécko opustí eurozónu, zároveň to nevylučuje a pripravuje sa aj na takúto možnosť."
Peter Kažimír (Smer SD), minister financií: "Scenár hovorí o prepade rastu v eurozóne o -3,5 %. V
prípade našej ekonomika, ktorá je oveľa citlivejšia na tieto faktory, lebo je závislá od exportu, my sme
odhadovali prepad ekonomického rastu o skoro 4 %."
Andrej Horváth, redaktor: "Odborníci sa obávajú, že Grécko by mohlo vyvolať tzv. dominový efekt a
svoje problémy by prestali zvládať aj napríklad Španieli či Taliani."
Ľuboš Sirota, Republiková únia zamestnávateľov: "Slovensko by zrejme tú situáciu zvládlo, ale dostali by
sme sa pravdepodobne do situácie, ktorá by sa veľmi blížila k tomu kritickému a krízovému roku 2008,
kedy vlastne prepukla prvýkrát finančná a hospodárska kríza."
Andrej Horváth, redaktor: "Premiér Robert Fico si stále myslí, že zotrvanie Grécka v eurozóne je
najlepšie možné riešenie, no nemalo by to byť za každú cenu."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Ak nová politická garnitúra Grécka nebude mať záujem
komunikovať s eurozónou, nebude mať záujem plniť podmienky, možno miernejšie, lebo už zisťujeme,
že eurozóna je pripravená zmierňovať, tak Slovensko sa pridá k tým krajinám, ktoré budú žiadať odchod
Grécka z eurozóny."
Andrej Horváth, redaktor: "O tom, či Grécko zostane v eurozóne, rozhodnú výsledky parlamentných
volieb, ktoré s v krajine konajú už tento víkend."
Lucia Virostková, moderátorka: "Áno, ako sme počuli, už v nedeľu Gréci druhýkrát pristúpia k volebným
urnám. Neoficiálne prieskumy nahrávajú proeurópskym silám, ale vedú v nich len veľmi tesne. Pán

profesor, ak by sa potvrdil takýto priaznivý scenár, malo by to podľa vás nejaký dlhodobý pozitívny efekt
pre situáciu na finančných trhoch?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V každom prípade by to bol pozitívny
signál pre finančné trhy. Bola by to záruka určitej stability a proeurópskej orientácie Grécka, pretože v
opačnom prípade ak by vo voľbách zvíťazili strany, ktoré sú inak orientované a nie proeurópsky,
znamenalo by to zrejme nesúhlas so všetkými opatreniami, ktoré Európska únia pripravila pre Grécko.
Znamenalo by to nestabilitu a znamenalo by to negatívny signál určite pre finančné trhy s tým, že tá
grécka ekonomika v podstate je v rámci eurozóny síce len 3 % podiel, ale ten efekt, ktorý by priniesol,
negatívny efekt ak by sa zmenila proeurópska orientácia Grécka na základe výsledkov volieb, by bol nnásobný."
Lucia Virostková, moderátorka: "Nie je však už situácia v iných krajinách, väčších ako v Španielsku a v
Taliansku natoľko komplikovaná, že aj pozitívny výsledok v Grécku by v podstate nič neznamenal pre
situáciu týchto krajín na finančných trhoch?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Pozitívny výsledok v Grécku by dal jasne najavo, že
grécki voliči, grécki občania majú záujem riešiť svoju situáciu nepriaznivú, ktorá vlastne vyplýva z
celkovej situácie finančnej na tých trhoch, aj celkovo v tej eurozóne a z toho dôvodu si myslím, že by to
dalo akosi takú istotu tým finančným trhom, že dobre, máme záujem riešiť situáciu a tým pádom by to
mohol by jasný signál aj pre trhy, že Španielsko v podstate keď sa posnaží, tak tiež by sa vlastne mohlo
dostať preč z tých problémov a tým pádom by sa došlo vlastne k tomu quasi ozdraveniu finančných
trhov. Ale zase je to len taký scenár."
Lucia Virostková, moderátorka: "Ak by naopak došlo k tomu negatívnemu scenáru, dá sa nejakým
spôsobom vôbec zmierniť dopad na našu ekonomiku pán profesor?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tak ten dopad určite by bol negatívny.
Boli spomínané tu čísla z hľadiska poklesu hospodárskeho rastu, predpokladá sa, že v roku 2012 na 0,4
% a v roku 2013 až mínusový, približne o 3,9 %. Je zrejmé, že akýkoľvek takýto jav negatívne zasiahne
slovenskú ekonomiku vzhľadom k tomu, že je exportne zameraná. Vzhľadom k tomu , že by sa zneistila
eurozóna a strácala by sa konkurencieschopnosť našich výrobkov, znížil sa export, viedlo by to zrejme k
rastu nezamestnanosti. Len stále treba dúfať, že tento obrazne povedané zlý vývoj sa v eurozóne
neuskutoční, ani na Slovensku, ale zrejme už tá príprava je vhodná."
Lucia Virostková, moderátorka: "Čo sa však naozaj môže konkrétne robiť na zmiernenie tých možných
negatívnych dosahov? Aj v prípade, že napríklad aj keby pozitívny výsledok v Grécku neviedol k
dlhodobejšiemu obratu na finančných trhoch? Čo sa d urobiť u nás na zmiernenie?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Určite je dobre pripraviť sa a v podstate počítať s tým
negatívnym scenárom, to za prvé. Za druhé, momentálne prijaté konsolidačné opatrenia, či už je to
záväzok voči Európskej únii, alebo už aj bez toho by bolo vlastne potrebné ozdravovať tie financie a
Slovensko ako také si myslím že toho moc spraviť nemôže, nakoľko sme vysoko závislí od zahraničného
dopytu a pokiaľ by ten negatívny scenár dopadov na ten zahraničný dopyt od ktorého vlastne závisíme,
tak tam toho veľa neovplyvníme. Takže z tejto strany asi."
Lucia Virostková, moderátorka: "Existujú určité náznaky, že eurozóna by mohla zmierniť podmienky
čerpania záchrannej pôžičky pre Grécko. Je to podľa vás nevyhnutné už nielen z politického dôvodu, ale
už aj z ekonomického?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tie posledné údaje o konsolidácii v
Grécku dokumentujú, že ten stupeň konsolidácie, ktorý očakávala Európska únia, momentálne Grécko
asi nie je schopné splniť. Tak sú možné viaceré scenáre,ale jeden z nich je, že by sa to zmiernilo a
postupne by ten dlh Grécka sa utlmoval. Je to jeden z možných scenárov, je to scenár, ktorý by aj reálne
mohol viesť k úspechu."
Lucia Virostková, moderátorka: "Aký by to bol potom precedens pre ostatné krajiny, ktoré budú žiadať
pôžičky zo záchranného fondu?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V súčasnosti v podstate dostalo precedens už aj
Španielsko, čo sa týka fiškálneho paktu tzv., takže je jasné, že pokiaľ by boli znížení a zlepšené
podmienky pre Grécko, tak by museli byť zlepšené aj v iných krajinách. Znamenalo by to v podstate len
tie lepšie podmienky. Je tam podľa môjho názoru isté riziko z hľadiska zneužitia, alebo takého
zodpovedného čerpania, lebo vieme, že Grécko dostalo pomoc a či takáto pomoc bude možná aj pre
nás, tým precedensom sa to vlastne už potvrdí a je tam takéto riziko."
Lucia Virostková, moderátorka: "A aké šance dávate najnovším iniciatívam na posilnenie fiškálnej a

bankovej únie v rámci Európskej únie? Ako rýchlo by mali byť podľa vás uskutočnené na to, aby naozaj
mohli zvrátiť tento začarovaný kruh dlhovej krízy?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tie opatrenia sú nevyhnutné z môjho
pohľadu a mali by byť prijaté čo najskôr. Zrejme iná cesta nie je."
Lucia Virostková, moderátorka: "Čo to znamená čo najskôr? Keď vlastne každý deň počúvame nejaké
správy o tom, ako sa mení situácia na finančných trhoch."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja si myslím, že už najbližší summit
vrcholných predstaviteľov Európskej únie prijme tieto opatrenia, pretože akékoľvek ďalšie oddaľovanie
bude mať negatívne dôsledky a jednoducho to aj Európa s musí v tomto spojiť a musí jednotne. Pretože
iným spôsobom by to znamenalo pre Európsku úniu a osobitne pre eurozónu veľmi zlý vývoj."
Lucia Virostková, moderátorka: "Už v najbližších dňoch sa dozvieme odpovede na mnohé otázniky ktoré
sme spomenuli. Páni, vďaka že ste si našli čas na našich divákov, dovidenia."
Hostia: "Dovidenia."
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24. Začal sa súboj o indexy
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 18/06/2012; 140/2012; s.: 10; RODINA; or]
NIEKTORÉ FAKULTY ZVAŽUJÚ DRUHÉ KOLO
Na vysokých školách sa začali prijímacie skúšky. Niektorí uchádzači o vysokoškolské štúdium už v
tomto čase majú v rukách rozhodnutie o prijatí či neprijatí na vysokoškolské štúdium.
Aj tento rok budú mať neprijatí uchádzači ďalšiu šancu pokúsiť sa získať vysokoškolský index. Reparát
na vysokú školu budú môcť urobiť podaním prihlášok na fakulty, ktoré už vypísali druhé kolo prijímacích
pohovorov. Robia to najmä tie, kde je prvotný záujem študentov menší ako kapacity škôl. Niektoré
vysoké školy takúto šancu študentom nedávajú, tak je to napríklad na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku túto možnosť zvažujú dve fakulty, a to pedagogická a
filozofická. Podľa hovorcu univerzity Vladimíra Buznu o tom má rozhodnúť senát do konca tohto
mesiaca. Ekonómovia stále s testmi Ekonomická univerzita v Bratislave podľa jej prorektora
Ferdinanda Daňa druhé kolo na žiadnej zo svojich fakúlt nechystá. "Nie je dôvod, prijímacie skúšky u
nás absolvuje vyše 6200 uchádzačov, je z čoho vyberať. Najväčší záujem je o štúdium na fakulte
podnikového manažmentu, na národohospodárskej fakulte a obchodnej fakulte," povedal prorektor.
Prijímacie skúšky robia všetci uchádzači, univerzita neprihliada na študijné výsledky počas strednej
školy a ani na maturitné vysvedčenie. "Testy sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania
skúšok, " povedal Daňo. Menej externistov Všetky vysoké školy zaznamenali tento rok výrazný úbytok
záujmu o externé štúdium. Kým ešte pred desiatimi rokmi tvorili externisti spomedzi zapísaných
študentov vyše tridsať, ba niekde aj štyridsať percent, dnes sa ich počty ledva vyšplhajú na desať
percent. Externé štúdium už vlani neotvorila ani jedna fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v
Bratislave, inak to nebude ani teraz. Na Ekonomickej univerzite budú mať externisti
osemnásťpercentné zastúpenie medzi študentmi bakalárskeho štúdia. (or)
VEDELI STE?
Druhé kolo prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium
TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Letecká fakulta
Študijný program: Riadenie leteckej dopravy Profesionálny pilot Pracovník riadenia letovej prevádzky
Prevádzka letísk Prevádzka lietadiel Avionické systémy Senzorika
Podanie prihlášky: do 31. júla
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Termín konania prijímacej skúšky: 24. augusta
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta humanitných a prírodovedných vied
Študijný program: učiteľské študijné programy, denná forma: učiteľstvo ekológie a fyziky, učiteľstvo
ekológie a technickej výchovy, učiteľstvo fyziky a matematiky, učiteľstvo fyziky a technickej výchovy,
učiteľstvo matematiky a technickej výchovy, učiteľstvo ekológie a rusínskeho jazyka a lit., učiteľstvo
fyziky a rusínskeho jazyka a lit.
Neučiteľské študijné programy, externá forma štúdia:andragogika, vychovávateľstvo, učiteľstvo
praktickej prípravy
Podanie prihlášky: do 31. augusta
Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výsledkov získaných počas
stredoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur Zdroj - vysoké školy
FAKTY
Poplatky fakulty vracajú len zriedka
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný.
Uchádzačom, ktorí si podali niekoľko prihlášok, sa môže poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny
na prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o
náhradný termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť vybrať jednu
fakultu.
Po zaevidovaní prihlášky fakulty len ojedinele vracajú poplatky za jej podanie. Napríklad bratislavská
filozofická fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na
inej fakulte Univerzity Komenského.
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímačkách, poplatok nevracia. Na Ekonomickej univerzite v
Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v istých prípadoch.
Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach mu
môžu vrátiť časť poplatku, maximálne osem eur.
(or)
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25. Najviac "lietajúcich pedagógov" je na súkromných školách
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 16/06/2012; Slovensko; TASR]
Najviac pedagógov, ktorí pracujú naraz na viacerých vysokých školách, zamestnávajú súkromné školy.
Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe zverejneného registra zamestnancov vypracoval bývalý poradca
exministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) Marián Zachar v spolupráci s inštitútom INEKO.
Z údajov o úväzkoch zamestnancov vysokých škôl, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva v apríli tohto
roka, vyplýva, že každá vysoká škola zamestnáva určité percento ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej
škole. "Päť škôl zamestnáva k 25.5.2012 viac ako 30 percent takýchto zamestnancov. Prvých šesť
priečok obsadili súkromné vysoké školy," píše Zachar na svojom blogu. Domnieva sa však, že to nemusí
byť zákonite znakom nekvality. "Môže to znamenať, že si súkromné školy zatiaľ nemali čas vychovať
najlepších odborníkov," povedal pre TASR.
Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s najväčším podielom zamestnancov pracujúcich viac ako na
jednej škole obsadila Vysoká škola v Sládkovičove. Vyše 67 percent pedagógov pracuje aj inde ako na
tejto škole. "Snahou vysokej školy je prepojenosť na prax. To je možné len otvorením sa učiteľom z
praxe," reagoval jej rektor Karol Polák. Dodal, že v USA sú učitelia, ktorých si nikto nežiada, príťažou pre
danú vysokú školu. "Kvalitných vysokoškolských pedagógov je na Slovensku málo, preto sa o nich
vysoké školy musia deliť," uviedla PR manažérka súkromnej Paneurópskej vysokej školy Katarína
Hodorová. Nemyslí si, že vysoký podiel učiteľov pracujúcich na iných školách negatívne ovplyvňuje
kvalitu výučby. Zo zamestnancov školy má 36,5 percenta úväzok aj inde. "Práve naopak, vďaka

prednášajúcim, ktorí prichádzajú prednášať z iných vysokých škôl a často aj zo zahraničných, majú naši
študenti možnosť získať globálny pohľad na prednášanú tému," dodala Hodorová.
Zo Zacharovej analýzy vyplynulo, že vo veľkej väčšine vysokých škôl sú zamestnaní na stopercentný
úväzok aj takí profesori, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok aj na inej vysokej škole. "To znamená, že
pojem 'lietajúci profesor' je celoslovenský jav," zdôraznil. Päť verejných vysokých škôl zamestnáva viac
ako 20 percent takýchto profesorov. Z nich najviac, takmer 32 percent, Trnavská univerzita, 26,7
percenta trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda a 26,5 percenta Ekonomická univerzita (EU) v
Bratislave.
"Počty profesorov z EU, ktorí pôsobia na iných vysokých školách, v značnej miere ovplyvňuje to, že
väčšina fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, tak verejných, ako aj
súkromných, vychádzala pri svojom vzniku zo študijných programov EU v Bratislave," reagovala vedúca
Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou Lucia Gunišová. Podľa EU je preto do istej miery logické, že
výučbu na týchto fakultách zabezpečujú aj profesori z univerzity, kde sa tieto študijné programy a
predmety tvorili. Podľa informácií univerzity sú však profesori z EU garantmi študijných programov na
iných školách len v minimálnom rozsahu a zabezpečujú na nich len výučbu.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) plánuje stopercentné úväzky profesorov na viacerých
školách obmedziť prostredníctvom novely vysokoškolského zákona. Povinnosť zverejňovať úväzky
vysokoškolských pedagógov priniesla vysokým školám novela vysokoškolského zákona, ktorú poslanci
schválili vo februári. Opatrenie malo podľa bývalého ministra školstva Jurzycu slúžiť najmä študentom pri
voľbe vysokej školy. Na základe úväzkov jednotlivých pedagógov totiž môžu zistiť, koľko času môže tenktorý profesor stráviť na škole, o ktorú majú záujem.
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26. Najviac lietajúcich pedagógov je na súkromných vysokých školách
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 16/06/2012; Slovensko; TASR]
Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s najväčším podielom zamestnancov pracujúcich aj inde obsadila
Vysoká škola v Sládkovičove.
Bratislava 16. júna (TASR) – Najviac pedagógov, ktorí pracujú naraz na viacerých vysokých školách,
zamestnávajú súkromné školy.
Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe zverejneného registra zamestnancov vypracoval bývalý poradca
exministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) Marián Zachar v spolupráci s inštitútom INEKO.
Z údajov o úväzkoch zamestnancov vysokých škôl, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva v apríli tohto
roka, vyplýva, že každá vysoká škola zamestnáva určité percento ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej
škole.
"Päť škôl zamestnáva k 25.5.2012 viac ako 30 percent takýchto zamestnancov. Prvých šesť priečok
obsadili súkromné vysoké školy," píše Zachar na svojom blogu.
Domnieva sa však, že to nemusí byť zákonite znakom nekvality. "Môže to znamenať, že si súkromné
školy zatiaľ nemali čas vychovať najlepších odborníkov," povedal pre TASR.
Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s najväčším podielom zamestnancov pracujúcich viac ako na
jednej škole obsadila Vysoká škola v Sládkovičove. Vyše 67 percent pedagógov pracuje aj inde ako na
tejto škole.
"Snahou vysokej školy je prepojenosť na prax. To je možné len otvorením sa učiteľom z praxe," reagoval
jej rektor Karol Polák. Dodal, že v USA sú učitelia, ktorých si nikto nežiada, príťažou pre danú vysokú
školu.
"Kvalitných vysokoškolských pedagógov je na Slovensku málo, preto sa o nich vysoké školy musia
deliť," uviedla PR manažérka súkromnej Paneurópskej vysokej školy Katarína Hodorová. Nemyslí si, že
vysoký podiel učiteľov pracujúcich na iných školách negatívne ovplyvňuje kvalitu výučby.
Zo zamestnancov školy má 36,5 percenta úväzok aj inde. "Práve naopak, vďaka prednášajúcim, ktorí
prichádzajú prednášať z iných vysokých škôl a často aj zo zahraničných, majú naši študenti možnosť
získať globálny pohľad na prednášanú tému," dodala Hodorová.
Zo Zacharovej analýzy vyplynulo, že vo veľkej väčšine vysokých škôl sú zamestnaní na stopercentný

úväzok aj takí profesori, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok aj na inej vysokej škole. "To znamená, že
pojem 'lietajúci profesor' je celoslovenský jav," zdôraznil.
Päť verejných vysokých škôl zamestnáva viac ako 20 percent takýchto profesorov. Z nich najviac,
takmer 32 percent, Trnavská univerzita, 26,7 percenta trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda a 26,5
percenta Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave.
"Počty profesorov z EU, ktorí pôsobia na iných vysokých školách, v značnej miere ovplyvňuje to, že
väčšina fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, tak verejných, ako aj
súkromných, vychádzala pri svojom vzniku zo študijných programov EU v Bratislave,"reagovala vedúca
Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou Lucia Gunišová.
Podľa EU je preto do istej miery logické, že výučbu na týchto fakultách zabezpečujú aj profesori z
univerzity, kde sa tieto študijné programy a predmety tvorili. Podľa informácií univerzity sú však profesori
z EU garantmi študijných programov na iných školách len v minimálnom rozsahu a zabezpečujú na nich
len výučbu.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) plánuje stopercentné úväzky profesorov na viacerých
školách obmedziť prostredníctvom novely vysokoškolského zákona. Povinnosť zverejňovať úväzky
vysokoškolských pedagógov priniesla vysokým školám novela vysokoškolského zákona, ktorú poslanci
schválili vo februári.
Opatrenie malo podľa bývalého ministra školstva Jurzycu slúžiť najmä študentom pri voľbe vysokej
školy. Na základe úväzkov jednotlivých pedagógov totiž môžu zistiť, koľko času môže ten-ktorý profesor
stráviť na škole, o ktorú majú záujem.
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27. Najviac "lietajúcich pedagógov" je na súkromných školách
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 16/06/2012; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA – Najviac pedagógov, ktorí pracujú naraz na viacerých vysokých školách, zamestnávajú
súkromné školy. Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe zverejneného registra zamestnancov vypracoval
bývalý poradca exministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) Marián Zachar v spolupráci s inštitútom
INEKO.
Z údajov o úväzkoch zamestnancov vysokých škôl, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva v apríli tohto
roka, vyplýva, že každá vysoká škola zamestnáva určité percento ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej
škole. "Päť škôl zamestnáva k 25.5.2012 viac ako 30 percent takýchto zamestnancov. Prvých šesť
priečok obsadili súkromné vysoké školy," píše Zachar na svojom blogu. Domnieva sa však, že to nemusí
byť zákonite znakom nekvality. "Môže to znamenať, že si súkromné školy zatiaľ nemali čas vychovať
najlepších odborníkov," povedal.
Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s najväčším podielom zamestnancov pracujúcich viac ako na
jednej škole obsadila Vysoká škola v Sládkovičove. Vyše 67 percent pedagógov pracuje aj inde ako na
tejto škole. "Snahou vysokej školy je prepojenosť na prax. To je možné len otvorením sa učiteľom z
praxe," reagoval jej rektor Karol Polák. Dodal, že v USA sú učitelia, ktorých si nikto nežiada, príťažou pre
danú vysokú školu.
"Kvalitných vysokoškolských pedagógov je na Slovensku málo, preto sa o nich vysoké školy musia
deliť," uviedla PR manažérka súkromnej Paneurópskej vysokej školy Katarína Hodorová. Nemyslí si, že
vysoký podiel učiteľov pracujúcich na iných školách negatívne ovplyvňuje kvalitu výučby. Zo
zamestnancov školy má 36,5 percenta úväzok aj inde. "Práve naopak, vďaka prednášajúcim, ktorí
prichádzajú prednášať z iných vysokých škôl a často aj zo zahraničných, majú naši študenti možnosť
získať globálny pohľad na prednášanú tému," dodala Hodorová.
Zo Zacharovej analýzy vyplynulo, že vo veľkej väčšine vysokých škôl sú zamestnaní na stopercentný
úväzok aj takí profesori, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok aj na inej vysokej škole. "To znamená, že
pojem 'lietajúci profesor' je celoslovenský jav," zdôraznil. Päť verejných vysokých škôl zamestnáva viac
ako 20 percent takýchto profesorov. Z nich najviac, takmer 32 percent, Trnavská univerzita, 26,7
percenta trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda a 26,5 percenta Ekonomická univerzita (EU) v
Bratislave.
"Počty profesorov z EU, ktorí pôsobia na iných vysokých školách, v značnej miere ovplyvňuje to, že
väčšina fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, tak verejných, ako aj
súkromných, vychádzala pri svojom vzniku zo študijných programov EU v Bratislave," reagovala vedúca

Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou Lucia Gunišová. Podľa EU je preto do istej miery logické, že
výučbu na týchto fakultách zabezpečujú aj profesori z univerzity, kde sa tieto študijné programy a
predmety tvorili. Podľa informácií univerzity sú však profesori z EU garantmi študijných programov na
iných školách len v minimálnom rozsahu a zabezpečujú na nich len výučbu.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) plánuje stopercentné úväzky profesorov na viacerých
školách obmedziť prostredníctvom novely vysokoškolského zákona. Povinnosť zverejňovať úväzky
vysokoškolských pedagógov priniesla vysokým školám novela vysokoškolského zákona, ktorú poslanci
schválili vo februári. Opatrenie malo podľa bývalého ministra školstva Jurzycu slúžiť najmä študentom pri
voľbe vysokej školy. Na základe úväzkov jednotlivých pedagógov totiž môžu zistiť, koľko času môže tenktorý profesor stráviť na škole, o ktorú majú záujem.
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28. Najviac lietajúcich pedagógov je na súkromných školách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/06/2012; Z domova; tasr]
Každá slovenská vysoká škola zamestnáva niekoľko ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej škole.
BRATISLAVA. Najviac pedagógov, ktorí pracujú naraz na viacerých vysokých školách, zamestnávajú
súkromné školy.
Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe zverejneného registra zamestnancov vypracoval bývalý poradca
exministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ) Marián Zachar v spolupráci s inštitútom INEKO.
Z údajov o úväzkoch zamestnancov vysokých škôl, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva v apríli tohto
roka, vyplýva, že každá vysoká škola zamestnáva určité percento ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej
škole.
Päť škôl zamestnáva k 25.5.2012 viac ako 30 percent takýchto zamestnancov. Prvých šesť priečok
obsadili súkromné vysoké školy, píše Zachar na svojom blogu.
Domnieva sa však, že to nemusí byť zákonite znakom nekvality. Môže to znamenať, že si súkromné
školy zatiaľ nemali čas vychovať najlepších odborníkov, povedal pre TASR.
Kvalitných ľudí je vraj málo
Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s najväčším podielom zamestnancov pracujúcich viac ako na
jednej škole obsadila Vysoká škola v Sládkovičove.
Vyše 67 percent pedagógov pracuje aj inde ako na tejto škole.
"Snahou vysokej školy je prepojenosť na prax. To je možné len otvorením sa učiteľom z praxe," reagoval
jej rektor Karol Polák.
Dodal, že v USA sú učitelia, ktorých si nikto nežiada, príťažou pre danú vysokú školu.
"Kvalitných vysokoškolských pedagógov je na Slovensku málo, preto sa o nich vysoké školy musia
deliť," informovala PR manažérka súkromnej Paneurópskej vysokej školy Katarína Hodorová.
Nemyslí si, že vysoký podiel učiteľov pracujúcich na iných školách negatívne ovplyvňuje kvalitu výučby.
Zo zamestnancov školy má 36,5 percenta úväzok aj inde.
"Práve naopak, vďaka prednášajúcim, ktorí prichádzajú prednášať z iných vysokých škôl a často aj zo
zahraničných, majú naši študenti možnosť získať globálny pohľad na prednášanú tému," dodala
Hodorová.
Zo Zacharovej analýzy vyplynulo, že vo veľkej väčšine vysokých škôl sú zamestnaní na stopercentný
úväzok aj takí profesori, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok aj na inej vysokej škole.
To znamená, že pojem 'lietajúci profesor' je celoslovenský jav, zdôraznil. Päť verejných vysokých škôl
zamestnáva viac ako 20 percent takýchto profesorov.
Z nich najviac, takmer 32 percent, Trnavská univerzita, 26,7 percenta trnavská Univerzita sv. Cyrila a
Metoda a 26,5 percenta Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave.

Čaplovič plánuje obmedzenia
"Počty profesorov z EU, ktorí pôsobia na iných vysokých školách, v značnej miere ovplyvňuje to, že
väčšina fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, tak verejných, ako aj
súkromných, vychádzala pri svojom vzniku zo študijných programov EU v Bratislave," reagovala vedúca
Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou Lucia Gunišová.
Podľa EU je preto do istej miery logické, že výučbu na týchto fakultách zabezpečujú aj profesori z
univerzity, kde sa tieto študijné programy a predmety tvorili.
Podľa informácií univerzity sú však profesori z EU garantmi študijných programov na iných školách len v
minimálnom rozsahu a zabezpečujú na nich len výučbu.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer) plánuje stopercentné úväzky profesorov na viacerých
školách obmedziť prostredníctvom novely vysokoškolského zákona.
Povinnosť zverejňovať úväzky vysokoškolských pedagógov priniesla vysokým školám novela
vysokoškolského zákona, ktorú poslanci schválili vo februári.
Opatrenie malo podľa bývalého ministra školstva Jurzycu slúžiť najmä študentom pri voľbe vysokej
školy.
Na základe úväzkov jednotlivých pedagógov totiž môžu zistiť, koľko času môže ten-ktorý profesor stráviť
na škole, o ktorú majú záujem.
tasr
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29. Bratislava vyťaží z KHL oveľa viac ako Poprad. Pozrite si prečo
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/06/2012; TVnoviny; Rado Igaz]
"Všetci sa sem chystajú," tvrdí mladá žena, ktorú si najal Slovan, aby doladila detaily s Rusmi.
Bratislava vyťaží z KHL oveľa viac ako minulý rok Poprad. Tvrdia to bratislavskí organizátori, ktorí v
týchto dňoch finišujú so zapojením hokejového Slovana do tejto nadnárodnej súťaže s centrálou v
Rusku. Podľa denníka Sme však Slovan dlží mestu peniaze za prenájom štadióna.
Bratislava je pre fanúšikov z KHL západná Európa
Toto je Kristína Hetmanenko je 27-ročná energická Ukrajinka, ktorú si Slovan najal, aby v perfektnej
ruštine dolaďovala detaily s centrálou KHL v Rusku. Práve vybavuje pre Slovanistov viacvstupové víza
do Ruska. Vlani robila podobnú prácu v Poprade, hovorí však, že Slovan a mesto Bratislava má medzi
ruskými klubmi i fanúšikmi úplne iný zvuk. "Všetci sa sem chystajú," tvrdí mladá žena pre TV Markíza.
Slovan má povinnosť rezervovať na každý zápas najmenej 502 miest pre hostí. Manažér Slovana
vysvetľuje, že Bratislava je pre fanúšikov z KHL západná Európa a spolu s blízkou Viedňou aj atraktívna
destinácia na poznávací zájazd. Aj s úctou k Popradu, ale Bratislava je vraj veľmi atraktívna pre nich...
V hoteli metropoly už pesonál "drví" ruštinu
Koľko fanúšikov KHL z východu príde sa ešte nevie, v bratislavských hoteloch sa podľa našich informácii
čaká na vyžrebovanie zápasov, ktoré bude túto v stredu. Na ruský štýl sa však už naplno orientujú v
hoteli, blízko zimného štadióna, kde budú hráči a tréneri z KHL väčšinou bývať. Personál sa učí ruštinu a
jedálniček plánujú takisto prispôsobiť toľko očakávanej klientele.
Pri rozpise duelov KHL treba brať ohľad aj na to, že je to multifunkčná hala, a tak to bude aj v
budúcnosti. Teda hrať sa tam nebude iba hokej, ale aj iné akcie - napríklad koncerty.
Krajči dlh mestu priznal, vraj to je iba bagateľ
Magistrát mesta si dal dokonca na ekonomickej univerzite vypracovať štúdiu o význame KHL pre
Bratislavu, očakáva sa že budeš oveľa väčší ako pri nedávnych majstrovstvách sveta. Od Slovana
mesto nebude pýtať viac peňazí za prenájom štadióna, dnes je to vyše 700 000 eur ročne.
Uspokojí sa, ak im Slovan do začiatku KHL splatí to, čo dlhuje - 250 000 eur. "Dlh je, ale je to bagateľ,
splatíme to," dodal na tému záväzkov Slovana voči mestu generálny manažér klubu.
Popis foto: Kristína Hetmanenko.

Popis foto: Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.
Popis foto: Maroš Krajči.
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30. V Bratislave bude vraj z KHL viac
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 18/06/2012; Televízne noviny; z domova; Rado Igaz]
Miriam Kalisová, moderátorka: "Bratislava vyťaží z KHL oveľa viac ako minulý rok Poprad. Tvrdia to
bratislavskí organizátori, ktorí v týchto dňoch finišujú so zapojením hokejového Slovana do tejto
nadnárodnej súťaže s centrálou v Rusku. Podľa denníka SME ale Slovan dlží mestu peniaze za
prenájom štadióna."
Rado Igaz, redaktor: "Toto je Kristína Hetmanenko, energická Ukrajinka, ktorú si Slovan najal, aby v
perfektnej ruštine dolaďovala detaily s centrálou KHL v Rusku. Práve vybavuje pre Slovanistov
viacvstupové víza do Ruska. Minulý rok robila podobnú prácu v Poprade. Hovorí však, že Slovan a
mesto Bratislava má medzi ruskými klubmi i fanúšikmi úplne iný zvuk."
Kristína Hetmanenko, špeciálny poradca pre KHL: "To bude dvojnásobok fanúšikov z Ruska v porovnaní
s Popradom."
Rado Igaz, redaktor: "Slovan má povinnosť rezervovať na každý zápas najmenej päťstodva miest pre
hostí. Manažér Slovana vysvetľuje, že Bratislava je pre fanúšikov z KHL západná Európa a spolu s
blízkou Viedňou aj atraktívna destinácia na poznávací zájazd."
Maroš Krajči, manažér HC Slovan: "Zápasy Slovana budú v tripe zabalené v balíčku spolu aj s Prahou a
v tom momente pre celú KHL-ku je to akási západná destinácia."
Rado Igaz, redaktor: "Koľko fanúšikov KHL z východu príde, sa ešte nevie."
Klaudia Novanská, manažérka bratislavského hotela: "Boli sme oslovení s nejakými predbežnými
rezerváciami."
Rado Igaz, redaktor: "V bratislavských hoteloch sa podľa našich informácií čaká na vyžrebovanie
zápasov, ktoré bude túto stredu. Na ruský štýl sa však už naplno orientujú v hoteli blízko zimného
štadióna, kde budú hráči a tréneri z KHL väčšinou bývať."
Michaela Grendelová, mediálna manažérka hotela: "Sme upravili aj jedálny lístok. To znamená, že od
septembra budeme ponúkať aj tradičnú ruskú kuchyňu."
Rado Igaz, redaktor: "Pri organizácii zápasov KHL v Bratislave treba napríklad pamätať na to, že hala je
multifunkčná. Napríklad teraz sa tu všetko pripravuje na blížiaci sa koncert španielskeho speváka. A s
tým treba rátať aj do budúcna."
Ľubomír Andrassy, hovorca bratislavského primátora: "Nemuseli sme odstúpiť od žiadnej pripravovanej
zmluvy pre iné využitie štadióna ako pre hokejové zápasy."
Rado Igaz, redaktor: "Magistrát mesta si dal dokonca na Ekonomickej univerzite vypracovať štúdiu o
význame KHL pre Bratislavu. Očakáva sa, že bude oveľa väčší ako pri nedávnych majstrovstvách sveta.
Od Slovana mesto nebude pýtať viac peňazí za prenájom štadióna. Dnes je to vyše sedemstotisíc eur
ročne. Uspokojí sa, ak im Slovan do začiatku KHL splatí to, čo dlhuje - asi dvestopäťdesiattisíc eur."
Maroš Krajči, manažér HC Slovan: "Na to je splátkový kalendár, ktorý v priebehu letných mesiacov
samozrejme bude zrovnaný."
Rado Igaz, redaktor: "Predpokladá sa, že prvý oficiálny zápas KHL tu v Bratislave bude šiesteho
septembra."
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31. DPH si v Smere zakázali sami a šetriť sa boja
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 20/06/2012; s.: 2; Spravodajstvo; Konštantín Čikovský]

Ficov balíček - Analýza opatrení
Najväčšia istota Ficovho balíčka sú vyššie dane, najväčšie riziko neschopnosť šetriť na sebe
Dane treba dvíhať, ale inak. Aj šetriť treba, ale viac.
Dôvod, prečo Robert Fico tak smelo ponúka opozícii, aby ukázala, ako by vyzeral jej balíček, je ten istý
ako príčina, prečo sú doterajšie príspevky pravice k téme také trápne. Pretože by musela priznať, že by
tiež najmä zvyšovala dane.
DPH nemá byť tabu
Neznamená to, že inak sa to nedá. Ficov balíček by nebol škodlivejší, ak by sa na 22 percent dvihla
DPH. Časť dosahov by skončila v maržiach výrobcov a obchodu, zvyšok by platili ľudia vo vyšších
cenách relatívne spravodlivo. Kto by kupoval viac, ten by aj viac prispel štátu. Vláda by pritom mohla
jednoducho odškodniť chudobnejších a ešte by jej z vyššej dane ostalo minimálne 300 miliónov eur. Len
vďaka tomu by stačilo znížiť odvody na druhý pilier z deviatich na sedem percent príjmu, nebol by
potrebný takmer likvidačný skok až na štyri percentá. Pravica by sa pod takú zmenu mohla podpísať aj
vlastnými hlasmi, ak by tým vznikla ústavná ochrana druhého piliera. Ibaže Robert Fico sa zaprisahal, že
DPH nie a nikdy. A bude to môcť zopakovať, aj keby sa situácia v eurozóne ešte zhoršila. Koho už bude
zaujímať osud štvorpercentného piliera.
Rozbime rovnú daň
Popri ignorovaní relatívnej neškodnosti DPH a útoku na druhý pilier je významnou slabinou Ficovho
balíčka rozmýšľanie o daniach ako o nástroji pomsty. Myslíme si, že veľké firmy si veľa dovoľujú, tak ich
viac zdaňme. No a čo, že nevieme, či menší biznismeni nie sú náhodou horší. Stačí, že zdanenie
veľkých možno ľahko urobiť aj predať. Nemáme radi Mikloša, tak zrušme rovnú daň. No a čo, že to bol
šikovný symbol a vyššie zdanenie lepších príjmov možno dosiahnuť aj elegantnejšie. Nehovoriac o tom,
že ľudia s najnižšími príjmami už teraz neplatia žiadne dane. Podobne pri bankovej dani. Čo ak si
investori napokon veľkú jej časť zoberú späť na vyšších úrokoch štátnych dlhopisov a poplatkoch v
bankách? Tak zvyšovanie cien v bankách jednoducho zákonom zakážeme, uvažujú tvorcovia balíčka.
Pravda, ak by sa naproti tomu zvýšila daň z príjmu na 22 percent aj pre firmy, aj pre ľudí, bolo by to
menej ako prínos z Ficových 23 percent zo zisku firiem v kombinácii s extra peniazmi od monopolov a
bánk. Áno, pointa je vo výdavkoch.
Bez odvahy a istoty
Kto chce znížiť výdavky na sociálne dávky, dôchodky a chod štátu, potrebuje odvahu, silu a kumšt.
Odvaha Roberta Fica sa končí tam, kde sa začínajú záujmy jeho voličov, jeho sila tam, kde ordinujú jeho
sponzori, a bystrí ľudia chýbajú Smeru ešte viac ako iným slovenským stranám. Preto so štátnymi
dôchodkami sa zatiaľ hýbe len v sľuboch budúcich zmien, ktoré si vyžiadali Brusel a MMF ako
kompenzáciu zmien v druhom pilieri. Preto sa fiškálne významná zmena sociálnych dávok skončila v
panike, keď si minister financií ráno prečítal v SME vlastnú vetu o "luxuse plošného poskytovania
sociálnych dávok". Veriť sa dá len snahe nastaviť na budúci rok rozpočty ministerstiev tak, aby tie museli
skutočne ďalej znižovať platy a bežné výdavky. Dva roky za sebou sa to síce podarilo aj uskutočniť v
reálnom živote, no šanca, že na tom Smer budúci rok naozaj ušetrí zhruba pol miliardy eur, je mizivá.
Nielen úradníci si pamätajú, ako sa už raz na Ficovo desaťpercentné šetrenie úspešne vykašľali bez
akéhokoľvek postihu.
Konštantín Čikovský zástupca šéfredaktora denníka SME
Kde chce štát získať a koľko
Najviac peňazí sa vláda Roberta Fica chystá vybrať cez obmedzovanie druhého piliera a zvyšovanie
daní a odvodov
850
miliónov na daniach
600
miliónov na šetrení
500
miliónov z II. piliera
500 miliónov eur

Druhý pilier bude menší
Príspevok do druhého piliera sa zníži z terajších 9 percent zo mzdy alebo zisku na 4 percentá.
Dobrovoľne si budú môcť sporitelia doplatiť ešte 2 percentá. Zmeny sa majú týkať aj prvého piliera.
Účinnosť: od 1. 1. 2013
370 miliónov eur
Zvýšia sa dane pre firmy
Firmy budú namiesto 19-percentnej dane platiť 23-percentnú daň zo zisku. Účinnosť: od 1. 1. 2013
175 miliónov eur
Extra dane a odvody pre banky
Banky budú platiť daň už aj z vkladov obyvateľov, nielen firiem. Štátu odvedú 0,4 percenta z hodnoty
vkladov. Zaplatia aj mimoriadny odvod, vláda tak chce vybrať 50 miliónov eur. Účinnosť: 1. 9. 2012
133 miliónov eur
Regulované firmy zaplatia špeciálny odvod
Veľké energetické, telekomunikačné či farmaceutické firmy budú platiť špeciálny odvod. Ide o tie firmy,
ktorých najmenej 50 percent výnosov pochádza z činnosti, na ktorú majú vydané povolenie od
regulátora a ročne ich zisk presahuje 3 milióny eur. Účinnosť: 1. 10. 2012
20 - 120 miliónov eur
Vyššie dane a odvody pre fyzické osoby
Tí, ktorí zarábajú zhruba nad 3-tisíc eur v hrubom mesačne, majú platiť 25-percentnú daň z príjmu.
Stúpnu aj odvody, lebo odvodové stropy sa zjednotia buď na štvornásobok, alebo päťnásobok
priemernej mzdy. Vyššie odvody tak zaplatia zamestnanci s hrubou mzdou už nad 1180 eur. Účinnosť:
od 1. 1. 2013
100 miliónov eur
Môže byť ďalšia daň z nehnuteľnosti
Okrem bežnej dane z nehnuteľnosti, ktorú platia ľudia obciam a mestám, zaplatia aj špeciálnu daň z
nehnuteľnosti do štátneho rozpočtu. Sadzba dane bude závisieť od lokality. Zavedie sa nezdaniteľná
položka podľa rozlohy nehnuteľnosti, aby sa zdanili najmä luxusné nehnuteľnosti. Účinnosť: 1. 1. 2013
90 miliónov eur
Koncesionárske poplatky zostanú
Zhruba 5 eur mesačne za verejnoprávnu televíziu a rozhlas budú ľudia platiť aj v budúcom roku, aj keď
bývalá vláda, ich rozhodla k tomuto dátumu zrušiť. Účinnosť: 1. 1. 2013
70 až 90 miliónov eur
Živnostníkom stúpnu odvody
Zvýši sa im minimálny vymeriavací základ na polovicu priemernej mzdy. Dnes je to 44,2 percenta.
Mesačne to znamená o zhruba 20 eur na odvodoch viac. Minimálne odvody, ktoré si dnes platí 87
percent živnostníkov, stúpnu na 181 eur. Paušálne výdavky (40 % z príjmu) si budú môcť uplatňovať
maximálne na úrovni 420 eur mesačne, čiže 5040 eur ročne. Koeficienty 2 a 2,14 pre výpočet
vymeriavacieho základu na odvody sa v priebehu troch rokov znížia na 1,492. Účinnosť: 1. 1. 2013 resp.
1. 7. 2013
63 miliónov eur
Správu hmotných rezerv môže prebrať súkromník

To je odhad ekonómov, koľko by budúci rok štát ušetril, keby strategické ropné rezervy spravoval
súkromník a nie štátna Správna hmotných rezerv. Predpokladá sa, že do budúcna zrejme nebudú stačiť
rezervy ropy na tri mesiace, ale až na štyri. Účinnosť: 1. 1. 2013
50 miliónov eur
Vyššie dane z hazardu
Zvýšiť sa majú odvody z niektorých hazardných hier. Zatiaľ nie je jasné akých. Keby sa však zvýšilo
zdanenie automatov a zaviedla zrážková daň pri lotériách, stávkach a kasínach, štát by na tom podľa
štúdie ekonómov Ódora a Horvátha získal 50 miliónov eur ročne. Účinnosť: 1. 9. 2012
Úspora nie je známa:
Rast správnych poplatkov
Stavebné povolenie pre obchodné centrum má byť vyššie než povolenie na rodinný dom. Prvá
registrácia auta bude spoplatnená najmä pri autách s vyšším výkonom motora a starých dovezených
autách. Zmeny sa majú týkať aj poplatkov pri registrácii liekov. Účinnosť: 1. 10. 2012
Majú sa platiť vyššie odvody z dividend
Z dividend sa dnes neplatí daň ani sociálne odvody, majitelia firiem z nich platia len zdravotné odvody v
maximálnej výške 2700 eur. Tento strop chce Smer zvýšiť na zatiaľ neznámu úroveň. Tiež chce zaviesť
špeciálny režim výberu odvodov z dividend tak, aby si nemohol strop pre platenie odvodov znížiť o iné
príjmy. Účinnosť: dividendy vyplatené po 1. 1. 2014 čiže za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2013.
Prácu na dohodu obmedzia
Prácu na dohodu už budú môcť robiť len študenti vo veku do 26 rokov. Z práce na dohodu sa neplatia
odvody, iba úrazové poistenie vo výške 0,8 percenta a garančné poistenie 0,25 percenta. Aj z práce
študentov na dohodu sa však po novom má platiť už aj zdravotné poistenie vo výške 14 percent a
dôchodkové poistenie 28,75 percenta. Účinnosť: 1. 1. 2013
Zdania sa výsluhové dôchodky
Výsluhové dôchodky, ktoré dostávajú policajti či vojaci ešte predtým, ako dosiahnu dôchodkový vek, sa
zdania. Dnes dostanú dôchodok aj vo veku 35 rokov a môžu naďalej pracovať a zarábať u súkromníka či
pre štát. Účinnosť: 1. 1. 2013
Ročne sa zúčtujú sociálne odvody
Ročne sa budú zúčtovávať aj sociálne odvody, aby sa zodvodňovali aj vysoké odmeny. Ak sa v určitom
mesiaci prekročí odvodový strop, tak sa z určitej časti neplatia odvody. Účinnosť: 1. 7. 2013
Nižší strop dávok pre ľudí bez práce
Strop pre dávky v nezamestnanosti už nebude 1175 eur, ale na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve.
Minulý rok to bolo 786 eur. Účinnosť: 1. 1. 2013
Obmedzenie odpočítateľnej položky na manželku
Manžel / manželka si bude môcť uplatniť nezdaniteľnú sumu na manžela / manželku ktorá sa stará o
zdravé dieťa do troch rokov alebo zdravotne postihnuté dieťa do šiestich rokov. Účinnosť: 1. 1. 2013
Návrat štátnej pomoci
Vodohospodárska výstavba má vrátiť štátnu pomoc z rokov 2002 a 2006. Účinnosť: 1. 1. 2013
Farmárom chcú zdražieť prenájom pôdy
Poľnohospodári majú za prenájom pôdy platiť Slovenskému pozemkovému fondu viac než dnes. Vlani
fond prenajímal 456-tisíc hektárov pôdy za 9,3 milióna eur. Účinnosť: 1. 1. 2013
Zmeny v eurofondoch na dopravu
Náklady štátu nad mieru spolufinancovania eurofondov na dopravu majú byť nižšie. Účinnosť: 1. 1. 2013

Obmedzia výdavky
Zrušia sa niektoré rezervy, s ktorými sa počíta vo východiskách rozpočtu. Napríklad rezerva na sanáciu
kaštiela v Rusovciach Účinnosť: 1. 1. 2013
Anketa
Čo si myslíte o konsolidačnom balíku, ktorý navrhuje vláda Roberta Fica?
František Borovský, generálny riaditeľ TV Joj a televízie Plus
Až na pár výnimiek ako hazard, cigarety, dávky v nezamestnanosti, hodnotím navrhované kroky
negatívne. Firmy budú opäť opatrnejšie v prijímaní nových zamestnancov a mnohí zamestnanci vo
firmách po rokoch čakania uvidia na svojej výplatnej páske menej peňazí ako teraz. Absolútne negatívne
hodnotím zdaňovanie úspechu, pretože to opäť len povedie k zvýšenej kreativite, ako vyššie dane obísť.
Michal Meško, šéf Martinus.sk
Nemyslím si, že rušenie rovnej dane je dobrý nápad pre podporu podnikania. Som zástanca toho, aby
sa posilňovali podmienky pre podnikateľské prostredie. Mám teraz plný Facebook toho, ako kamaráti
chcú prekladať firmy na iné miesta na svete. Ak niekto dáva vyššiu daň na príjem a zisk a dividendy, tak
to nemotivuje ľudí prichádzať sem a investovať.
Ingrid Rosová, predsedníčka Únie autodopravcov Slovenska
Z úst Róberta Fica sme už niekoľkokrát počuli, ako sa pripravuje na zdaňovanie takzvaných bohatých. V
ozdravnom balíčku sa však jasne uvádzajú fakty, ktoré sa najviac dotknú práve strednej a chudobnej
vrstvy. Tí, ktorí tu v týchto ťažkých časoch vytvárali pracovné miesta a najviac prispievali do štátnej
pokladnice, budú týmito opatreniami zlikvidovaní. Nie je predsa mysliteľné, aby sme do práce chodili len
preto, aby sa napĺňala štátna pokladnica, a my aby sme doslova živorili.
Simona Bubánová, šéfka reklamnej agentúry CD Ogilvy & Mather
Z pohľadu zodpovedného hospodára je kons o lidácia nutná vec. Správne opa trenia sú len také, ktoré
sú akcep tovateľné pre všetky zúčastnené subjekty aj pre ľudí. Ak nebude spoločnosť ako celok
spolupracovať, tak sa minú účin kom. Zrušenie rovnej dane, nech je za ním akýkoľvek dobrý úmysel,
praje špekulantom, čo dobré nie je. Správnosť zníženia odvodov do druhého piliera je tiež otázna, keďže
naša populácia starne a nevieme, či bude mať na starých ľudí kto robiť.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dominantou líniou opatrení je vyššie zdanenie právnických osôb a bohatších jednotlivcov. Táto línia
môže byť predmetom subjektívnych výhrad, ale vláda na takýto postup získala silný mandát vo voľbách.
Pozitívne možno vnímať zmiernenie rozdielov medzi daňovým a odvodovým zaťažením príjmov
živnostníkov a zamestnancov. Obdobne pozitívne je aj vyššie zdanenie spoločensky škodlivých aktivít,
ako sú fajčenie a hazard.
Radovan Ďurana, analytik INESS
Nová vláda premrhala dva mesiace času hľadaním spôsobov, ako občanom zobrať viac peňazí,
namiesto hľadania riešení, ako zastaviť plytvanie a poskytovať občanom kvalitnejšie služby.
Marek Gábriš, analytik ČSOB
Pozitívne sa dá hodnotiť, že chcú zredukovať schodok. Už tak nie celkom pozitívne je, akým spôsobom
sa to robí. Uvítal by som, keby sa viac orientovali na výdavkovú stranu a úsilie urobiť systémové a
štrukturálne zmeny, aby sa zlepšila kvalita služieb, ktoré občan dostáva od verejnej správy. Napríklad
elektronizáciou verejnej správy.
Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov
Som zástancom riešenia, ktoré presadzuje nový francúzsky prezident Francois Hollande. Len šetriť,
šetriť a kresať a pritom nemyslieť na rozvoj, nie je ten správny smer. Popritom treba aj rozumne
investovať vrátane oblasti zdravotníctva. V krokoch, ktoré predstavila naša vláda, mi chýbajú výraznejšie
škrty v činnosti štátnej správy. Výraznejšie mohli byť aj programy v oblasti zamestnanosti.

Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
V situácii, keď treba naplniť štátnu kasu v krátkom čase, nie je iná možnosť, ako ísť cestou reštriktívnych
opatrení. Na druhej strane je iluzórne hovoriť o tom, že budú postihnuté len niektoré vrstvy alebo
vybrané podniky. Túto cenu bude zaplatí každý občan v zásadnej miere. Obávam sa aj o udržanie
úrovne zamestnanosti. Bude to dosť ťažké pre celú republiku.
Miroslav Gazdík, prezident Konfederácie odborových zväzov
Možno súhlasiť s tým. K štyrom
- piatim veciam z plánu sa nevyjadrujeme, lebo nepoznáme obsah. Ale o ostatných si myslíme, že
verejným financiám pomôžu. Je to pozitívny šetriaci plán.
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry za Smer
Sú to opatrenia, ktoré vychádzajú z našich možností. Boli prediskutované aj v Rade rozvoja a solidarity.
Uvidíme, ktoré z nich sa napokon podarí presadiť. Najviac si sľubujem od opatrení proti daňovým
únikom. Snaha šetriť a konsolidovať verejné financie je správna.
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32. Finančný slovník
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 21/06/2012; 24/2012; s.: 66; KNIŽNÉ NOVINKY; md]
Od vydania prvého Finančného slovníka na Slovensku uplynulo už viac ako štyridsať rokov. Výber hesiel
a spôsob výkladu odzrkadľoval vtedajšiu dobu - vtedajšiu spoločenskú situáciu, obsah a chápanie
financií v podmienkach direktívnej sústavy riadenia. V súčasnosti je prakticky nepoužiteľný. Medzeru,
ktorá vznikla na trhu výkladových slovníkov, teraz vypĺňa dielo autorského kolektívu profesorov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ich výkladový finančný slovník obsahuje približne tritisíc hesiel a
vychádza zo súčasných poznatkov hlavného prúdu teórie financií a z poznania ich používania v
ekonomickej praxi vyspelých krajín. Pri každom hesle je uvedený aj anglický ekvivalent, prípadne
upozornenie na jeho podobu v americkej angličtine. Slovník tak prináša aj istý prehľad odbornej anglickej
terminológie. Aj to by malo prispieť k zjednoteniu slovenskej terminológie, ktorá je často poznačená
cudzojazyčnými vplyvmi, prípadne doteraz chýbala. Vzájomné obsahové väzby pojmov sú označené
obvyklým spôsobom pomocou odvolávok na súvisiace heslá. Na konci každého hesla sú v zátvorke
uvedené aj iniciálky jeho autora. V prílohe slovníka je prehľad menových jednotiek niektorých štátov.
Úlohou tohto užitočného slovníka nie je len prispieť k rýchlej orientácii hospodárskych pracovníkov a
študentov v problematike týkajúcej sa podnikových i verejných financií, bankovníctva či poisťovníctva a
medzinárodných financií, ale je aj prejavom úsilia viesť k správnemu chápaniu a využívaniu finančných
kategórií a nástrojov i oboznámením sa s novými javmi a pojmami, ktoré prináša súčasné turbulentné
ekonomicko-politické prostredie prakticky v celom okolitom svete.
Karol Vlachynský, anežka Jankovská, Anna Majtánová, Ján Petrenka, Otto Sobek: Finančný slovník
výkladový. Vydalo vydavateľstvo Iura Edition, Bratislava 2012. Počet strán 504, cena 44,90 eur.
Publikáciu distribuuje Iura Edition, s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava. Členovia TREND klubu (každý,
kto má TREND alebo Profit predplatený priamo v redakcii) si knihu môžu objednať s 10-percentnou
zľavou, doručenie do 2 až 4 týždňov. Spomedzi predplatiteľov vyžrebujeme jedného, ktorý knihu dostane
zadarmo. Žrebovanie sa uskutočňuje náhodným výberom z elektronickej databázy členov TREND klubu.
? 2012 TREND Holding, spol. s r.o.
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33. Potvrdené. "Vyšvihnete" sa s IT vzdelaním
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 21/06/2012; s.: 21; Moja kariéra; fnk]
Firmy chcú najmä informatikov a ekonómov.
Najväčšiu šancu nájsť si po škole zamestnanie majú absolventi informatiky a medzinárodných vzťahov.
Zistil to portál Profesia.sk, ktorý skúmal, o akých ľudí majú firmy najväčší záujem. Jednoznačne vedú
fakulty informatiky na Slovenskej technickej univerzite a Žilinskej univerzite. Tretie miesto obsadila
Fakulta medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite. Chcú technikov V prvej dvadsiatke
rebríčka najžiadanejších absolventov sa umiestnilo až 11 fakúlt technického zamerania. A
najúspešnejšie sú práve informatické. Ich študenti majú tiež jasno v tom, že chcú pracovať vo svojom
odbore. "Deklarujú záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch ekonomických fakúlt to

neplatí. Reagujú aj na pozície, kde sú vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní," zdôvodňuje výkonná
riaditeľka Profesia.sk Ivana Molnárová. V prvej desiatke úspešnosti sa objavili tiež fakulty so zameraním
na spoločenské vedy. Prevažne ide o ekonomické smery. Okrem Ekonomickej univerzity uspela aj
Univerzita Mateja Bela či nitrianska SPU. Univerzita Komenského ako celok je až na deviatom mieste.
"Môže to byť spôsobené tým, že na rozdiel od menších univerzít má najstaršia univerzita veľa fakúlt, kde
prevažujú spoločenskovedné odbory," vysvetľuje Molnárová. Študentov je menej Podobný rebríček
Profesia zostavila aj pred piatimi rokmi. Aj vtedy u zamestnávateľov víťazili informatické smery.
Najvýraznejší prepad záujmu je však v porovnaní s rokom 2007 o absolventov stavebných fakúlt.
Stavebná fakulta STU bola predtým na 28. mieste, aktuálne je však až 47. Menší záujem je tiež o tých,
čo skončili "stavbarinu" v Žiline či hutníctvo na Technickej univerzite v Košiciach. Pomerne výrazne sa
však znížil celkový počet študentov verejných vysokých škôl. V roku 2007 ich bolo viac ako 35,5 tisíca, v
aktuálnom školskom roku už iba 30 600. (fnk)
Fakulty s najžiadanejšími absolventmi
Poradie Fakulta Univerzita
1. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita
2. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
3. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita
4. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita
5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského
6. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela
7. Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
8. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita (Košice, Prešov)
9. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slov. poľnohospodárska univerzita
10. Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela
11. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita
12. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita
13. Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita
14. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita
15. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita
16. Strojnícka fakulta Žilinská univerzita
17. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita
18. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
19. Strojnícka fakulta Technická univerzita (Košice, Prešov)
20. Fakulta managementu Univerzita Komenského
Celkové poradie univerzít s najžiadanejšími absolventmi
1 Ekonomická univerzita
2 Slovenská technická univerzita
3 Žilinská univerzita
4 Slovenská poľnohospodárska univerzita

5 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
6 Univerzita Mateja Bela
7 Technická univerzita (Košice, Prešov)
8 Univerzita Konštantína Filozofa
9 Univerzita Komenského
10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda
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34. Uznanie pre ekonómov
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 19/06/2012; 25/2012; s.: 23; AKTUÁLNE; BEÁTA
VRZGULOVÁ, ALENA HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ]
Nadácia VÚB vyhodnotila 4. ročník súťaže vedeckých prác z oblasti ekonómie a financií publikovaných v
renomovaných zahraničných odborných časopisoch s názvom Economicus. "Od zahraničných
profesorov ekonómie máme potvrdené, že publikačná činnosť v odborných časopisoch je základom na
získanie uznania medzi renomovanými ekonómami. Tento ročník vyhrali tí istí autori ako vlani, čím si
získali rešpekt aj u zahraničných ekonómov, ktorí patria k špičke v danom odbore," povedala členka
správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Elena Kohútiková pri odovzdávaní
ocenenia víťaznej trojici Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa a Tomáš Výrost z Ekonomickej univerzity.
Ich odborný článok vyšiel v renomovanom ekonomickom časopise Listy aplikovanej ekonomiky (Applied
Economics Letters) a za najlepší v súťaži ho určila porota zložená zo zahraničných odborníkov
Pripravili: BEÁTA VRZGULOVÁ, ALENA HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ
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35. Potvrdené. "Vyšvihnete" sa s IT vzdelaním
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 21/06/2012; František kvarda]
Najväčšiu šancu nájsť si po škole zamestnanie majú absolventi informatiky a medzinárodných vzťahov.
Zistil to portál Profesia.sk, ktorý skúmal, o akých ľudí majú firmy najväčší záujem. Jednoznačne vedú
fakulty informatiky na Slovenskej technickej univerzite a Žilinskej univerzite. Tretie miesto obsadila
Fakulta medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite.
Chcú technikov
V prvej dvadsiatke rebríčka najžiadanejších absolventov sa umiestnilo až 11 fakúlt technického
zamerania. A najúspešnejšie sú práve informatické. Ich študenti majú tiež jasno v tom, že chcú pracovať
vo svojom odbore. "Deklarujú záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch
ekonomických fakúlt to neplatí. Reagujú aj na pozície, kde sú vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní,"
zdôvodňuje výkonná riaditeľka Profesia.sk Ivana Molnárová.
V prvej desiatke úspešnosti sa objavili tiež fakulty so zameraním na spoločenské vedy. Prevažne ide o
ekonomické smery. Okrem Ekonomickej univerzity uspela aj Univerzita Mateja Bela či nitrianska SPU.
Najstaršia Univerzita Komenského ako celok je až na deviatom mieste. "Môže to byť spôsobené tým, že
na rozdiel od menších univerzít má najstaršia univerzita veľa fakúlt, kde prevažujú spoločenskovedné
odbory," vysvetľuje Molnárová.
Študentov je menej
Podobný rebríček Profesia zostavila aj pred piatimi rokmi. Aj vtedy u zamestnávateľov víťazili
informatické smery. Najvýraznejší prepad záujmu je však v porovnaní s rokom 2007 o absolventov
stavebných fakúlt. Stavebná fakulta STU bola predtým na 28. mieste, aktuálne je však až 47. Menší
záujem je tiež o tých, čo skončili "stavbarinu" v Žiline či hutníctvo na Technickej univerzite v Košiciach.
Pomerne výrazne sa však znížil celkový počet študentov verejných vysokých škôl. V roku 2007 ich bolo
viac ako 35,5 tisíca, v aktuálnom školskom roku už iba 30 600.
František kvarda
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36. Barometer
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 21/06/2012; 24/2012; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Aký význam majú podľa vás investičné stimuly od štátu?
Ján Majerský, managing director, Proma
(sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Čím bude viacej ľudí pracovať, tým bude aj vyššia spotreba.
Čím bude vyššia spotreba, tým bude mať aj štát vyšší príjem z daní, odvodov, poplatkov a menší náklad
na nezamestnaných. Keď to spočítame a bude vedenie štátu efektívne hospodáriť, vyjde z toho
hospodársky rast. Preto ak budú pravidlá investičnej podpory smerovať hlavne do rozvoja zamestnanosti
a vzdelávania, majú investičné stimuly od štátu význam.
Radúz Dula, člen predstavenstva, Zväz hotelov a reštaurácií SR
(zhoršujú konkurenčné prostredie): Všade tam, kde sa prideľujú alebo rozdeľujú cudzie (rozumej
nepatriace tomu, kto ich rozdeľuje) peniaze, je veľká šanca na korupciu. Je to určitá deformácia trhu.
Jediným východiskom a pravidlom by malo byť, že ten, kto peniaze dáva, by mal stanoviť jasné kritériá a
stimuly by mali byť následne po splnení kritérií nárokovateľné. V prípade, že by boli peniaze limitované,
mali by stimuly dostať také projekty, ktoré vytvoria napríklad najviac miest za najmenší stimul.
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita
(sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Investičné stimuly od štátu určite majú opodstatnenie ako
jeden z nástrojov podpory prílevu, respektíve udržania existujúcich PZI. Nemal by to však byť nástroj
jediný či dominantný. Hlavným nástrojom pre rozvoj investičnej aktivity v dlhodobom horizonte je tvorba
atraktívneho podnikateľského prostredia prospešného i pre domáce firmy.
Tomáš Osuský člen predstavenstva, Asseco Central Europe
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Investičné stimuly sú nevyhnutné pre príchod
zahraničných investorov, aj keď zhoršujú konkurenčné prostredie a poškodzujú domácich podnikateľov,
avšak napriek tomu sú vhodným nástrojom na tvorbu pracovných miest, a to všetko preto, lebo
investičné stimuly sú akívnou súčasťou boja o získanie zahraničného kapitálu súťažiacich okolitých
krajín.
Ivan Kardoš, predseda predstavenstva, Považský cukor, a.s.
? (sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Mali by byť však prideľované aj domácim podnikateľom, aby
neboli diskriminovaní voči zahraničným.
Ivan Novák, predseda predstavenstva, PPA Controll, a.s.
(poškodzujú domácich podnikateľov): Vytvorením výhodnejších podmienok formou stimulov pre určitý
typ podnikateľov sa vytvára nerovnováha, ktorá dlhodobo negatívne ovplyvňuje podnikateľské
prostredie. V tomto prípade sa môžu celkom oprávnene cítiť domáci podnikatelia poškodzovaní, pretože
takáto štátna pomoc de facto z ich daní subvencuje ich zahraničných konkurentov.
Renáta Bláhová, partnerka, BMB Leitner, k.s.
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Investičné stimuly sú štátnou pomocou, ktorá je v
EÚ zakázaná, a to práve preto, aby nepoškodzovala konkurenčné prostredie. S cieľom podporiť rozvoj
európskych regiónov s nižšou životnou úrovňou však má tento všeobecný zákaz výnimku a tá platí pre
väčšinu regiónov východoeurópskych krajín vrátane Slovenska a jeho susediacich krajín. Investičné
stimuly sú teda prirodzenou súčasťou konkurenčného boja o zahraničného investora a ak ich
prestaneme poskytovať, budeme v takomto boji znevýhodnení. Poskytovať ich máme (a môžeme) aj
slovenským podnikom a pri oboch skupinách investorov môžeme (i musíme) preverovať ich motivačný
účinok. Jaroslav Kmeť, výkonný riaditeľ, CSC (zhoršujú konkurenčné prostredie): Považujem ich za
dvojsečnú zbraň. Na jednej strane pomáhajú v krátkodobom horizonte riešiť negatívnu situáciu v otázke
zamestnanosti, no zároveň deformujú trhové prostredie. Stimuly ako také nezatracujem, ale korporácie
by som zaviazal, že musia udržať zamestnanosť v továrňach raz tak dlho, ako trvá dĺžka stimulov. Ak by
boli voľby každých osem rokov, možno by sme sa dočkali viacerých štrukturálnych zmien
podnikateľského prostredia, ktoré majú z dlhodobého hľadiska oveľa väčší prospech, ako daňové
prázdniny či iná forma stimulu.
Martin Urban, konateľ, Jungheinrich
(zhoršujú konkurenčné prostredie): Žiaľ, sú bežné aj v iných štátoch, takže sa im zrejme nie je možné

vyhnúť.
Marián Marek, generálny riaditeľ, PosAm
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Škoda, že nie je možné voliť všetky štyri možnosti
naraz. Lebo takáto možnosť by sa mi hodila najviac.
16% sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov
34% sú vhodné na tvorbu pracovných miest
7% poškodzujú domácich podnikateľov
38% zhoršujú konkurenčné prostredie
4% neviem, nevyjadrujem sa
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37. Mladí z techniky sa zamestnajú najľahšie
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 22/06/2012; s.: 5; Spravodajstvo; vfo]
Firmy chcú zamestnávať najmä ľudí, ktorí skončili fakultu zameranú na informatiku.
BRATISLAVA. Absolventi fakúlt so zameraním na informatiku sú najúspešnejší absolventi vysokých
škôl. Ukázal to rebríček fakúlt portálu Profesia.sk o uplatnení vysokoškolákov. V máji ich bolo bez práce
viac než 22,5-tisíca. V prvej dvadsiatke absolventov je jedenásť fakúlt technického zamerania.
Najčastejšie, šesťkrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku.
"Absolventi IT odborov, ak sami nechcú, nestrávia na úrade práce ani deň," povedal Luboš Sirota, šéf
personálnej agentúry Trenkwalder. Sedem z fakúlt v prvej dvadsiatke je netechnického charakteru.
Firmy majú záujem najmä o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nasleduje Slovenská
technická univerzita a Žilinská univerzita. Aj keď je STU v rebríčku vysokých škôl vysoko, záujem o ľudí
z ich Stavebnej fakulty za päť rokov klesol spomedzi všetkých fakúlt najviac. Nasleduje Hutnícka fakulta
technickej univerzity a Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite. Okrem školy a odboru môže úspešnosť
absolventov ovplyvniť najmä "prax či nie veľmi prehnané platové očakávania", hovorí Jana Ambrová,
šéfka ľudských zdrojov Poštovej banky. (vfo)
Absolventi Koho chcú
- Fakulta informatiky a IT na STU
- Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
- Fakulta medzinárodných vzťahov na EU BA
- Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Zdroj - Profesia.sk
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38. Virtuálna poisťovňa nahradí zaúčanie v praxi
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 22/06/2012; s.: 1; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Na marketingu poisťovníctva budú od septembra študenti Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave vytvárať nové produkty pre klientov poisťovní.
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave zatraktívni v novom akademickom
roku študijný program Poisťovníctvo. Cez virtuálnu poisťovňu priblíži študentom štvrtého a piateho
ročníka reálne prostredie poisťovní so všetkými operáciami, ktoré sa v nich denne robia. "Projekt
virtuálnej poisťovne bude simulovať reálne prostredie komerčnej poisťovne a umožní študentom
získavať praktické vedomosti potrebné pre ich ďalšie kariérne uplatnenie," povedal rektor univerzity
Rudolf Sivák. Virtuálna poisťovňa bude mať dve časti – teoretickú a praktickú. Približne osemdesiat
percent predmetov budú prednášať odborníci z praxe na financie a manažment, marketing, účtovníctvo.
Škola si od projektu sľubuje lepšie pripravených absolventov, ktorí by hneď po nástupe do zamestnania
nemuseli absolvovať tréningy a školenia. Teoretická výučba sa bude konať v špeciálnej učebni, využijú
na to softvér, ktorý získala univerzita od poisťovní. Okrem teoretických poznatkov získajú študenti
Poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte, ale aj študenti iných odborov, možnosť navrhovať aj
vlastné poistné produkty respektíve prístupy. Tie budú môcť poisťovne ponúkať klientom. Takto získané

finančné prostriedky sa budú vracať univerzite na ďalší rozvoj vzdelávacieho procesu. "Ak produkt
uspeje na trhu, bude to mať finančný benefit samozrejme aj pre študenta, ktorý ho vymyslel," avizuje
rektor. Sivák dokonca uvažuje, aj o motivačných štipendiách, ktoré by mohli dostávať úspešní riešitelia
projektov. Zatiaľ sa do Virtuálnej poisťovne zapojili tri komerčné poisťovne. Škola však vstupuje do
rokovania so Slovenskou asociáciou poisťovní a predpokladá záujem aj ďalších firiem. Ekonomická
univerzita ako jediná univerzita má akreditovaný študijný program poisťovníctvo na bakalárskom,
inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Rektor Sivák predpokladá, že táto skutočnosť by mohla fakulte
prihrať aj zahraničných študentov. Jarmila Horáková
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39. Ekologické dodávateľské reťazce
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 15/06/2012; 06/2012; s.: 70;
ZASIELATEĽSTVO A LOGISTIKA; Ing. Lucia Furdová]
Zmeny trhového prostredia zintenzívnili potrebu hľadania zdrojov konkurenčnej výhody, a to zameraním
sa na pridanú hodnotu pre zákazníkov efektívnejšími reakciami na neuspokojené potreby a hľadaním
inovatívnych spôsobov ich uspokojenia dosahovaním zisku oboch strán (kupujúceho i predávajúceho).
Dôležité je však zamerať sa i na možnosti dosahovania úspor, a to nielen v rámci podniku, ale naprieč
celým dodávateľským reťazcom s dôrazom na ekológiu, environmentálne aspekty. V súčasnosti rastúca
turbulencia spôsobená finančnou a hospodárskou krízou postupne prerastajúcou do sociálnej krízy mení
svet oveľa intenzívnejšie ako za posledných 50 rokov. I napriek tomu, že Európa čelí štrukturálnym
nedostatkom európskeho hospodárstva, globálny vývoj naďalej napreduje. Najmä investície Číny a Indie
do výskumu a technológií zvyšujú konkurenčné tlaky v určitých odvetviach hospodárstva. Európska únia
so zámerom prekonania negatívnych dôsledkov krízy vytýčila v stratégii "Európa 2020" tri prioritné
oblasti:
a) inteligentný rast. Ide o hospodárstvo založené na znalostiach a inováciách,
b) udržateľný rast (ekologickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo - napr. modernizovanie a
zníženie emisií uhlíka v odvetví dopravy, inteligentné riadenie dopravy, lepšia logistika, využívanie
ekologických vozidiel, elektrických a hybridných vozidiel),
c) inkluzívny rast (hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti - hospodárska, sociálna a územná
súdržnosť).
Sledovanie uhlíkovej stopy
Za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja sa mnohé spoločnosti začínajú zameriavať na
sledovanie a meranie uhlíkovej stopy. Uhlíkovú stopu môžeme charakterizovať ako kvantitatívne
vyjadrenie emisií skleníkových plynov (napr. CO2), ktoré vznikli počas životného cyklu výrobkov a
služieb, tzn. počas obstarávania surovín, výroby, skladovania, prepravy a recyklácie. Aby sa dali
porovnávať jednotlivé dodávateľské reťazce, Európska únia uverejnila v roku 2011 návrh jednotného
výpočtu emisií v doprave EN16258. Cieľom európskej normy je zjednotiť kalkuláciu emisií univerzálnym
výpočtom pre poskytovateľov (operátorov, predávajúcich) prepravných a logistických služieb ako aj
kupujúcich prepravných služieb (odosielateľov). Spotreba paliva príslušného dopravného prostriedku
môže vychádzať z nameraných alebo priemerných hodnôt, ktoré sú prepočítané príslušným v norme
stanoveným koeficientom. Uhlíkovú stopu v dodávateľských reťazcoch ovplyvňujú viaceré faktory ako
zloženie výrobku, či voľba dopravnej modality.
Z hľadiska dodania zásielky je dôležité sa zamerať na zvolenú dopravnú modalitu, ktorá ovplyvňuje
okrem výšky nákladov dodania aj uhlíkovú stopu v distribučnom reťazci, či dobu dodania. Taktiež
štruktúra distribučnej siete ako napr. počet a lokalizácia distribučných centier, využívanie cross-dockingu
môžu mať značný vplyv na udržateľnosť dodávateľského reťazca. Možné riešenia na elimináciu
uhlíkovej stopy prepravy / dodania tak spočívajú v konsolidácii zásielok, optimalizácii balenia, či v
hľadaní nových prepravných trás. Sledovanie a eliminovanie uhlíkovej stopy predstavuje potenciálny
zdroj konkurencieschopnosti mnohých spoločností, a to nielen prepravných a logistických, ale dotýka sa
aj samotných výrobcov, či poskytovateľov služieb.
Ing. Lucia Furdová Vedecký projekt IGM č. 2316077: "Globalizácia ako fenomén vplývajúci na
medzinárodné stratégie trhových subjektov v období hospodárskej krízy." Ekonomická univerzita v
Bratislave Obchodná fakulta, Katedra medzinárodného obchodu
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40. Máme nový rebríček najlepších fakúlt z pohľadu zamestnávateľov
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 21/06/2012; TVnoviny; TVNOVINY.sk]
Vyzerá, že školy reagujú na to, čo sa deje na trhu práce.
Spoločnosť Profesia.sk zverejnila nový rebríček vysokoškolských fakúlt podľa toho, ako sa o ich
absolventov "trhajú" firmy
Nie je zrejme žiadnym prekvapením, že aj v roku 2011 kraľovali informatici. V prvej päťke najlepších
fakúlt sú štyri, ktoré majú v názve informatiku.
Najlepšie fakulty za rok 2011:
Na strane druhej, v prvom rebríčku tohto druhu zverejnenom v roku 2008 (zachytil záujem
zamestnávateľov za roky 2005 až 2007) mali "informatické" fakulty ešte silnejšie zastúpenie.
Najlepšie fakulty za roky 2005 až 2007:
Medzičasom si polepšili napríklad medzinárodné vzťahy, svoje pozície si viac-menej udržiavajú
vysokoškolské pracoviská zamerané na výučbu ekonómie.
Naopak výrazne spadol záujem o inžinierov - stavbárov. Napríklad Stavebná fakulta Slovenskej
technickej klesla z 28. až na 47. miesto.
Školy reagujú
Na dianie na trhu práce reagujú aj samotné školy.
A tak tothoročný víťaz rebríčka - Fakulta informatiky a informačných technológií STU - prijala vlani 431
študentov, zatiaľ čo v roku 2007 ich bolo len 288. Mierne stúpol aj počet študentov druhej v poradí Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite - z 336 na 383.
Opačný trend zaznamenala napriek tretiemu miestu v tabuľke Fakulta medzinárodných vzťahov na
Ekonomickej univerzite z Bratislavy. Počet novoprijatých študentov klesol v spomínanom oddobí zo
137 na 107.
Môže to súvisieť aj s tým, že na vysoké školy sa dostáva menej ľudí.
V roku 2007 sa na denné štúdium na všetkých verejných, štátnych aj súkromných vysokých školách
zapísalo 37 615 a na externé ďalších 21 227.
V roku 2011 sa na dené štúdium zapísalo 35 581 ľudí a na externé len 16 256 novoprijatých
vysokoškolákov.
Popis foto: Vysokoškolský titul bol dlhé roky zárukou pri hľadaní práce. Už však jeho dôležitosť klesá.
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41. Za posledné roky najviac klesol záujem o absolventov stavebných fakúlt
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 21/06/2012; Zo škôl; TASR]
Poradie najviac žiadaných fakúlt vedú tradične informatické fakulty - na prvom mieste je Fakulta
informatiky a informačných technológií STU, na druhom Fakulta riadenia a informatiky ŽU.
Bratislava 21. júna (TASR) - Za posledných päť rokov výrazne poklesol záujem o absolventov
stavebných fakúlt. Kým v roku 2007 bola Stavebná fakulta bratislavskej Slovenskej technickej univerzity
(STU) v rebríčku záujmu zamestnávateľov na 28. mieste, vlani skončila na 47. mieste. Zo 43. na 59.
miesto sa prepadla aj Stavebná fakulta Žilinskej univerzity (ŽU) a o 18 miest v rebríčku klesla aj
Hutnícka fakulta košickej Technickej univerzity. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk.
Poradie najviac žiadaných fakúlt vedú tradične informatické fakulty - na prvom mieste je Fakulta
informatiky a informačných technológií STU, na druhom Fakulta riadenia a informatiky ŽU. V prvej
desiatke najúspešnejších fakúlt sa objavili aj tie, ktoré sú zamerané na spoločenské vedy, pričom
prevažne ide o ekonomické smery. Na treťom mieste skončila Fakulta medzinárodných vzťahov
bratislavskej Ekonomickej univerzity (EU), na šiestom Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na deviatom Fakulta ekonomiky a manažmentu

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Na rozdiel od absolventov informatických fakúlt sú však absolventi spoločenskovedných odborov ochotní
pracovať na pozíciách pod úrovňou svojho vzdelania. "Vplyv na to, či sa absolventom podarí zamestnať
má aj to, kde sa chcú zamestnať. Absolventi informatických fakúlt deklarujú záujem pracovať v oblasti,
ktorú vyštudovali. Pri absolventoch ekonomických fakúlt to neplatí," povedala výkonná riaditeľka
spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Ich úspech u zamestnávateľov podľa nej môže byť spôsobený
tým, že reagujú na pozície, kde sú vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní. Molnárová tvrdí, že ak si
zamestnávatelia môžu na pozíciu, kde stačí stredná škola vybrať medzi absolventom so stredoškolským
alebo vysokoškolským vzdelaním, vyberú si vysokoškoláka.
Podľa zistení Profesie absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov EU už priamo vo svojom životopise
deklarujú, že chcú pracovať na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov, asistentov alebo
office manažérov. "Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie aj reagujú,"uvádza sa v
správe spoločnosti.
Profesia vytvorila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít a fakúlt prvýkrát
v roku 2007.
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42. Dvadsať fakúlt, ktorých absolventi sú na Profesii najžiadanejší
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/06/2012; Ekonomika - Slovensko; Veronika Folentová]
Za päť rokov najviac klesol záujem o absolventov Stavebnej fakulty STU.
BRATISLAVA. V máji bolo podľa štatistík Ústredia práce nezamestnaných vyše 22,5 tisíca absolventov.
Ich šance na trhu veľmi závisia od školy a zamerania štúdia.
Najlepšie šance zamestnať sa mali vlani vysokoškolský absolventi , ktorí študovali na Fakulte informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.
Za nimi nasledovali absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Tretí v poradí atraktivity
pre zamestnávateľov boli absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Vyplýva
to z údajov pracovného portálu Profesia.sk.
V prvej dvadsiatke najlepších absolventov na trhu práce bolo 11 fakúlt technického zamerania.
Najčastejšie, šesťkrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku.
Fakulty s najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011
Zdroj - Profesia.sk
Najviac stratila technika
Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov
o absolventov stavebných fakúlt.
"Za päť rokov klesol záujem spomedzi top 20 fakúlt o absolventov Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového manažmentu, Národohospodárskej fakulty z rovnakej
univerzity a Fakulta managementu z Univerzity Komenského," uvádza Profesia.
Z rebríčku vyplýva, že stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity bola za rok 2011 na 47. mieste.
V roku 2007 by sa objavila ešte na 28 mieste. Ďalší výrazný prepad zaznamenali fakulty Hutnícka na
Technickej univerzite v Košiciach a Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite.
O aké fakulty najviac klesol záujem
Zdroj - Profesia.sk
Nie v odbore
Absolventi vysokých škôl však často dosiahnuté vzdelanie pri práci nevyužívajú a zamestnajú sa aj na
pozíciách, na ktoré by im stačila stredná škola.
"Absolventi informatických fakúlt deklarujú záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch

ekonomických fakúlt to neplatí. Majú úspech u zamestnávateľov, ktorý ale môže byť spôsobený tým, že
reagujú na pozície, kde sú vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní," povedala Ivana Molnárová,
výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.
Ak sa má firma rozhodnúť, či zamestná na pozícií vyžadujúcej stredoškolské vzdelanie človeka so
strednou školou alebo absolventa vysokej školy, uprednostní človeka s vyšším vzdelaním, tvrdí
Molnárová.
Medzinárodné vzťahy a IT
Rozdiely sú vidieť aj u samotných absolventov. Ľudia, ktorí skončia Fakultu informaticky a informačných
technológii STU vo svojich životopisoch uvádzajú, že by chceli pracovať najmä ako programátori, IT
analytici, softvéroví inžinieri, IT testeri a správcovia informačného systému, uvádza Profesia.
Zo životopisov, ktoré následne aj zašlú firmám vyplýva, že sa skutočne sa uchádzajú o miesta, ktoré
zodpovedajú ich kvalifikácii.
Inak je to u absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Už v životopise
uvádzajú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich úrovňou vzdelania. Chceli by sa zamestnať na
pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov, asistentov alebo office manažérov. Následne na
pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie aj reagujú.
Práca v administratíve
Absolventi často volia administratívne pozície. Nevyžadujú totiž žiadne špecifické zručnosti ani
schopnosti. "Na pozície administratívnych pracovníkov reagujú aj absolventi Fakulty elektrotechniky a
informatiky STU alebo Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského," uvádza
Profesia.
Popri administratívnej práci sa však zaujímajú aj o prácu v svojom odbore, kde by mohli využiť
dosiahnutú vzdelanie. "Administratívne pozície tak pre nich môžu byť jednou z možností, kde posielajú
žiadosti v prípade, že by neuspeli na kvalifikovanom mieste," tvrdí Profesia.
Zdroj - Profesia.sk
Veronika Folentová
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43. Najúspešnejší na trhu práce sú absolventi informatiky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 21/06/2012; Slovensko; SITA]
BRATISLAVA - Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem
zamestnávateľov o absolventov stavebných fakúlt. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil pracovný portál
Profesia.sk
Vychádzal zo životopisov uverejnených na portáli v roku 2011. Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity bola vlani v rebríčku záujmu zamestnávateľov na 47. mieste. V roku 2007 by sa pri rovnakej
metodike ako v súčasnosti objavila na 28. mieste. Ďalší výrazný prepad zaznamenali fakulty Hutnícka na
Technickej univerzite v Košiciach a Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite.
Spomedzi top 20 fakúlt klesol záujem zamestnávateľov aj o absolventov Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového manažmentu, Národohospodárskej fakulty z
rovnakej univerzity a Fakulty managementu z Univerzity Komenského.
Rebríček vedú informatici
Spoločnosť Profesia už päť rokov hodnotí poradie fakúlt a univerzít slovenských vysokých škôl podľa
toho, aký je záujem zamestnávateľov o absolventov týchto fakúlt. Za celý ten čas sa na vrchole rebríčka
držia fakulty informatiky. V roku 2011 mali najlepšie šance na trhu práce zamestnať sa absolventi, ktorí
študovali na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Za nimi
nasledovali absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Tretí v poradí atraktivity pre
zamestnávateľov boli absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.
V prvej dvadsiatke najlepších absolventov na trhu práce skončilo 11 fakúlt technického zamerania.
Najčastejšie, šesťkrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku. V
prvej desiatke najúspešnejších sú však aj fakulty so zameraním na spoločenské vedy, ide prevažne o

ekonomické smery.
Okrem tretej najúspešnejšej Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity je to Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela.
Mimo oblasti vzdelania
Vplyv na to, či sa absolventom podarí zamestnať sa, má aj to, kde sa chcú zamestnať, upozorňuje
výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Napríklad vyštudovaní informatici deklarujú
záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch ekonomických fakúlt to však neplatí.
"Majú úspech u zamestnávateľov, ktorý ale môže byť spôsobený tým, že reagujú na pozície, kde sú
vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní," povedala Molnárová. Zamestnávateľ podľa nej často
uprednostňuje na pozíciách vyžadujúcich stredoškolské vzdelanie záujemcov s vyššou kvalifikáciou.
Svoje vzdelanie v práci nevyužívajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity, ktorí už priamo vo svojom životopise deklarujú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich
úrovňou vzdelania. Zamestnať by sa chceli na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov,
asistentov alebo office manažérov. Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie, aj reagujú.
Atraktívna administratíva
Pozície administratívnych pracovníkov sú atraktívne pre mnohých absolventov, pretože si nevyžadujú
žiadne špecifické zručnosti ani schopnosti. Na tieto ponuky reagujú aj absolventi Fakulty elektrotechniky
a informatiky Sloenskej technickej univerzity alebo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského. Pozícia administratívneho pracovníka, referenta nie je ale ich prvou voľbou a okrem
administratívnych pozícií sa uchádzajú aj o prácu, kde budú využívať aj svoje vzdelanie.
Administratívne pozície tak pre nich môžu byť jednou z možností, kde posielajú žiadosti v prípade, že by
neuspeli na kvalifikovanom mieste. Na týchto fakultách sa tiež študujú programy ako učiteľstvo, ktoré
majú technické zameranie, no nejde priamo o absolventov, ktorí by skončili ako technici alebo
informatici.
V roku 2007 na verejné vysoké školy dohromady prijali podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz
školstva 35 533 študentov, do roku 2011 počet novoprijatých študentov klesol na 30 680. Pozitívom je,
že počet študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity
(prvej v rebríčku záujmu zamestnávateľov) od roku 2007 stúpol z vtedajších 288 študentov na 431
študentov v roku 2011. Mierne stúpol aj počet študentov druhej v poradí - Fakulty riadenia a informatiky
na Žilinskej univerzite, a to z 336 na 383 novoprijatých študentov.
Počet študentov tretej v poradí, Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite za
posledné roky klesol zo 137 študentov prijatých do prvého ročníka v roku 2007 na 107 novoprijatých
študentov v roku 2011.
Rebríček neobsahoval všetky fakulty
Ako uvádza Profesia, technické zameranie fakúlt pomáha v atraktivite aj celej univerzite. V rebríčku
atraktivity univerzít pre zamestnávateľov sa na najvyšších priečkach objavili univerzity, na ktorých
prevažujú ekonomické a technické fakulty. Najstaršia slovenská univerzita - Univerzita Komenského, sa
v rebríčku záujmu zamestnávateľov dostala až na deviate miesto. "Môže to byť spôsobené tým, že na
rozdiel od menších univerzít, má naša najstaršia univerzita veľa fakúlt, kde prevažujú spoločenskovedné
odbory," povedala Molnárová.
Profesia zostavila rebríček na základe životopisov absolventov uverejnených na portáli v roku 2011.
Podmienkou bolo, aby absolvent skončil univerzitu v rokoch 2011, 2010 alebo 2009. Záujem
zamestnávateľov vyplýva z toho, koľkokrát si zamestnávatelia prezrú životopis absolventa konkrétnej
univerzity. Do hodnotenia univerzít a fakúlt sú zaradené len tie, ktoré boli v databáze zastúpené
životopismi aspoň od 100 svojich absolventov za sledované obdobie. Do rebríčka sa tak nedostali fakulty
s menším počtom absolventov.
Popis foto: Pozície administratívnych pracovníkov sú atraktívne pre mnohých absolventov, pretože si
nevyžadujú žiadne špecifické zručnosti ani schopnosti. Autor - Shuttterstock.com
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44. Ekonomická univerzita vydala spomienkovú knihu o svojej histórii
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 23/06/2012; Zo škôl; TASR]

Kniha obsahuje nielen spomienky rektorov univerzity na jej minulosť, ale predstavuje aj popredných
ekonómov, ktorých škola počas svojej existencie pripravila.
Bratislava 23. júna (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá na Slovensku pripravuje
odborníkov pre hospodársku prax, vydala pri príležitosti 70. výročia založenia knihu o svojej histórii.
Publikáciu s názvom Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity v Bratislave tento týždeň
slávnostne pokrstili rektor univerzity Rudolf Sivák, predseda redakčného kolektívu Jaroslav Husár a
emeritný profesor Milan Majcher.
"Vydaním tejto knihy plní univerzita svoje poslanie vo vzťahu k histórii i k budúcnosti. Boli to totiž
ekonómovia, ktorých vychovala naša alma mater, ktorí formovali vývoj ekonomickej vedy na Slovensku.
Boli to naši absolventi, z ktorých myšlienok vychádzali aj ekonomické reformy po roku 1990. A rovnako,
absolventi univerzity majú veľký vplyv na vývoj spoločnosti aj v súčasnosti," zdôraznil Sivák.
Kniha preto obsahuje nielen spomienky rektorov univerzity na jej minulosť, ale predstavuje aj
popredných ekonómov, ktorých škola počas svojej existencie pripravila. Prístupy mnohých sú aktuálne aj
dnes.
"Už zakladateľ predchodkyne súčasnej Ekonomickej univerzity - Vysokej školy obchodnej, Imrich
Karvaš, sa zamýšľal nad témami, ktoré rieši aj moderná ekonomická veda, napríklad nad existenciou
spoločného európskeho hospodárskeho priestoru a podmienkami, na základe ktorých by mal fungovať,"
povedal šéf redakčného kolektívu Jaroslav Husár s tým, že v histórii univerzity sa nájdu aj významní
pedagógovia, ktorí sa už pred 40 rokmi venovali mechanizmom, stojacim napríklad za vznikom nedávnej
finančnej krízy. "A aj o nich a mnohých iných je táto kniha," dodal.
Podľa spoluautora knihy Ivana Laluhu je kniha výnimočná práve vďaka spomienkam konkrétnych ľudí,
na ktorých je postavená. "Obsahuje tak informácie, ktoré sa nedajú nájsť v archívoch a nepísali o nich
ani dobové noviny," uzavrel.
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45. Najrýchlejšie si nájdu prácu informatici, najmenší záujem je o stavbárov
[Téma: Ekonomická univerzita; korzar.sme.sk; 25/06/2012; Spravodajstvo - presov; Viera Vargová]
Absolventi informatiky boli pre zamestnávateľov minulý rok najzaujímavejší. Naopak, za posledných päť
rokov najviac klesol záujem o absolventov stavebnej fakulty. Podľa prieskumov, vysokoškoláci často
berú aj prácu pod ich úroveň vzdelania.
PREŠOV. Informatici majú na Slovensku zelenú. Podľa prieskumov mali minulý rok najlepšie šance
získať prácu po vysokej škole absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity .
Dvadsaťštyriročný Martin z Prešova sa zamestnal do troch týždňov od skončenia školy: "Je pravda, že
informatici nemajú až taký veľký problém s prácou ako iní. Ja som si robil prieskum už počas školy, kde
by som asi tak chcel pracovať. Celkom dobre sa dohovorím po anglicky aj po nemecky, čo je aj v tejto
práci dosť dôležité."
"Pre zamestnávateľov boli vlani zaujímaví aj absolventi fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
a takisto absolventi fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave . Do prvej
desiatky sa však dostali aj fakulty so zameraním na spoločenské vedy," uviedla Lucia Burianová zo
spoločnosti Profesia, ktorá daný prieskum realizovala.
Za päť rokov bol najmenší záujem o stavbárov
Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov
o absolventov stavebných fakúlt.
Ďalší výrazný prepad zaznamenala hutnícka fakulta na Technickej univerzite v Košiciach a stavebná
fakulta na Žilinskej univerzite.
Vysokoškoláci berú aj prácu asistentov
Podľa prieskumov, mnohí z absolventov rôznych vysokých škôl majú záujem pracovať na pozíciách pod
ich úrovňou vzdelania, teda tam, kde stačí aj stredoškolské vzdelanie.

Väčšina si vyberá pozíciu administratívnych pracovníkov, pretože to si nevyžaduje špecifické zručnosti.
"Ide napríklad o absolventov fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už
priamo vo svojom životopise uvádzajú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich úrovňou vzdelania. Chceli
by sa zamestnať na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov, asistentov alebo office
manažérov. Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie aj reagujú," dodáva Burianová.
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46. Najlepšie sa darí INFORMATIKOM
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 25/06/2012; 146/2012; s.: 3; Prešovský; via]
ABSOLVENTI
Absolventi informatiky boli pre zamestnávateľov minulý rok najzaujímavejší. Naopak, za posledných päť
rokov najviac klesol záujem o absolventov stavebnej fakulty. Podľa prieskumov vysokoškoláci často berú
aj prácu pod ich úroveň vzdelania.
PREŠOV. Informatici majú na Slovensku zelenú. Podľa prieskumov mali minulý rok najlepšie šance
získať prácu po vysokej škole absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity. Dvadsaťštyriročný Martin z Prešova sa zamestnal do troch týždňov od skončenia
školy: "Je pravda, že informatici nemajú až taký veľký problém s prácou ako iní. Robil som si prieskum
už počas školy, kde by som asi tak chcel pracovať. Celkom dobre sa dohovorím po anglicky aj po
nemecky, čo je aj v tejto práci dosť dôležité." "Pre zamestnávateľov boli vlani zaujímaví aj absolventi
fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a takisto absolventi fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do prvej desiatky sa však dostali aj fakulty so zameraním na
spoločenské vedy," uviedla Lucia Burianová zo spoločnosti, ktorá daný prieskum realizovala. Spomedzi
všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov o
absolventov stavebných fakúlt. Ďalší výrazný prepad zaznamenala hutnícka fakulta na Technickej
univerzite v Košiciach a stavebná fakulta na Žilinskej univerzite.
Berú aj prácu asistentov
Podľa prieskumov mnohí z absolventov rôznych vysokých škôl majú záujem pracovať na pozíciách, kde
stačí aj stredoškolské vzdelanie. Väčšina si vyberá pozíciu administratívnych pracovníkov, pretože to si
nevyžaduje špecifické zručnosti. "Ide napríklad o absolventov fakulty medzinárodných vzťahov
ekonomickej univerzity. Už priamo vo svojom životopise uvádzajú, že chcú pracovať na pozíciách pod
ich úrovňou vzdelania, napríklad asistentských," dodala Burianová.
(via)
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47. Na univerzitu sa dá dostať aj cez druhé kolo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/06/2012; Ekonomika - Spotrebiteľ; Jarmila Horáková]
Niektoré fakulty ešte zvažujú druhé kolo podávania prihlášok.
BRATISLAVA. Niektorí uchádzači o vysokoškolské štúdium už v tomto čase majú v rukách rozhodnutie
o prijatí či neprijatí na vysokoškolské štúdium. Ďalších prijímacie skúšky čakajú. Aj tento rok budú mať
neprijatí uchádzači ďalšiu šancu pokúsiť sa získať vysokoškolský index.
Reparát na vysokú školu budú môcť urobiť podaním prihlášok na fakulty, ktoré už vypísali druhé kolo
prijímacích pohovorov. Robia to najmä tie fakulty, kde je prvotný záujem študentov menší ako kapacity
škôl.
Niektoré vysoké školy takúto šancu študentom nedávajú, tak je to napríklad na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku túto možnosť zvažujú dve fakulty, a to pedagogická a filozofická.
Podľa hovorcu univerzity Vladimíra Buznu o tom má rozhodnúť senát do konca tohto mesiaca. Druhé
kolo by potom tieto fakulty vypísali na mesiac júl.
Poplatky fakulty vracajú len zriedka

Do opravených testov môžete nahliadnuť
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
Zoznam fakúlt, ktoré vypísali druhé kolo
Ekonómovia stále s testami
Ekonomická univerzita v Bratislave podľa jej prorektora Ferdinanda Daňa druhé kolo na žiadnej zo
svojich fakúlt nechystá.
"Nie je dôvod, prijímacie skúšky u nás absolvuje vyše 6200 uchádzačov, je z čoho vyberať. Najväčší
záujem je o štúdium na fakulte podnikového manažmentu, národohospodárskej fakulte a na obchodnej
fakulte," povedal prorektor.
Prijímacie skúšky robia všetci uchádzači, univerzita neprihliada na študijné výsledky počas strednej
školy a ani na maturitné vysvedčenie.
"Testy sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok. Výsledky sa potenciálni študenti
dozvedia ešte v priebehu dňa, keď absolvujú prijímačky."
Menej externistov
Všetky vysoké školy zaznamenali tento rok výrazný úbytok záujmu o externé štúdium. Kým ešte pred
desiatimi rokmi tvorili externisti spomedzi zapísaných študentov vyše tridsať, ba niekde aj štyridsať
percent, dnes sa ich počty ledva vyšplhajú na desať percent.
Externé štúdium už vlani neotvorila ani jedna fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,
inak to nebude ani teraz
Na Ekonomickej univerzite budú mať externisti osemnásťpercentné zastúpenie medzi študentmi
bakalárskeho štúdia.
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ak si uchádzači podali niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje.
Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky
za podanie prihlášky.
Napríklad bratislavská filozofická fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na
prijímacej skúške na inej fakulte Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť
na prijímacích skúškach, poplatok nevracia.
Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak si to s
prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteľa
hodných prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na
prijímacích skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku a to maximálne osem eur.
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili.
O nahliadnutie do testov treba požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde
vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné

Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa naopak oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorí boli prijatí na viac škôl. Uspieť môžete aj v
prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle ohodnotila váš test.
Do ôsmich dní
Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak uchádzač túto lehotu
nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
V žiadosti treba vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov.
Jarmila Horáková
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48. Firmy sa bijú hlavne o informatikov z FIIT STU
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 25/06/2012; zive.sk; Lukáš Kosno]
Ktorá vysoká škola je tá správna, pýtajú sa maturanti. Prácu si momentálne najskôr nájdu informatici.
Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov informatických škôl. Vyplýva to z analýzy, ktorú
pripravil portál Profesia.sk.
Podľa Profesie mali najväčšiu šancu pri hľadaní práce absolventi Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU), ktorých životopisy čítali personalisti firiem
najčastejšie.
Druhí najžiadanejší sú študenti s ukončeným štúdiom na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej
univerzity (ŽU). Až tretia je fakulta netechnického zamerania, hovoríme o Fakulte medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity (EUBA).
Ak sa pozrieme na 20 najatraktívnejších fakúlt ako celok, šesť z nich sa primárne zameriava na
informačné technológie. Informatický smer sa však dá študovať aj na troch ďalších – Fakulte
hospodárskej informatiky EUBA, Materiálovotechnologickej fakulte STU či Fakulte managementu UK.
Poradie Fakulta Univerzita
1. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita
2. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
3. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita
4. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita
5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského
6. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela
7. Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
8. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach
9. Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita
10. Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela
11. Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita
12. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita

13. Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita
14. Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita
15. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita
16. Strojnícka fakulta Žilinská univerzita
17. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita
18. Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
19. Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach
20. Fakulta managementu Univerzita Komenského
Zdroj - Profesia.sk
Pracujú vo vyštudovanom odbore
Mladí informatici chcú po vyštudovaní pracovať ako programátori, analytici, softvéroví inžinieri, testeri a
správcovia informačných systémov. Držia sa teda odboru, ktorému sa na vysokej škole venovali.
Nie je však výnimkou, že sa informatici zaujímajú aj o prácu v administratíve. Spomínajú sa absolventi
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) a Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK. "Pozícia administratívneho pracovníka alebo referenta nie je ale ich prvou
voľbou a okrem administratívnych pozícií sa uchádzajú aj o prácu, kde budú využívať svoje vzdelanie,"
vysvetľuje Profesia.sk.
O menej kvalifikované pozície zvyknú prejaviť záujem aj absolventi Fakulty riadenia a informatiky ŽU.
Môže za to vyšší počet pracovných ponúk a jednoduchšie uplatnenie.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Deklarovaný záujem Zaslané reakcie
programátor programátor
IT analytik softvérový inžinier
softvérový inžinier IT analytik
IT tester IT konzultant
správca informačného systému administratívny pracovník, referent
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Deklarovaný záujem Zaslané reakcie
programátor programátor
IT tester obchodný zástupca
IT analytik administratívny pracovník, referent
správca informačného systému IT analytik
softvérový inžinier softvérový inžinier
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Deklarovaný záujem Zaslané reakcie
správca počítačovej siete programátor
IT tester administratívny pracovník, referent
programátor elektrotechnický inžinier
správca informačného systému IT/Technical Support Specialist
servisný technik elektrotechnik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Deklarovaný záujem Zaslané reakcie
programátor programátor
IT tester asistent
webový dizajnér IT analytik
administratívny pracovník, referent IT konzultant
Zdroj - Profesia.sk
Dopyt korešponduje so záujmom
Záujem stredoškolákov končiacich svoje štúdium v prípade informatických škôl korešponduje s
rebríčkom najatraktívnejších fakúlt.
Najviac prihlášok na denné štúdium podľa údajov ku koncu mája prijala FEI STU, viac ako 1 500, no
vyše tisíc prihlášok evidovali aj sesterská FIIT a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej
Univerzity v Košiciach (FEI TUKE). O bezvýznamných číslach sa však nedá hovoriť ani v prípade
ostatných informatických fakúlt.
Pokračovanie článku nižšie
S výnimkou FEI STU, kde mali uchádzači o dennú formu štúdia šancu na prijatie niečo cez 70 percent,
sa pravdepodobnosť úspechu väčšinou pohybovala na úrovni 50 percent. Z priemeru sa vymyká len

odbor manažérska informatika na Fakulte managementu UK, kde bola šanca len niečo cez 16 percent.
Počet prijatých klesol, u najžiadanejších vzrástol
Štatistika Ústavu informácií a prognóz školstva za obdobie rokov 2007 až 2011 prezrádza, že počet
maturantov, resp. študentov na stredných školách, kontinuálne klesal. Prvé dve fakulty, ktoré podľa
zamestnávateľov produkujú najkvalitnejších ľudí, však prijali viac záujemcov.
V prípade FIIT STU hovoríme o 1,5-násobnom náraste, keď sa počet prijatých zvýšil z 288 v roku 2007
na minuloročných 431. V prípade Fakulty riadenia a informatiky ŽU ide o zhruba 14-percentný nárast. V
roku 2007 škola prijala 336, minulý rok 383 študentov.
Rok 15-18 roční Medziročný koeficient 19- roční Medziročný koeficient
2007 309 062 0,975 82 064 0,996
2008 302 266 0,978 79 246 0,966
2009 289 275 0,957 78 911 0,996
2010 272 995 0,944 77 385 0,981
2011 259 375 0,950 73 850 0,954
Zdroj - Ústav informácií a prognóz školstva
ARRA za najlepšiu považuje FMFI UK
Pripomeňme ešte rebríček hodnotenia fakúlt, ktorý od roku 2005 každoročne zverejňuje Akademická
rankingová a ratingová agentúra známa pod skratkou ARRA.
V ňom prvé miesto za rok 2011 patrí Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, druhé
FMFI UK. Za nimi sa už na čele s FEI STU nachádzajú "klasické" technické školy, s výnimkou Fakulty
managementu UK na siedmom a Fakulty hospodárskej informatiku EUBA na ôsmom mieste.
Pre úplnosť je však potrebné uviesť, že ARRA pracuje so skupinami fakúlt podľa zamerania.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, FMFI UK, Fakulta managementu a Fakulta hospodárskej informatiky
EUBA sú zaradené do kategórie prírodovedeckých, resp. ekonomických fakúlt. Na účely porovnania
sme ich zaradili medzi technické fakulty s technickým zameraním, nakoľko študentom ponúkajú aj
odbory zamerané na informatiku.
Poradie Fakulta Priemerný ukazovateľ
1. Prírodovedecká fakulta UPJŠ 83,5
2. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 81,8
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 80,7
4. Elektrotechnická fakulta ŽU 51,5
5. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 42,5
6. Materiálovo-technologická fakulta STU 42,2
7. Fakulta managementu UK 40,8
8. Fakulta hospodárskej informatiky EU 40,4
9. Fakulta informatiky a informačných technológií STU 36,6
10. Fakulta riadenia a informatiky ŽU 36,5
Zdroj - Akademická rankingová a ratingová agentúra
Úrady práce: Najmenej nezamestnaných absolventov je z STU
Poradie vysokých škôl podľa uplatnenia absolventov na jeseň minulého roka zverejnilo aj Ministerstvo
školstva SR. Ide o údaje za roky 2008 a 2009.
Najmenej nezamestnaných absolventov s technickou vysokou školou vyštudovalo podľa údajov úradov
práce na Slovenskej technickej univerzite. Absolventská miera nezamestnanosti v ich prípade
neprekročila štyri percentá. Presnejšie, odbory zaradené do kategórie informatika a výpočtová technika
vyštudovalo len 2,4 percent nezamestnaných, pri kategórii elektrotechnika bolo už ľudí bez práce cez 4,5
percenta.
Ak sa pozrieme výlučne na spomínané kategórie, najlepšie na tom bola Univerzita Komenského, ktorej
absolventov informatiky a výpočtovej techniky nebolo na úradoch práce evidovaných viac ako jedno
percento.
Väčšina vysokých škôl sa nachádzala približne na rovnakej úrovni, nezamestnanosť sa pohybovala
mierne pod siedmimi percentami. Výnimkou boli len elektrotechnici z TUKE, ktorých počet na úradoch
práce prekročil dvanásť percent.
Univerzita Informatika a výpočtová technika Elektrotechnika

Univerzita Komenského Absolventi VŠ Ukončili štúdium 316 0
Evidovaní nezamestnaní 2 AMN Absolvent. miera nezamestnanost 0,63 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Absolventi VŠ Ukončili štúdium 58 0
Evidovaní nezamestnaní 4 AMN Absolvent. miera nezamestnanosti 6,90 Univerzita Mateja Bela Absolventi VŠ Ukončili štúdium 64 0
Evidovaní nezamestnaní 4 AMN Absolvent. miera nezamestnanosti 6,25 Slovenská technická univerzita Absolventi VŠ Ukončili štúdium 980 2106
Evidovaní nezamestnaní 24 96
AMN Absolvent. miera nezamestnanosti 2,45 4,56
Žilinská univerzita Absolventi VŠ Ukončili štúdium 433 939
Evidovaní nezamestnaní 29 58
AMN Absolvent. miera nezamestnanosti 6,70 6,18
Technická univerzita v Košiciach Absolventi VŠ Ukončili štúdium 315 1212
Evidovaní nezamestnaní 20 149
AMN Absolvent. miera nezamestnanosti; 6,35 12,29
Zdroj - Ministerstvo školstva SR
Poznámka: Ukončili štúdium v r. 2008+2009, Evidovaní nezamestnaní k 30. septembru 2009,
Absolventská miera nezamestnanosti = nezamestnaní / ukončili štúdium
Láka nízka nezamestnanosť a nadpriemerný zárobok
Študovať informatiku sa oplatí nielen z hľadiska vysokej šance získať zamestnanie hneď po ukončení
štúdia. Ruka v ruke s uplatnením vzdelania v praxi ide nadpriemerný zárobok a zároveň reálna šanca
jeho rastu v budúcnosti.
Kým v priemysle bola priemerná mzda za prvý štvrťrok tohto roka 814 eur, v informačných a
komunikačných činnostiach sa v priemere zarábalo až 1 746 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka ich plat narástol o takmer sedem percent. Reálny zárobok však vzrástol ani nie o
tri percentá. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.
Informatici profitujú aj z možnosti získať prax v odbore aj počas štúdia. Pre firmy zvyknú pracovať na
čiastočný úväzok či dohodu. Práve na tému pracovných dohôd sa aktuálne vedú diskusie, či plán vlády
zaviesť platenie odvodov aj z dohôd o brigádnickej práci študentov nebude mať negatívny dopad na ich
zamestnanosť.
V neposlednom rade treba brať do úvahy aj národné hospodárstvo ako celok, keď podiel ekonomickej
aktivity súvisiacej s internetom tvoril na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska v minulom roku
približne 3,3 percenta. Pritom sem nepatrí telekomunikačný sektor.
V článku boli použité materiály SITA. Profesia.sk pri analýze pracovala so životopismi záujemcov, ktorí
štúdium ukončili v roku 2011, 2010 alebo 2009. Záujem zamestnávateľov je postavený na skutočnosti,
koľkokrát si zamestnávatelia prezrú životopis absolventa konkrétnej univerzity. Čo sa týka univerzít, do
úvahy sú brané len tie, ktorých počet absolventov so životopismi zaslanými na Profesia.sk prekonal 100
za sledované obdobie. V prípade informatických fakúlt je však počet absolventov vysoký, vďaka čomu by
mali byť zastúpené všetky školy.
Tweet
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49. Najväčší záujem je o absolventov FIIT STU
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 22/06/2012; biznis; Tlačový servis PCR]
Spoločnosť Profesia pred piatimi rokmi po prvýkrát vyhodnotila poradie fakúlt a univerzít slovenských
vysokých škôl podľa toho, aký je záujem zamestnávateľov o absolventov týchto fakúlt. Na vrchole
rebríčka sa už päť rokov držia fakulty informatiky. Najviac sa prepadol záujem o absolventov stavebných
fakúlt.
V roku 2011 mali najlepšie šance na trhu práce zamestnať sa absolventi, ktorí študovali na Fakulte
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Za nimi nasledovali absolventi
Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Tretí v poradí atraktivity pre zamestnávateľov boli
absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.

V prvej dvadsiatke najlepších absolventov na trhu práce bolo 11 fakúlt technického zamerania.
Najčastejšie, šesťkrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku.
Študujú na sekretárky a asistentov Absolventi Fakulty informaticky a informačných technológií STU vo
svojich životopisoch uvádzajú, že by chceli pracovať najmä ako programátori, IT analytici, softvéroví
inžinieri, IT testeri a správcovia informačného systému.
Zo životopisov, ktoré následne aj zašlú firmám, vyplýva, že sa svojho deklarovaného záujmu držia a
skutočne sa uchádzajú o miesta, ktoré zodpovedajú ich kvalifikácii.
Podobná situácia je aj pri absolventoch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Jej absolventi
reagujú najčastejšie na pozície, na ktoré majú kvalifikáciu zo školy. Okrem nich sa však uchádzajú aj o
menej kvalifikované pozície, ktorých je na trhu viac a je ľahšie sa na nich uplatniť. Ide o pozíciu
obchodný zástupca a administratívny pracovník.
Svoje vzdelanie v práci však už nevyužívajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity. Už priamo vo svojom životopise deklarujú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich úrovňou
vzdelania. Chceli by sa zamestnať na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov, asistentov
alebo office manažérov. Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie, aj reagujú.
Na pozície administratívnych pracovníkov reagujú aj absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky
STU alebo Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Počet študentov prijatých na prvé dve fakulty v rebríčku stúpol V roku 2007 na verejné vysoké školy
dovedna prijali školy podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva 35 533 študentov, do roku
2011 počet novoprijatých študentov podľa štatistiky UIPŠ klesol na 30 680.
Pozitívom je, že počet študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (prvej v rebríčku
záujmu zamestnávateľov) od roku 2007 stúpol z vtedajších 288 študentov na 431 študentov v roku 2011.
Mierne stúpol aj počet študentov druhej v poradí, Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite, z
336 na 383 novoprijatých študentov.
Za päť rokov klesol záujem spomedzi top 20 fakúlt o absolventov Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového manažmentu, Národohospodárskej fakulty z rovnakej
univerzity a Fakulta manažmentu z Univerzity Komenského. Spomedzi všetkých fakúlt verejných
vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov o absolventov stavebných fakúlt.
Ďalší výrazný prepad zaznamenali Fakulta hutnícka na Technickej univerzite v Košiciach a Stavebná
fakulta na Žilinskej univerzite.
Zdroj - Profesia
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50. Absolventi škôl si hľadajú prácu aj v inom odbore, než vyštudovali
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 22/06/2012; Štúdium; SITA]
Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov
o absolventov stavebných fakúlt. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil pracovný portál Profesia.sk.
Vychádzal zo životopisov uverejnených na portáli v roku 2011. Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity bola vlani v rebríčku záujmu zamestnávateľov na 47. mieste. V roku 2007 by sa pri rovnakej
metodike ako v súčasnosti objavila na 28. mieste.
Ďalší výrazný prepad zaznamenali fakulty Hutnícka na Technickej univerzite v Košiciach a Stavebná
fakulta na Žilinskej univerzite. Spomedzi top 20 fakúlt klesol záujem zamestnávateľov aj o absolventov
Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového manažmentu,
Národohospodárskej fakulty z rovnakej univerzity a Fakulty managementu z Univerzity Komenského.
Spoločnosť Profesia už päť rokov hodnotí poradie fakúlt a univerzít slovenských vysokých škôl podľa
toho, aký je záujem zamestnávateľov o absolventov týchto fakúlt. Za celý ten čas sa na vrchole rebríčka
držia fakulty informatiky.
V roku 2011 mali najlepšie šance na trhu práce zamestnať sa absolventi, ktorí študovali na Fakulte
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Za nimi nasledovali absolventi

Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Tretí v poradí atraktivity pre zamestnávateľov boli
absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. V prvej dvadsiatke najlepších
absolventov na trhu práce skončilo 11 fakúlt technického zamerania.
Najčastejšie, šesťkrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku. V
prvej desiatke najúspešnejších sú však aj fakulty so zameraním na spoločenské vedy, ide prevažne o
ekonomické smery. Okrem tretej najúspešnejšej Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity je to Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Fakulta
ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela.
Absolventi si hľadajú prácu aj v iných odboroch
Vplyv na to, či sa absolventom podarí zamestnať sa, má aj to, kde sa chcú zamestnať, upozorňuje
výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Napríklad vyštudovaní informatici deklarujú
záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch ekonomických fakúlt to však neplatí.
"Majú úspech u zamestnávateľov, ktorý ale môže byť spôsobený tým, že reagujú na pozície, kde sú
vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikovaní," povedala Molnárová. Zamestnávateľ podľa nej často
uprednostňuje na pozíciách vyžadujúcich stredoškolské vzdelanie záujemcov s vyššou kvalifikáciou.
Svoje vzdelanie v práci nevyužívajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity, ktorí už priamo vo svojom životopise deklarujú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich
úrovňou vzdelania. Zamestnať by sa chceli na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov,
asistentov alebo office manažérov. Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie, aj reagujú.
Administratíva láka
Pozície administratívnych pracovníkov sú atraktívne pre mnohých absolventov, pretože si nevyžadujú
žiadne špecifické zručnosti ani schopnosti. Na tieto ponuky reagujú aj absolventi Fakulty elektrotechniky
a informatiky STU alebo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Pozícia administratívneho pracovníka, referenta nie je ale ich prvou voľbou a okrem administratívnych
pozícií sa uchádzajú aj o prácu, kde budú využívať aj svoje vzdelanie. Administratívne pozície tak pre
nich môžu byť jednou z možností, kde posielajú žiadosti v prípade, že by neuspeli na kvalifikovanom
mieste. Na týchto fakultách sa tiež študujú programy ako učiteľstvo, ktoré majú technické zameranie, no
nejde priamo o absolventov, ktorí by skončili ako technici alebo informatici.
V roku 2007 na verejné vysoké školy dohromady prijali podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz
školstva (UIPŠ) 35 533 študentov, do roku 2011 počet novoprijatých študentov klesol na 30 680.
Pozitívom je, že počet študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (prvej v rebríčku
záujmu zamestnávateľov) od roku 2007 stúpol z vtedajších 288 študentov na 431 študentov v roku 2011.
Mierne stúpol aj počet študentov druhej v poradí – Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite,
a to z 336 na 383 novoprijatých študentov. Počet študentov tretej v poradí, Fakulty medzinárodných
vzťahov na Ekonomickej univerzite za posledné roky klesol zo 137 študentov prijatých do prvého
ročníka v roku 2007 na 107 novoprijatých študentov v roku 2011.
Ako uvádza Profesia, technické zameranie fakúlt pomáha v atraktivite aj celej univerzite. V rebríčku
atraktivity univerzít pre zamestnávateľov sa na najvyšších priečkach objavili univerzity, na ktorých
prevažujú ekonomické a technické fakulty. Najstaršia slovenská univerzita – Univerzita Komenského, sa
v rebríčku záujmu zamestnávateľov dostala až na deviate miesto.
"Môže to byť spôsobené tým, že na rozdiel od menších univerzít, má naša najstaršia univerzita veľa
fakúlt, kde prevažujú spoločenskovedné odbory," povedala Molnárová.
Profesia zostavila rebríček na základe životopisov absolventov uverejnených na portáli v roku 2011.
Podmienkou bolo, aby absolvent skončil univerzitu v rokoch 2011, 2010 alebo 2009. Záujem
zamestnávateľov vyplýva z toho, koľkokrát si zamestnávatelia prezrú životopis absolventa konkrétnej
univerzity. Do hodnotenia univerzít a fakúlt sú zaradené len tie, ktoré boli v databáze zastúpené
životopismi aspoň od 100 svojich absolventov za sledované obdobie. Do rebríčka sa tak nedostali fakulty
s menším počtom absolventov.
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51. O stavbárov z STU je menší záujem
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 22/06/2012; ePROFIT.sk; bl]

Vzdelanie už nevyužívajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
Spoločnosť Profesia pred piatimi rokmi po prvýkrát vyhodnotila poradie fakúlt a univerzít slovenských
vysokých škôl podľa toho, aký je záujem zamestnávateľov o absolventov týchto fakúlt. Na vrchole
rebríčka sa už päť rokov držia fakulty informatiky. Najviac sa prepadol záujem o absolventov stavebných
fakúlt.
V roku 2011 mali najlepšie šance na trhu práce absolventi Fakulty informatiky a informačných
technológií Slovenskej technickej univerzity, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
a absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. V prvej dvadsiatke najlepších
absolventov na trhu práce bolo jedenásť fakúlt technického zamerania. Najčastejšie (šesťkrát) sa medzi
úspešnými objavili fakulty so zameraním na informatiku.
V prvej desiatke najúspešnejších sa objavili aj fakulty so zameraním na spoločenské vedy, prevažne o
ekonomické smery. Okrem tretej najúspešnejšej Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity je to Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Fakulta
ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela.
Študujú na sekretárky a asistentov
Rozdiel medzi jednotlivými fakultami s úspešnými absolventmi je aj v tom, o akú prácu sa po škole
uchádzajú. "Vplyv na to, či sa absolventom podarí zamestnať má aj to, kde sa chcú zamestnať.
Absolventi informatických fakúlt deklarujú záujem pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali. Pri absolventoch
ekonomických fakúlt to neplatí. Majú úspech u zamestnávateľov, ktorý ale môže byť spôsobený tým, že
reagujú na pozície, kde sú vďaka vzdelaniu vysoko prekvalifikované," povedala Ivana Molnárová,
výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia. "Ak má v súčasnej ekonomickej a hospodárskej situácii na trhu
práce zamestnávateľ možnosť vybrať si, či zamestná na pozícií vyžadujúcej stredoškolské vzdelanie
človeka so strednou školou alebo absolventa vysokej školy, uprednostní človeka s vyšším vzdelaním."
Absolventi Fakulty informaticky a informačných technológii STU vo svojich životopisoch uvádzajú, že by
chceli pracovať najmä ako programátori, IT analytici, softvéroví inžinieri, IT testeri a správcovia
informačného systému. Zo životopisov, ktoré následne aj zašlú firmám vyplýva, že sa deklarovaného
záujmu držia a skutočne sa uchádzajú o miesta zodpovedajúce ich kvalifikácii.
Podobná situácia je aj pri absolventoch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Reagujú
najčastejšie na pozície, na ktoré majú zo školy kvalifikáciu. Okrem nich sa však uchádzajú aj o menej
kvalifikované pozície, ktorých je na trhu viac a je ľahšie sa na nich uplatniť. Ide o pozíciu obchodný
zástupca a administratívny pracovník.
Vzdelanie už nevyužívajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Priamo
v životopise deklarujú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich úrovňou vzdelania. Chceli by sa
zamestnať ako administratívni pracovníci, referenti, asistenti alebo office manažéri. Na pozície, kde stačí
stredoškolské vzdelanie aj reagujú.
Pozície administratívnych pracovníkov sú atraktívne pre mnohých absolventov. Nevyžadujú si žiadne
špecifické zručnosti ani schopnosti. Na ne reagujú aj absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky
STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Pozícia administratívneho
pracovníka, referenta nie je ale ich prvou voľbou a okrem administratívnych pozícií sa uchádzajú aj o
prácu, kde budú využívať aj vzdelanie. Administratívne pozície tak pre nich môžu byť jednou z možností,
kde posielajú žiadosti, ak by neuspeli na kvalifikovanom mieste. Na týchto fakultách sa tiež študujú
programy ako učiteľstvo, ktoré majú technické zameranie, no nejde priamo o absolventov, ktorí by
skončili ako technici alebo informatici.
Počet študentov prijatých na prvé dve fakulty v rebríčku stúpol
V roku 2007 na verejné vysoké školy prijali školy podľa štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva 35
533 študentov, do roku 2011 počet nových študentov podľa štatistiky UIPŠ klesol na 30 680. Pozitívom
je, že počet študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (prvej v rebríčku záujmu
zamestnávateľov) od roku 2007 stúpol z vtedajších 288 študentov na 431 študentov v roku 2011. Mierne
stúpol aj počet študentov v poradí druhej Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite – z 336 na
383 novoprijatých študentov. Počet študentov tretej v poradí Fakulty medzinárodných vzťahov na
Ekonomickej univerzite za posledné roky klesol zo 137 študentov prijatých do prvého ročníka na 107
novoprijatých študentov v roku 2011.
Najviac stratili stavebné školy

Spoločnosť Profesia zbiera záujem zamestnávateľov o absolventov jednotlivých fakúlt vysokých škôl od
roku 2007. Fakulty, ktoré boli na vrchole záujmu v roku 2011, boli zaujímavé pre zamestnávateľov už
pred piatimi rokmi. Väčšina z nich si postavenie spred piatich rokov ešte polepšila.
Za päť rokov klesol záujem spomedzi top 20 fakúlt o absolventov Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikového manažmentu, Národohospodárskej fakulty z tej istej
univerzity a Fakulty managementu z Univerzity Komenského.
Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov
o absolventov stavebných fakúlt. Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity bola v rebríčku
záujmu zamestnávateľov za rok 2011 na 47. mieste. V roku 2007 by sa pri rovnakej metodike objavila
ešte na 28 mieste. Ďalší výrazný prepad zaznamenali Hutnícka fakulta Technickej univerzite v Košiciach
a Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite.
Univerzita Komenského stráca kvôli odborom
Technické zameranie fakúlt pomáha v atraktivite aj celej univerzity. V rebríčku atraktivity univerzít pre
zamestnávateľov sa na najvyšších priečkach objavili univerzity, kde prevažujú ekonomické a technické
fakulty. Najstaršia slovenská univerzita Univerzita Komenského sa v rebríčku záujmu dostala až na
deviate miesto. "Môže to byť spôsobené tým, že na rozdiel od menších univerzít, má univerzita veľa
fakúlt, kde prevažujú spoločenskovedné odbory," povedala I. Molnárová.
Rebríček porovnávajúci záujem zamestnávateľov o absolventov vychádzal z údajov pracovného portálu
Profesia.sk. Spracované boli životopisy absolventov uverejnené na portáli v roku 2011. Podmienkou
bolo, aby absolvent skončil univerzitu v rokoch 2011,2010 alebo 2009. Záujem zamestnávateľov vyplýva
z toho, koľkokrát si zamestnávatelia prezrú životopis absolventa konkrétnej univerzity. Do hodnotenia
univerzít a fakúlt boli zaradené len tie, ktoré boli v databáze zastúpené životopismi aspoň od stovky
absolventov za sledované obdobie. Do rebríčka sa nedostali fakulty s menším počtom absolventov.

Späť na obsah

52. Študenti z Prešova chcú nereálne veľa
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/06/2012; s.: 9; Ekonomika; Veronika Folentová]
Požiadavky absolventov sú mimo reality regiónov
Ľudia tesne po vysokej škole by chceli na výplatnej páske vidieť aj o pätinu viac, ako im firmy ponúknu.
BRATISLAVA. Keď si absolvent vysokej školy hľadá prácu v Prešovskom kraji, v priemere si vypýta o 80
eur viac, ako mu firma naozaj ponúkne. Druhý extrém sú mladí vysokoškoláci z Bratislavského kraja. Tí
si na pohovoroch podľa prieskumu Platy.sk a Profesia.sk zvyknú vypýtať menej, ako napokon majú na
výplatnej páske. Vysvetlenie tejto nerovnosti je, že absolventi viažu očakávania prvého platu na
priemerný nástupný plat vysokoškoláka na Slovensku, no v ich regióne môže byť situácia významne
odlišná. "Suma 668 eur, ktorú dokážu zarobiť v Prešovskom kraji absolventi s vysokou školou,
zodpovedá približne slovenskému priemernému platu stredoškoláka s maturitou bez praxe," povedal
Miroslav Dravecký, manažér platového prieskumu Platy.sk. Naopak, v regiónoch s nízkou
nezamestnanosťou, v Bratislavskom a Košickom kraji dávajú firmy vysokoškolákom v priemere nástupný
plat vyšší, ako si bývalí študenti pýtajú.
Sebavedomí absolventi
Všeobecne platí, že absolventi patria k ľuďom, ktorí sa neobávajú požiadať o vyšší plat. "Mladí ľudia z
generácie, ktorá nastupuje na trh práce, majú v povahe, že sa neboja vypýtať si za svoju prácu aj vyššiu
odmenu ako ľudia vo vyššom veku," hovorí Dravecký. Naopak, starší uchádzači o prácu vezmú aj horšie
platenú prácu. Dôvodom sú najmä záväzky. "Človek, ktorý je zaťažený hypotékou a musí živiť rodinu, si
nemôže dovoliť zostať bez práce, a preto ochotnejšie prijíma aj horšie platené zamestnanie," hovorí
Dravecký.
Stredoškoláci majú reálnejšie očakávania
Na pohovoroch si tak absolventi pýtajú podľa niektorých firiem aj o pätinu viac, ako je priemerný plat na
danú pozíciu. Hovorca automobilky Kia Dušan Dvořák hovorí, že to platí najmä o vysokoškolákoch.
"Absolventi stredných škôl väčšinou nemajú prehnané očakávania výšky platu," povedal. "Niekedy sa
stáva, že absolventi pri pohovoroch žiadajú plat o 20 až 40 percent vyšší, než je primerané na danú
pozíciu," pridáva sa hovorca poisťovne Allianz – SP Gabriel Tóth. Očakávanie vysokého platu niekedy
spôsobí, že absolventi na miesto nenastúpia. "V praxi sme sa už stretli s tým, že po zverejnení mzdy

absolvent odmietol ponúkanú pozíciu," povedal Dvořák. Veronika Folentová
© SME
Očakávanie podľa fakúlt
Fakulta (Univerzita) Priemerný očakávaný plat (v eur)
Fakulta informatiky a informačných technológií (Slovenská technická univerzita) 1348
Fakulta riadenia a informatiky (Žilinská univerzita ) 1125
Fakulta elektrotechniky a informatiky (Slovenská technická univerzita ) 1079
Fakulta managementu (Univerzita Komenského) 1074
Fakulta hospodárskej informatiky (Ekonomická univerzita) 1032
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (Univerzita Komenského) 1028
Strojnícka fakulta (Slovenská technická univerzita) 933
Fakulta elektrotechniky a informatiky (Technická univerzita v Košiciach) 911
Fakulta podnikového manažmentu (Ekonomická univerzita) 904
Obchodná fakulta (Ekonomická univerzita) 893
V praxi sme sa už stretli s tým, že po zverejnení mzdy absolvent odmietol ponúkanú pozíciu. Dušan
Dvořák, hovorca K

Späť na obsah

53. Na vysokej škole záleží
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:45; 25/06/2012; Peňaženka; z domova; Dominika Hyriaková]
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Asi 23-tisíc ľudí na Slovensku skončilo vysokú školu a napriek
tomu nepracuje. Ak to ani vám nedáva zmysel, pozrite sa dnes s nami na jeden z možných dôvodov,
prečo je to tak. Možno len neštudovali na tej správnej vysokej škole. Dobrý večer. Ja myslím, že našich
dnešných hostí netreba nijako špeciálne predstavovať. Ivana Molnárová je riaditeľka spoločnosti
Profesia, Martin Hošták ako vždy zastupuje Republikovú úniu zamestnávateľov. Obom vám prajem
pekný večer."
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Dobrý večer."
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Dobrý večer."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Vďaka čomu dnes môžeme vôbec teda hodnotiť, či majú
absolventi za sebou tú správnu vysokú školu, je prieskum. Robila ho práve spoločnosti Profesia. V ňom
ste porovnávali vysoké školy na základe toho, aký záujem majú o ich absolventov zamestnávatelia. My
tie výsledky už aj vidíme v grafike. Pani Molnárová, povedzte, prečo vôbec je dôležité mať takýto
prieskum?"
Tabuľka
Fakulta Univerzita
1) Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská techniká univerzita
2) Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
3) Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita
4) Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita
5) Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzita Komenského
6) Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela
7) Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita
8) Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice
9) Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univezita
10) Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela
11) Elektotechnická fakulta Žilinská univerzita
12) Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita
13) Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita
14) Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita
15) Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita
16) Strojnícka fakulta Žilinská univerzita
17) Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita
18) Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita
19) Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice
20) Fakulta managementu Univerzita Komenského
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Aby sme vedeli, akú reálnu potrebu má pracovný trh a

v podstate, čo vlastne potrebuje ten náš trh. A v podstate zistili sme to, čo hovorím stále a stále
omieľam, že naozaj najvychytanejší sú naozaj práve tí informatici, ktorí vyštudovali informatické fakulty.
Videli sme, že v prvej dvadsiatke je až 11 fakúlt technického smeru, z toho 6 informatiky. V tej prvej
päťke máme až 4 fakulty informatiky, tretia je tuším manažmentu, ale aj medzinárodných vzťahov. Takže
tam vidíme, že naozaj tie potreby trhu sú informatici, technológovia, technicky znalí pracovníci. A
samozrejme, ak sa tam objaví Ekonomická univerzita, tak je to možno práve kvôli tomu, že
ekonómovia alebo tie medzinárodné vzťahy majú dobrú znalosť jazykov, čo je teraz potreba."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Pán Hošták, prečo máte záujem práve o tieto fakulty?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Predovšetkým vyplýva to zo štruktúry
priemyslu, ktorá je na Slovensku. A tá situácia sa od 90-tych rokov rapídne zmenila. Deväťdesiate roky
boli charakteristické nedostatkom práve absolventov humanitných odborov. Bol akútny nedostatok
dobrých právnikov, bol nedostatok dobrých ekonómov, manažérov, so starosťami zahraničných jazykov
a podobne. V súčasnosti sa tento trh nasýtil a skôr situácia je opačná a Slovensko tým, že je silne
priemyselne orientovaná krajina, máme veľmi silný automobilový a elektrotechnický priemysel, tak
prirodzene ten záujem zamestnávateľov sa obracia týmto smerom. A napriek tomu, že na Slovensku
máme takmer pol milióna nezamestnaných, mnohí zamestnávatelia hlásia akútny nedostatok
kvalifikovaných pracovných síl."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Zamestnávajú sa títo ľudia na pozíciách, ktoré, v odbore ktorý
aj vyštudovali? Kopíruje sa to?"
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Ak hovoríme o technických vysokých školách, tých
informatických tak ľudia, ktorí vyštudovali túto školu, absolventi, tak majú aj záujem o to, aj sa hlásia na
tie odbory. To znamená, ak som vyštudoval informatiku, hlásil sa predovšetkým na programátora,
informačného analytika, IT špecialistu a podobne. Naopak, ak vyštudujem humanitný odbor, tak sa
hlásim prevažne na sekretárky, asistentky. A často krát vysoká škola, ako tí vysokoškoláci zaberajú
stredoškolské pozície. Potom sa pýtame, má zmysel vôbec takýto diplom? Štát ako keby financuje päť
rokov štúdia niekoho, kto potom skončí na stredoškolskom mieste a samozrejme zaberá práve mieste
tých stredoškolákov a stredoškoláci sú nútení zase opäť študovať vysokú školu, aby mali vôbec nejakú
šancu. Lebo samozrejme zamestnávateľ uprednostní skôr toho absolventa vysokej školy, lebo je už
zrelší, možno vie lepšie cudzie jazyky, je viac oťukaný, možno absolvoval nejaké brigády a podobne."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Môžete to potvrdiť?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Ja možno len doplním, že podľa
aktuálnych štatistík takmer 30 percent absolventov vysokých škôl sa umiestni v odbore, ktorý je iný než
ten, čo vyštudovali. Čiže zhruba 30 percent absolventov študovalo v úvodzovkách zbytočne a
samozrejme ten rok štúdia alebo päť rokov štúdia sú pomerne nákladné. A tieto prostriedky hradia
občania z vlastných zdrojov. Čiže tu vyvstáva aj otázka možnej zmeny a potrebnosti zmeny tohto
vzdelávacieho systému. A nastaviť ho tak, aby tí absolventi si prácu našli a aby neštudovali
vysokoškoláci, ale aj stredoškoláci v odboroch, v ktorých nenájdu následne uplatnenie."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "V každom prípade ale môžete potvrdiť to, čo hovorila pani
Molnárová, že ak má zamestnávateľ pred sebou stredoškoláka a absolventa vysokej školy na tú istú
pozíciu, vždy uprednostní vysokoškoláka možno aj s tým rizikom, že vysokoškolák bude mať vyššie
očakávanie pokiaľ ide o plat?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "V zásade to tak platí, ale nie vždy,
pretože, mnohí zamestnávatelia si uvedomujú, že ak prijmú vysokoškoláka na stredoškolskú pozíciu, tak
je tam vyššie riziko potenciálnej fluktuácie a vyššie riziko toho, že ten vysokoškolák bude mať vyššie
ambície nielen robiť asistentské alebo sekretárske práce. Čiže je to taká dvojsečná zbraň a áno, na
jednej strane mnohí zamestnávatelia majú tendenciu zamestnávať a uprednostňovať vysokoškolákov,
pretože sú lepšie pripravení, aj keď je to na stredoškolskú pozíciu. Na strane druhej musia počítať s tým,
že oveľa stabilnejší zamestnanec je stredoškolák, pretože ten nedisponuje až takými veľkými
ambíciami."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Keď sa ešte raz pozrieme na tú tabuľku, je tam informatika,
informatika, elektrotechnika, manažmentu a nejakých marketingových pozícií je tam ale minimum.
Napriek tomu, že všeobecne sú považované za veľmi populárne a študuje ich naozaj množstvo
študentov. Kde teda sú, pani Molnárová?"
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Samozrejme sú v tej druhej polovičke, ktorú sme
nevideli v tom grafe. Samozrejme zo začiatku tak, ako bolo spomínané, v tých 90-tych rokoch bol boom,
lebo marketingové pozície sa vôbec neštudovali na Slovensku. Začalo sa to študovať až po tom 89-tom.
Prichádzali prvé odbory, kde prví odborníci vlastne prichádzali na trh práce. Samozrejme šikovný

marketingový človek sa vždycky uplatní. Samozrejme otázka je, že či sa uplatní potom aj ako obchodný
zástupca, rôzny obchodný manažér, marketing, lebo marketing s obchodom je ruka v ruke. Takže naozaj
potom sú tí ľudia, ale v tej prvej dvadsiatke sa neobjavili tie fakulty."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Ako to funguje o zamestnávateľov? Ak má napríklad
zamestnávateľ pred sebou opäť dvoch absolventov a jeden teda obsadzuje na manažérsku funkciu a má
pred sebou absolventa manažmentu, alebo napríklad nejaké iného odborného odboru, technika,
nejakého strojára, má si vybrať medzi dvomi. Ktorého uprednostní? Dá sa to povedať?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Tu by som povedal, že neexistuje jednotné
pravidlo, pretože zamestnávateľ v takomto prípade, ak obsadzuje vyslovene manažérsku funkciu, tak
posudzuje komplexne toho uchádzača. To znamená, či má nejaké manažérske skúsenosti už, či vie
riešiť problémy, organizačné schopnosti, schopnosť viesť tím a tá nie je automaticky daná absolventovi
manažmentu, ale takisto nie je automaticky daná absolventovi technického smeru. Ale možno pokiaľ
skôr sú obidvaja majú tieto takéto soft skiles na rovnakej úrovni, tak skôr možno zamestnávateľ má
tendenciu uprednostniť absolventa technického smeru, pretože naviac má vedomosti v príslušnom
odbore, ktoré sú vyžadované."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "A opäť sa dostávame k tomu, že robia, pracujú v odbore, ktorý
možno presne aj neštudovali. Dobre. Tento prieskum ste nerobili po prvý raz. Robíte ho už niekoľko
rokov. Výsledky teda môžeme porovnávať a vďaka tomu vieme, že o niektoré školy alebo fakulty záujem
dlhodobo klesá. My už o chvíľu budeme rovnako vidieť v grafike. Povedzte, pani Molnárová, ktoré to
sú?"
Tabuľka
Fakulta Univerzita 2011 2007 Rozdiel
Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 47 20 -19
Hutnícka fakulta Technická univerzita (Košice, Prešov) 58 40 -18
Stavebná fakulta Žilinská univerzita 59 43 -16
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Tak sú to stavebné fakulty a hutnícka fakulta v
Košiciach. Je to prirodzené. Tak ako bolo v 2007-om, 2006, 2007, 2008 boom v stavebníctve, tak bola aj
veľká potreba stavebníkov a v podstate absolventov zo stavebných fakúlt. Naopak teraz vidíme prepad
počtu pracovných pozícií a prepad vôbec celkovo stavebného priemyslu, tak to odráža presne a kopíruje
to, čo sa deje na trhu. Ak si zoberieme, stále sme v mínuse 50 percent. Ak to porovnáme predkrízové
obdobie počet pracovných pozícií a porovnáme teraz, takže stále nedosahujeme ešte počet pracovných
pozícií v oblasti stavebníctva teraz."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "My zároveň poznáme aj rebríček konkrétnych univerzít, o ktoré
majú zamestnávatelia najvyšší záujem. Ten rovnako už o chvíľu uvidíme v tabuľke. Povedzte, pán
Hošták, nakoľko je pre zamestnávateľa škola, ktorú vidí v životopise, dôležitý fakt pri rozhodovaní sa, či
absolventa zamestná alebo nie?"
Tabuľka
Univerzita
1) Ekonomická univerzita
2) Slovenská technická univerzita
3) Žilinská univerzita
4) Slovenská poľnohospodárska univerzita
5) Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
6) Univerzita Mateja Bela
7) Technická univerzita (Košice, Prešov)
8) Univerzita Konštantína Filozofa
9) Univerzita Komenského
10) Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Prirodzene je to dôležitý faktor pri
rozhodovaní zamestnávateľa. Ad 1 je to teda odbor, v ktorom vyštudoval príslušný uchádzač, ad 2 je to
teda škola, na ktorej študoval daný odbor. Ale možno je to len časť tých faktorov, ktoré posudzuje
zamestnávateľ, pretože veľmi dôležitý je samotný zamestnanec, jeho dispozície, jeho schopnosti,
schopnosť riešiť problém a respektíve súbor vlastností, ktoré sú dôležité pre danú pracovnú pozíciu. Ale
rozhodne je to veľmi dôležitá informácia, ale celkovo možno povedať je to skôr sa posudzuje komplexne
človek ako taký."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Keby sme sa ešte raz pozreli na tú tabuľku, naša najväčšia a
najstaršia univerzita je Univerzita Komenského v Bratislave. Napriek tomu si z tých 10 priečok bola na 9.
mieste. Povedzte prečo?"

Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Musíme si uvedomiť, akú má štruktúru Univerzita
Komenského. Je tam obrovské množstvo humanitných odborov. Je tam obrovské množstvo učiteľských
a podobných odborov, čiže ako ja by som to nedávala, že Univerzita Komenského je zlá alebo dobrá
alebo lepšia, ale v podstate ako sme videli v tej tabuľke, predsa sú preferovanejšie práve tie odbory
informatiky. A myslím, že Univerzita Komenského má iba Matematicko-fyzikálnu fakultu alebo
Matematiku, fyziku a informatickú fakultu. Takže naozaj nemôže byť a má množstvo filozofických fakúlt,
takže to."
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Pokiaľ sa nemýlim, po absolventoch práve
tejto poslednej fakulty je veľký dopyt."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Vy teda hovoríte, že nie je to nejaký základný kľúč ten názov
školy. Na západe alebo v západných krajinách je to úplne inak. Ak príde absolvent s tým, že má diplom
zo zahraničnej vysokej školy, toto už je dôležitý element pri rozhodovaní alebo nie? Pani Molnárová."
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "No my sme sa pozerali aj na absolventov
zahraničných škôl a tí sú vychytaní akože fakt, že prví."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Teplé rožky."
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Ako teplé rožky. Naozaj zaváži pri tom, že či
absolvoval zahraničnú vysokú školu, alebo či dokonca mal prax, erazmus alebo nejakú podobnú prax v
zahraničí, lebo minimálne hovoriť o absolventovi, že vie dobre aj jazyk, má zahraničnú skúsenosť, to
znamená, že obchytal to, čo možno nezistí tuto, na tejto škole. Možno má viac skúseností s kvalitou
vysokých škôl. Ak si zoberieme rebríček najlepších škôl na celom svete, tak bohužiaľ, tá naša slovenská
je tuším až na nejakom 500 niečo. 500 niečo. Ako nevyskytuje sa tam. A ak absolvuje niekto z tých
prestížnych škôl v prvej stovke, dvestovke, tak samozrejme zamestnávatelia o takéhoto človeka majú
záujem, lebo posunie tú firmu možno niekde inde."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Dá sa to rozdeliť možno na základe toho, či je zamestnávateľ
zo Slovenska, alebo je to firma zahraničná?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Závisí to predovšetkým od oblasti, v ktorej
zamestnávateľ pôsobí a od pozície, na ktorú hľadá zamestnanca. Čiže opäť je to, nedá sa to unifikovať,
alebo zovšeobecňovať, avšak závisí to od konkrétnej pozície vyslovene."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Dobre. Keby sme to teda nejako zhrnuli, keď idem na internet
na portáli pracovných agentúr nájdeme tam tisícky pracovných, voľných pracovných miest a pracovných
pozícií, na druhej strane štatistický úrad hovorí o 23 tisíckach nezamestnaných absolventov. Veľmi
stručne, prečo?"
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Musíme si uvedomiť, že nie všetky pozície sú vhodné
pre absolventov. Možno len jedna tretina až polovica je vhodná pre absolventov. Samozrejme vyžaduje,
ako som povedala, tie technické znalosti, informatiku a hlavne dobrú znalosť cudzích jazykov. Ak sa
nezamestnám teraz, určite by som nesedela so zatvorenými rukami, ale pracovala na tom zlepšení
svojho jazyka."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Kde vidíte problém vy, pán Hošták?"
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "V princípe pani Molnárová to popísala
pomerne jednoznačne. Možno len dodať k všeobecnému školstvu, v školstve je pomerne dostatok
prostriedkov, avšak nie sú príliš efektívne využívané. A zjednodušene povedané, máme oveľa viac
stoličiek v školách než je žiakov. A jednoducho je potrebné zásadne zmeniť systém vzdelávania, čo sa v
súčasnosti deje a veríme, že aj súčasné zmeny, ktoré prebiehajú v oblasti legislatívy, budú dokončené
úspešne. Avšak je to začiatok, ktorý ešte musí mať svoje pokračovanie."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Tak to hovorí Martin Hošták a Ivana Molnárová, ktorí boli
hosťami Peňaženky, poslednej pred letom. Ďakujem, že ste prišli."
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov: "Pekný večer."
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia: "Pekný večer. Ďakujem."
Dominika Hyriaková, moderátorka TA3: "Vám ďakujem, že ste si nás zapli. No a možno ste
zaregistrovali, že TA3 bude v lete vysielať s upravenou programovou štruktúrou. Napriek tomu to
najlepšie z Peňaženky vám prinesieme aj počas najbližších dvoch mesiacov. Dovidenia."

-END
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54. Podnikateľov e-learning naučí ako zodpovedne podnikať
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 26/06/2012; euractiv.sk; re]
Malí a strední podnikatelia sa môžu naučiť ako úspešne podnikať aj z pohodlia svojej kancelárie.
Nadácia Pontis pre nich pripravila bezplatný e-learningový kurz, ktorý im pomôže zodpovedne podnikať.
Po jeho absolvovaní získa každý podnikateľ certifikát.
Jednoduchá a vizuálne príťažlivá aplikácia na stránke Zodpovednepodnikanie.sk prevedie používateľov
rôznymi témami. "Podnikateľov naučí, ako začať so zodpovedným podnikaním, aké benefity prináša
starostlivosť o zamestnancov alebo prečo je dôležité starať sa o zákazníkov," vysvetľuje programová
riaditeľka Nadácie Pontis a riaditeľka Business Leaders Forum, Beata Hlavčáková. Súčasťou každej
témy bude aj konkrétna prípadová štúdia malého a stredného podnikateľa zo Slovenska. Po správnom
zodpovedaní otázok v záverečnom teste získa každý podnikateľ certifikát.
E-learningový kurz dopĺňa semináre o zodpovednom podnikaní, ktoré nadácia organizovala v 19
slovenských mestách pre 550 malých a stredných podnikateľov. "Mať zodpovednú firmu je náročné,
avšak z dlhodobého hľadiska výnosné. Malých a stredných podnikateľov netreba presviedčať o
výhodách zodpovedného podnikania, často im však chýbajú praktické rady a dobré príklady z praxe,"
dopĺňa Beata Hlavčáková.
Internetový kurz zodpovedného podnikania uzatvára dvojročný projekt ReSMEs – Zodpovedné malé a
stredné podniky na Slovensku, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o princípoch a výhodách
zodpovedného podnikania v malých a stredných firmách. V rámci neho spolupracovalo aj desať veľkých
firiem so svojimi dodávateľmi na konkrétnych zlepšeniach zodpovedného prístupu voči zamestnancom,
komunite či životnému prostrediu. Nadácia Pontis spolupracovala aj s Fakultou podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde by sa mal predmet zodpovedného podnikania
po akreditácii zaradiť medzi povinné pre študentov fakulty.
Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a partnerov – Nadácie Pontis, Národnej
agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a CSR Europe.
Zdroj - wikimedia.org
Ďalšie informácie poskytne Petra Nagyová, PR manažérka Nadácie Pontis, tel.: 0917 260 904, e-mail:
petra.nagyova@nadaciapontis.sk.
************************************************************************************
Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk
Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje
zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich
filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej
stratégie. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum, ktoré presadzuje
spokojnosť zamestnancov a rôznorodosť na pracoviskách, ochranu životného prostredia,
transparentnosť v podnikaní a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Jeho
členmi je 23 firiem, ktoré sa zaviazali podnikať zodpovedne. Firmy sa môžu zapájať aj do pracovných
skupín Zodpovedný dodávateľský reťazec, Klimatická zmena a Aktívne starnutie. Organizuje ocenenie
za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov,
prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Projektmi v oblasti demokratizácie a
rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti
Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje
zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní
ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva
www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk
a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk.
Zdroj - Nadácia Pontis
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55. Najviac lietajúcich pedagógov je na súkromných školách
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 26/06/2012; 25/2012; s.: 18; KAM DO
ŠKOLY/AKTÍVNY ODDYCH; TASR]
Každá slovenská vysoká škola zamestnáva niekoľko ľudí, ktorí pracujú aj na inej vysokej škole.
BRATISLAVA. Najviac pedagógov, ktorí pracujú naraz na viacerých vysokých školách, zamestnávajú
súkromné školy. Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe zverejneného registra zamestnancov vypracoval
bývalý poradca exministra školstva Eugena Jurzycu (SDKÚ) Marián Zachar v spolupráci s inštitútom
INEKO. Z údajov o úväzkoch zamestnancov vysokých škôl, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva v apríli
tohto roka, vyplýva, že každá vysoká škola zamestnáva určité percento ľudí, ktorí pracujú aj na inej
vysokej škole. Päť škôl zamestnáva k 25. máju viac ako 30 percent takýchto zamestnancov. Prvých šesť
priečok obsadili súkromné vysoké školy, píše Zachar na svojom blogu. Domnieva sa však, že to nemusí
byť zákonite znakom nekvality. Môže to znamenať, že si súkromné školy zatiaľ nemali čas vychovať
najlepších odborníkov, povedal. Kvalitných ľudí je vraj málo Prvé miesto v rebríčku vysokých škôl s
najväčším podielom zamestnancov pracujúcich viac ako na jednej škole obsadila Vysoká škola v
Sládkovičove. Vyše 67 percent pedagógov pracuje aj inde ako na tejto škole. "Snahou vysokej školy je
prepojenosť na prax. To je možné len otvorením sa učiteľom z praxe," reagoval jej rektor Karol Polák.
Dodal, že v USA sú učitelia, ktorých si nikto nežiada, príťažou pre danú vysokú školu. "Kvalitných
vysokoškolských pedagógov je na Slovensku málo, preto sa o nich vysoké školy musia deliť,"
informovala PR manažérka súkromnej Paneurópskej vysokej školy Katarína Hodorová. Nemyslí si, že
vysoký podiel učiteľov pracujúcich na iných školách negatívne ovplyvňuje kvalitu výučby. Zo
zamestnancov školy má 36,5 percenta úväzok aj inde. "Práve naopak, vďaka prednášajúcim, ktorí
prichádzajú prednášať z iných vysokých škôl a často aj zo zahraničných, majú naši študenti možnosť
získať globálny pohľad na prednášanú tému," dodala Hodorová. Zo Zacharovej analýzy vyplynulo, že vo
veľkej väčšine vysokých škôl sú zamestnaní na stopercentný úväzok aj takí profesori, ktorí sú
zamestnaní na plný úväzok aj na inej vysokej škole. To znamená, že pojem ‚lietajúci profesor‘ je
celoslovenský jav, zdôraznil. Päť verejných vysokých škôl zamestnáva viac ako 20 percent takýchto
profesorov. Z nich najviac, takmer 32 percent, Trnavská univerzita, 26,7 percenta trnavská Univerzita sv.
Cyrila a Metoda a 26,5 percenta Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave. Čaplovič plánuje
obmedzenia "Počty profesorov z EU, ktorí pôsobia na iných vysokých školách, v značnej miere
ovplyvňuje to, že väčšina fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, tak verejných,
ako aj súkromných, vychádzala pri svojom vzniku zo študijných programov EU v Bratislave," reagovala
vedúca Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou Lucia Gunišová. Podľa EU je preto do istej miery
logické, že výučbu na týchto fakultách zabezpečujú aj profesori z univerzity, kde sa tieto študijné
programy a predmety tvorili. Podľa informácií univerzity sú však profesori z EU garantmi študijných
programov na iných školách len v minimálnom rozsahu a zabezpečujú na nich len výučbu. Šéf rezortu
školstva Dušan Čaplovič (Smer) plánuje stopercentné úväzky profesorov na viacerých školách obmedziť
prostredníctvom novely vysokoškolského zákona. Povinnosť zverejňovať úväzky vysokoškolských
pedagógov priniesla vysokým školám novela vysokoškolského zákona, ktorú poslanci schválili vo
februári. (TASR)
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56. Problémy v eurozóne - rozhovor
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 26/06/2012; Správy; z domova; Marek Mašura]
Marek Mašura, moderátor TA3: "Dnes sa začína v priestoroch bratislavskej Ekonomickej univerzity
medzinárodná Input –Output konferencia, na ktorej sa zúčastnia aj odborníci z domova a zo zahraničia.
Využívame túto možnosť a do štúdia sme si pozvali emeritného profesora Ekonomickej univerzity vo
Viedni Mikuláša Luptáčika, s ktorým sa budem rozprávať aj o aktuálnych problémoch v eurozóne. Pán
Luptáčik, prajem príjemný dobrý deň."
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Rovnako dobrý deň prajem."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Ako sme počuli, Cyprus a Slovensko požiadali, pardon, Cyprus
a Španielsko požiadali o pomoc. Ich situácia je však odlišná. Čo spôsobilo problémy v jednej a čo
v druhej krajine?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Situácia je odlišná v tom smere, že
Cyprus ako malá krajina a veľmi previazaná na grécku ekonomiku, tak povediac sa dostal do problémov
v dôsledku ekonomických problémov Grécka. Španielsko je veľká, jedna z najväčších európskych
ekonomík, z tých štyroch najväčších, kde tie problémy sú takpovediac vlastného pôvodu a zavinenie, to

znamená, že tam tie spôsoby riešenia budú rozdielne aj tou veľkosťou španielskej ekonomiky,
samozrejme tie problémy oveľa závažnejšie ako problémy v Cypre."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Čo to teda znamená pre eurozónu a pre Slovensko, keď po Grécku,
Portugalsku, Írsku, ďalšie dve krajiny sa dostali do problémov?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Podľa môjho názoru to znamená, že si
treba teraz skutočne v Európskej únii zvážiť a urobiť také opatrenia a štrukturálne reformy, ktoré by nám
v budúcnosti zabránili, ale sa takéto situácie v Európskej únii a v Európskej menovej únii neopakovali.
Skôr to vidím v tom zmysle, že treba určite zvážiť, ako prehĺbiť tú koordináciu, zvážiť nástroje, ktoré by
takejto situácii v budúcnosti zabránili."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Čiže poďme konkrétnejšie. Aký navrhujete liek na problémy južanských
krajín s ich vysokým dlhom?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tie súčasné problémy sú aj problémy
vysokých štátnych dlhov, ale do značnej miery je to zavinené alebo taký závažný problém je, veľké
rozdiely v konkurenčnej schopnosti jednotlivých krajín. Úspešné krajiny napríklad Nemecko aj v čase
tých ťažších, v hospodárskej kríze udržovali primárny rozdiel medzi rastom produktivity práce a rastom
mzdových nákladov, čo práve južanské krajiny neurobili, keď strácali potom na konkurenčnej schopnosti
a tým boli vytláčané konkurencieschopnejšími ekonomiku z trhov. A v tom je zásadný problém podľa
môjho názoru, že i keď sa im pomôže, ale tie peniaze a tie reformy musia slúžiť k tomu, aby sa zvýšila
konkurenčná schopnosť týchto krajín, aby boli potom v stave konkurovať na zahraničných trhoch."
Marek Mašura, moderátor TA3: "V eurozóne sa hovorí aj o plánoch na vytvorenie akejsi fiškálnej únie,
čiže možnosti zasahovať do rozpočtov nezodpovedných krajín. Aký je váš názor na tieto opatrenia alebo
plány?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Myslím, že aby taký hospodársky celok
ako Európska únia mohla skutočne dlhodobo fungovať, potrebuje určitú koordináciu tak menovej, ako aj
fiškálnej politiky. Je veľmi ťažko koordinovať tú politiku, ak tým nástrojom je len menová politika, preto si
myslím, že fiškálna únia bude užitočná, i keď o tých krokoch, ktoré k tomu povedanú a o ktorých sa aj
teraz uvažuje, treba zvážiť. To nie je proces na dva mesiace. Ale myslím, že táto koordinácia fiškálnej
politiky je nutná a som presvedčený, že bude aj užitočná."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Čo by to znamenalo pre Slovensko? Prišli by sme o časť našej
ekonomickej nezávislosti?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak ekonomická nezávislosť malých
krajín, i keby neboli súčasťou takého celku, ako vieme, je relatívna. Ako malá krajina, tak vždy sme
závislí na tých vonkajších ekonomických vplyvoch a tá hospodárska politika je veľmi obmedzovaná už
tou veľkosťou tejto danej ekonomiky. Preto si hovoriť tu, do akej miery bude naša nezávislosť
obmedzená je veľmi relatívne a je dôležité, aby sa Slovensko mohlo na týchto procesoch podieľať.
A malé krajiny, ak by aj v rámci takého hospodárskeho celku spolupracovali, tak majú možnosť
ovplyvňovať dianie a hospodársku politiku v takomto celku, pretože si myslím, že malá krajina by
v takom globalizovanom svete, keď je voľný trh práce, kapitálu, je potom veľmi relatívne."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Ďalšou z tém, o ktorej sa dnes hovorí na európskej úrovni, sú aj
spoločné európske dlhopisy. Pomôže takéto riešenie eurozóne?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak samotné riešenie problém nevyrieši,
ale jednou z tých možných opatrení, ktoré by sa mali zvažovať, sú tam rôzne úvahy, v akej forme by tie
dlhopisy prišli, pretože predsa len je tam určitá, sú za tým silnejšie ekonomiky, ale treba zvážiť, v akej
podobe tu prišli. Teraz sa uvažuje o takých nových formátoch tých dlhopisoch, ktoré by mohli byť tiež
užitočné."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pomohlo by takéto riešenie Slovensku, alebo čo by to vlastne
znamenalo pre Slovensko z hľadiska dlhu a výnosov na finančných trhoch?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak Slovensko ako malá krajina, ktorej
podiel nie je až tak výrazný na tom, myslím, že také výrazné zaťaženie alebo zmenu by to neznamenalo.
Ja si myslím, že pokiaľ ide o slovenskú ekonomiku, že treba sa snažiť o to, aby sa zvyšovala
konkurenčná schopnosť slovenskej ekonomiky, ktorá je nielen založená len na nízkych daniach a treba
mať rozumnú daňový systém, aký aj v podstate máme, alebo na nízkych mzdových nákladoch, ale tá
konkurenčná schopnosť, ktorá je založená na vysokej kvalite ľudského kapitálu, ktorý je teraz jedným
z rozhodujúcich a kľúčových faktorov hospodárskeho rastu, a tým pádom na vysokej kvalite výrobkov,
ktorými sa potom dokáže slovenská ekonomika presadiť na svetových trhoch."

Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán Luptáčik, poslanci minulý týždeň schválili trvalý euroval na
Slovensku. Aké riziká, aké pozitíva z toho vyplývajú pre náš štát?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak iste sú riziká. Slovensko sa na tom
môže podieľať. Na druhej strane si myslím, že aj tak z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby tu bol určitý
taký nástroj, ktorý nie je na to, že aby sa tých 500 miliárd vyčerpalo, ale aby tu ekonomické subjekty mali
určitý pocit aj istoty, alebo mohli podľa toho prispôsobiť očakávania. Čiže je to určitý nástroj, ktorý môže
zabrániť v kritických prípadoch veľmi ťažkým ekonomickým situáciám a veľmi ťažkým ekonomickým
krízam. Hoci ja myslím, že skôr by to malo byť chápané ako nejaké preventívne opatrenia, aby ani
k tomu neprišlo, že by sa tieto prostriedky z toho eurovalu v plnej miere vyčerpali. Ale pre krízové
situácie je dobré, keď takýto euroval existuje."
Marek Mašura, moderátor TA3: "A keby teda k tomu prišlo k tej problémovej situácii, je v ňom podľa vás
dosť peňazí na záchranu problematických krajín?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak ťažko povedať, ktorých tých
problematických krajín. Tak iste kritická situácia by bola, keby sa tie problémy vyhrotili v Taliansku, ale ja
myslím, že takto v tom navýšení, čo hovoria aj mnohí ekonómovia, tak by to malo stačiť, ale ja si myslím,
že do takej situácie, ak Európska únia alebo tí politici a ekonómovia teraz zareagujú vhodne, tak by
nemalo prísť."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán Luptáčik, ešte jedna posledná otázka na záver. Podľa súčasných
prieskumov hrozí, že eurozóna sa v druhom štvrťroku prepadne ešte hlbšie do recesie. Aký to môže mať
vplyv na naše hospodárenie?"
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Tak pre Slovensko by samozrejme, že
by to malo, vzhľadom na to, že slovenská ekonomika je tak výrazne exportne orientovaná, by prepad
teda na trhoch alebo teda hospodársky pokles znamenal negatívne dôsledky, pretože práve aj na tej
konferencii, ktorú ste spomínali, diskutujeme takéto otázky a slovenská ekonomika, zamestnanosť
slovenskej ekonomiky je skutočne veľmi viazaná na tie zahraničné trhy, tak by bol predsa len
nepriaznivý dopad. Ale práve pre to, čo som hovoril pred tým, je dôležité, aby sme za tých situáciách
mohli sa presadiť na trhoch práve vysokou kvalitou výrobkov a nielen nízkymi cenami."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán profesor, to už bola moja posledná otázka. Ďakujem vám veľmi
pekne, že ste si našli čas pre našich divákov."
Mikuláš Luptáčik, profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni: "Ďakujem za pozvanie. Pekný deň."
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57. OECD poskytne stáže pre doktorandov EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 27/06/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta.
BRATISLAVA 27. júna (WBN/PR) - Študenti doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v
Bratislave dostávajú možnosť absolvovať unikátny tréningový program v centrále Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vyplýva to zo včera podpísaného Memoranda o spolupráci
medzi Ekonomickou univerzitou a OECD.
"Nepochybujem, že študenti univerzity budú mať o stáže ponúkané OECD veľký záujem. Je to pre nich
vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Podpísané Memorandun
vnímam aj ako ocenenie práce Ekonomickej univerzity v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich
ekonómov pre prax. OECD totiž vyžaduje od uchádzačov o tréningové programy nielen vynikajúce
jazykové, ale aj odborné znalosti," skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.
Keďže počet ponúkaných stáží je limitovaný na maximálne päť ročne, budú musieť prejsť všetci
uchádzači výberom. Po jeho úspešnom zvládnutí strávia od dvoch do maximálne šiestich mesiacov v
centrále OECD v Paríži. Pod patronátom skúseného supervízora následne budú plniť zadané úlohy.
Ekonomická univerzita v Bratislave podpisom Memoranda s OECD rozšírila zoznam renomovaných
slovenských aj zahraničných spoločností a organizácií, s ktorými sa podieľa na skvalitňovaní vedeckovýskumnej činnosti ako aj na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Najnovším dôkazom tohto faktu je Memorandum o spolupráci, ktoré EU v Bratislave uzavrela v apríli
tohto roka so spoločnosťou Agrofert Holding. Medzi najvýznamnejšie príklady spolupráce s poprednými
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami patrí aj možnosť študentov Ekonomickej univerzity získať
dvojité diplomy od prestížnej Notthingham Trent University či diplom MBA od Franklin University v Ohio,
USA.
Popis foto: konomická univerzita v Bratislave
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58. OECD poskytne stáže pre doktorandov EUBA
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 27/06/2012; Aktuality.sk; SITA]
Študenti doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave dostávajú možnosť
absolvovať unikátny tréningový program v centrále Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD). Vyplýva to zo včera podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou a
OECD.
"Nepochybujem, že študenti univerzity budú mať o stáže ponúkané OECD veľký záujem. Je to pre nich
vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Podpísané Memorandun
vnímam aj ako ocenenie práce Ekonomickej univerzity v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich
ekonómov pre prax. OECD totiž vyžaduje od uchádzačov o tréningové programy nielen vynikajúce
jazykové, ale aj odborné znalosti," skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave. Keďže počet
ponúkaných stáží je limitovaný na maximálne päť ročne, budú musieť prejsť všetci uchádzači výberom.
Po jeho úspešnom zvládnutí strávia od dvoch do maximálne šiestich mesiacov v centrále OECD v
Paríži. Pod patronátom skúseného supervízora následne budú plniť zadané úlohy. Ekonomická
univerzita v Bratislave podpisom Memoranda s OECD rozšírila zoznam renomovaných slovenských aj
zahraničných spoločností a organizácií, s ktorými sa podieľa na skvalitňovaní vedecko-výskumnej
činnosti ako aj na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Najnovším
dôkazom tohto faktu je Memorandum o spolupráci, ktoré EU v Bratislave uzavrela v apríli tohto roka so
spoločnosťou Agrofert Holding.
Medzi najvýznamnejšie príklady spolupráce s poprednými zahraničnými vzdelávacími inštitúciami patrí aj
možnosť študentov Ekonomickej univerzity získať dvojité diplomy od prestížnej Notthingham Trent
University či diplom MBA od Franklin University v Ohio, USA.
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59. Spolupráca medzi Slovenskom a Japonskom sa prehĺbi
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/06/2012; Zahraničie; TASR]
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na rokovaniach v Tokiu označil Japonsko za jedného z
najbližších partnerov a priateľov Slovenska v oblasti ekonomiky a rozvoja vedy a techniky.
Tokio 27. júna (TASR) - K hlavným témam dnešných rokovaní podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka so svojim rezortným japonským partnerom Koičirom Gembom v
Tokiu patrili najmä rozvoj bilaterálnych vzťahov, spolupráca v rámci V4 a Japonska, vzťahy Japonska a
EÚ, situácia v regióne Ďalekého východu i v Afganistane, ako aj ďalšie kľúčové medzinárodno-politické
otázky.
Šéf slovenskej diplomacie sprevádza Ivana Gašparoviča na historicky prvej oficiálnej návšteve
prezidenta SR v Japonsku. Obaja partneri skonštatovali veľmi dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov s tým,
že významným impulzom na jej prehĺbenie je práve oficiálna návšteva prezidenta Slovenska v Japonsku.
Jedným z konkrétnych výsledkov tejto návštevy je začatie rokovaní oboch strán o dohode o sociálnom
zabezpečení, podpis memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a
obchodu (SARIO) a Japonskou vládnou agentúrou na podporu obchodu a investícií (JETRO), ako aj
podpis memoranda o spolupráci medzi Univerzitou Komenského a Ekonomickou Univerzitou v
Bratislave a Tokijskou medzinárodnou univerzitou.
"Radi by sme zároveň rozšírili aj spoluprácu vo formáte V4 a Japonsko a prizvali Vás k účasti na novom
programe Medzinárodného Vyšehradského fondu pod názvom Vyšehradská štvorka a Východné

partnerstvo," uviedol minister M. Lajčák s tým, že Slovensko začne opäť predsedať vo fonde od augusta
tohto roku. Zároveň označil Japonsko za jedného z najbližších partnerov a priateľov Slovenska na
ázijskom kontinente. Okrem politickej spolupráce je Japonsko významným partnerom Slovenska v
oblasti obchodu, ekonomiky, rozvoja vedy, techniky a inovácií. "Máme záujem o zvýšený príliv
japonských investícií na Slovensko do oblastí s vyššou pridanou hodnotou," zdôraznil šéf slovenskej
diplomacie.
Obaja ministri sa venovali aj spolupráci vo formáte EÚ a Japonsko, ako aj situácii v eurozóne. M. Lajčák
informoval svojho partnera o pristúpení Slovenska k zmluve o ESM. "Je to jasný signál, že sme
spoľahlivým členom únie," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie. Zároveň ocenil záväzok Japonska
finančne prispieť do Medzinárodného menového fondu na prekonanie krízy v eurozóne.
Z hlavných medzinárodno-politických tém dominovala v rámci diskusie situácia v Afganistane.
"Slovensko, ako spoľahlivý člen NATO zostane v Afganistane tak dlho, ako to bude potrebné, čo sme
jasne deklarovali aj na summite Aliancie v Chicagu," zdôraznil minister M. Lajčák a dodal, že Afganistan
patrí medzi krajiny, kam Slovensko smeruje a naďalej bude smerovať svoju medzinárodnú rozvojovú
pomoc. Vyzdvihol taktiež význam medzinárodnej konferencie o Afganistane, ktorá sa bude konať v júli
tohto roku v Tokiu a potvrdil, že Slovensko sa aktívne zúčastní na konferencii, vrátane poskytnutia
finančného príspevku pre Afganistan.
M. Lajčák a K. Gemba posúdili taktiež možnosti spolupráce v oblasti multilaterálnej diplomacie, vrátane
vzájomných podpôr viacerých kandidatúr v rámci medzinárodných organizácií. Minister M. Lajčák sa
dnes zúčastnil na prijatí prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou Silviou u japonského cisárskeho
páru a ako člen delegácie hlavy štátu absolvuje tiež stretnutie s predsedom vlády Japonska Jošihikom
Nodom. TASR o tom informoval Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR.
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60. Najľahšie si nájdu prácu informatici
[Téma: Ekonomická univerzita; Prešovské ECHO; 29/06/2012; 13/2012; s.: 2; REGIÓN - INZERCIA; var]
Absolventi informatiky boli pre zamestnávateľov minulý rok najzaujímavejší. Naopak, za posledných päť
rokov najviac klesol záujem o absolventov stavebnej fakulty.
Informatici majú na Slovensku zelenú. Podľa prieskumov mali minulý rok najlepšie šance získať prácu
po vysokej škole absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity. Dvadsaťštyriročný Martin z Prešova sa zamestnal do troch týždňov od skončenia školy: "Je
pravda, že informatici nemajú až taký veľký problém s prácou ako iní. Ja som si robil prieskum už počas
školy, kde by som asi tak chcel pracovať. Celkom dobre sa dohovorím po anglicky aj po nemecky, čo je
aj v tejto práci naozaj dosť dôležité." "Pre zamestnávateľov boli vlani zaujímaví aj absolventi fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a takisto absolventi fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do prvej desiatky sa však dostali aj fakulty so zameraním na
spoločenské vedy," uviedla Lucia Burianová zo spoločnosti Profesia, ktorá daný prieskum realizovala.
Za päť rokov bol najmenší záujem o stavbárov
Spomedzi všetkých fakúlt verejných vysokých škôl za päť rokov najviac klesol záujem zamestnávateľov
o absolventov stavebných fakúlt. Ďalší výrazný prepad zaznamenala hutnícka fakulta na Technickej
univerzite v Košiciach a stavebná fakulta na Žilinskej univerzite.
Vysokoškoláci berú aj prácu asistentov
Podľa prieskumov, mnohí z absolventov rôznych vysokých škôl majú záujem pracovať na pozíciách pod
ich úrovňou vzdelania, teda tam, kde stačí aj stredoškolské vzdelanie. Väčšina si vyberá pozíciu
administratívnych pracovníkov, pretože to si nevyžaduje špecifické zručnosti. "Ide, napríklad o
absolventov fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už priamo vo
svojom životopise uvádzajú, že chcú pracovať na pozíciách pod ich úrovňou vzdelania. Chceli by sa
zamestnať na pozíciách administratívnych pracovníkov, referentov, asistentov alebo office manažérov.
Následne na pozície, kde stačí stredoškolské vzdelanie, aj reagujú," dodala Burianová. (var)
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61. Študenti Ekonomickej univerzity idú stážovať do Kongresu USA
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/06/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]

Lucia Pašková a Michal Krčméry, budú v lete 2012 stážovať v Kongrese USA.
BRATISLAVA 28. júna (WBN/PR) - Dvaja študenti Centra severoamerických štúdií (CNAS)
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Lucia Pašková a Michal Krčméry, budú v lete 2012 stážovať v
Kongrese USA. Túto jedinečnú možnosť sa CNAS podarilo získať prostredníctvom kongresmana Johna
Micu, člena Snemovne reprezentantov za Republikánsku stranu so slovenskými koreňmi. Vybraní
študenti budú mať jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta americkej politiky v mimoriadne zaujímavom
čase prebiehajúcej volebnej kampane prezidentských volieb i volieb do Kongresu. Vyskúšajú si zároveň
prácu v tíme asistentov kongresmana, ktorý predsedá výboru Snemovne pre dopravu a infraštruktúru.
Michal Kovács, výkonný riaditeľ CNAS, upozornil, "že je to veľmi konkrétny príklad, aké úžasné možnosti
majú dnes slovenskí študenti. Základom je ich vôľa vyťažiť zo štúdia maximum a odvaha vystrčiť hlavu z
priemeru."
Centrum severoamerických štúdií sa snaží pomôcť svojim talentom, aby túto možnosť využili čo najviac.
Deň pred odletom im dvere otvoril aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí, Peter Burian.
"Včera sa zúčastnili uvítacej recepcie pod záštitou organizáciou Friends of Slovakia (FoS), kde sa stretli
s viacerými významnými osobnosťami politiky i diplomacie USA, ale i ďalšími našimi dvomi študentkami,
ktoré sú momentálne na štipendijnom študijnom pobyte FoS na Georgetown University", doplnil Kovács.
Stážistom pomohol aj rektor Ekonomickej univerzity, Rudolf Sivák, ktorý im poskytol štipendium.
"Diplomaciu som šla študovať, pretože som sa neodvážila ísť na medicínu. A keď teda nedokážem
pomáhať svetu rukami, tak aspoň slovami", s úsmevom vysvetlila 25 ročná Lucia, čerstvá absolventka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity zo Bziniec pod Javorinou. Po návrate z
Burundi, kde pod hlavičkou Vysokej školy sv. Alžbety založila sirotinec, pôsobila v organizačnom tíme
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a bola tiež prezidentkou študentskej organizácie AIESEC
Bratislava.
Michal, 23 ročný študent ekonomickej diplomacie z Bratislavy by tiež v budúcnosti rád ostal v oblasti
medzinárodných vzťahov. "Som presvedčený, že stáž bude vďaka skúsenostiam z reálneho fungovania
politickej scény v USA a cenným kontaktom prínosom nie len pre ďalšie štúdium, ale najmä pracovnú
kariéru", vysvetlil Michal.
Kongresman John Mica je podporovateľom Slovenskej republiky, dlhoročným priateľom bývalého
veľvyslanca SR v USA a akademického garanta CNAS - Martina Bútoru - a ďalších osobností na
Slovensku. Prijatie študentov je výsledkom návštevy Michala Kovácsa na Gala programe
organizovanom Veľvyslanectvom SR v USA a FoS pri príležitosti oslavy výročia Nežnej revolúcie vo
Washingtone DC. Kovács na tomto podujatí prezentoval publikáciu CNAS "Slovenské stopy vo
Washingtone", ktorej autorom je Pavol Demeš. Počas stretnutia s kongresmanom Micom sa zrodila idea
stáže, ktorá sa teraz naplnila.
Centrum severoamerických štúdií už 4tý rok poskytuje špecializované vzdelávanie formou prakticky
orientovaných oblastných štúdií. Študenti a študentky Ekonomickej univerzity, ale aj iných vysokých
škôl, si môžu takto doplniť svoje hlavné programy o poznatky súvisiace s ekonomickým, politickým,
sociálnym i kultúrnym prostredím v USA a Kanade. Program umožňuje rozvoj analytického a
imaginatívneho myslenia, ale najmä vedie študentov k aplikácii vedomostí prostredníctvom riešenia
prípadových štúdií.
Internacionalizáciou pedagogického zboru, zameraním na interaktívne štúdium, uplatniteľné poznatky a
schopnosti, využívaním videokonferenčných technológií vo výučbe, ako aj zapájaním študentov do
prípravy a hodnotenia výučby prináša CNAS inovatívny spôsob vyučovania, aký zatiaľ vo
vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku nie je bežný. Manažment CNAS verí, že modernizáciou
vzdelávacieho systému a štandardizáciou výučby v anglickom jazyku sa pracovisku podarí prinášať
vzdelanie schopné konkurencie na širšej medzinárodnej úrovni.
Popis foto: enter for North American Studies
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62. Projekt Me, Myself & I sa začína na Ekonomickej univerzite
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 30/06/2012; bratislavskenoviny.sk; TASR]
Me, Myself & I je prvý projekt organizovaný AIESEC Bratislava, ktorý je zameraný na mladých,
ambicióznych a cieľavedomých študentov stredných škôl. Projekt zaznamenal veľký úspech v Českej
republike, Kanade a Turecku, pretože formou aktívneho, medzinárodného vzdelávacieho prostredia
umožňuje študentom rozvíjať ich schopnosti a talent.

Projekt ponúka možnosť na rozvoj prezentačných, organizačných, riadiacich a vodcovských zručností a
v neposlednom rade dáva príležitosť na zdokonalenie sa v cudzích jazykoch. Taktiež poskytuje možnosť
naučiť sa flexibilne reagovať na rozmanité situácie za rôznych podmienok a naučí ako motivovať ľudí.
Študenti budú v kontakte so svojimi lektormi z celého sveta, ale aj inými účastníkmi projektu, čím budú
mať jedinečnú príležitosť diskutovať o aktuálnych problémoch, zdieľať svoje názory, nadobudnúť nové
kontakty a tým rozvíjať svoje zmýšľanie, vedomosti, osobnosť a prežiť leto plné zábavy a spoznávania
nielen samých seba, ale aj nových kultúr, ľudí a medzinárodného prostredia. Tréningy budú prebiehať v
anglickom jazyku.
Projekt sa uskutoční na Ekonomickej univerzite v Bratislave v dvoch turnusoch, a to od 9. 7. - 20. 7.
2012 a od 30. 7. - 10. 8. 2012. Počet delegátov je limitovaný na 50 pre každý turnus.
(TASR)
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63. Na čele Slovenskej rektorskej konferencie zostáva Libor Vozár
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 04/06/2012; Zo škôl; TASR]
Voľby vedenia prebehli počas 61. zasadnutia rektorov, ktoré skončilo minulý piatok (1.6.).
Bratislava 4. júna (TASR) - Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár zostáva aj naďalej
na čele Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Voľby vedenia prebehli počas 61. zasadnutia
rektorov, ktoré skončilo minulý piatok (1.6.).
SRK vo funkcii potvrdila aj viceprezidentov, ktorými sú rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton
Čižmár a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák. Funkčné obdobie prezidenta aj
viceprezidentov trvá dva roky, funkciu môžu zastávať maximálne dvakrát.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD), ktorý s rektormi vysokých škôl
hovoril o programovom vyhlásení vlády pre oblasti vysoké školstvo, veda a výskum a o aktuálnom stave
vysokého školstva na Slovensku. S generálnou riaditeľkou Agentúry pre štrukturálne fondy Alexandrou
Drgovou predstavitelia vysokých škôl diskutovali aj o problémoch, ktorým vysoké školy čelia pri čerpaní
štrukturálnych fondov a problematike verejného obstarávania.
Rektori na rokovaní Čaplovičovi navrhli, aby z prostriedkov využívaných na plošne udeľovanie
motivačných štipendií ministerstvo podporovalo študentov, ktorí sa rozhodnú pre prírodovedné a
technické smery. Šéf rezortu na zasadnutí rektorov informoval, že chystá úpravu sociálnych štipendií.
Podľa Vozára ich však minister neplánuje okresať. Nové opatrenia majú zamedziť tomu, aby sa študenti
nedostávali k štipendiám obchádzaním predpisov.
Na piatkovom zasadnutí SRK minister rektorom hovoril aj o plánoch pripraviť novelu vysokoškolského
zákona. Jej paragrafové znenie by malo byť hotové v septembri tohto roka.
Pre TASR informácie poskytla Mária Čikešová zo sekretariátu SRK.
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64. Ekonomická univerzita spustí virtuálnu poisťovňu
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 05/06/2012; TVnoviny; TASR]
Cieľom je, aby študenti reálne zvládali všetky poisťovacie procesy.
Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave budú mať možnosť získať praktické skúsenosti v oblasti
poisťovníctva ešte počas štúdia.
Stane sa tak prostredníctvom projektu virtuálnej poisťovne, ktorý univerzita pripravuje v rámci
inžinierskeho štúdia na Národohospodárskej fakulte.
Projekt má prepojiť vzdelávanie s praxou, čiže umožniť odborníkom z oblasti poisťovníctva podieľať sa
na pedagogickom procese.

Podľa rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka cieľom programu je to, aby študenti 4. a 5. ročníka
reálne zvládali všetky procesy, ktoré sa v poisťovni odohrávajú.
"Sľubujeme si od toho to, že študenti budú pripravení tak, aby po skončení štúdia zvládli všetky činnosti
v poisťovni," povedal Sivák. Projekt spustia v septembri.
Popis foto: Ekonomická univerzita v Bratislave.
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65. Ekonomická univerzita chystá Virtuálnu poisťovňu
[Téma: Rektor EU; poistovne.sk; 05/06/2012; poistovne.sk; Čas.sk, juk]
Od septembra začne na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave fungovať Virtuálna poisťovňa.
Vzdelávací projekt, do ktorého sa zapoja odborníci z komerčných poisťovní, má poslucháčov
inžinierskeho štúdia v programe Poisťovníctvo viac priblížiť praxi. "Cieľom je, aby študent v štvrtom a
piatom ročníku zvládol všetky procesy, ktoré sa reálne v poisťovni odohrávajú," povedal na dnešnej
tlačovej konferencii rektor EU Rudolf Sivák.
Pripomenul, že študijný program Poisťovníctvo absolvuje ročne približne 60 absolventov a je unikátny,
pretože Národohospodárska fakulta EU má naň akreditáciu ako jediná na Slovensku aj v Česku. Projekt
Virtuálna poisťovňa si môžu zapísať aj ďalší poslucháči z Národohospodárskej fakulty EU, a to z
programu Financie, bankovníctvo a investovanie. Pre nich chystá univerzita obdobný projekt virtuálnej
banky od septembra 2013.
Ako uviedol Sivák, Virtuálna poisťovňa bude mať dve časti – teoretickú a praktickú. Približne 80 percent
predmetov budú prednášať odborníci z praxe na finance management, marketing, účtovníctvo. Škola si
preto od projektu sľubuje lepšie pripravených absolventov, ktorí by hneď po nástupe do zamestnania
nemuseli absolvovať tréningy a školenia. Teoretická výučba sa bude konať v špeciálnej učebni, využijú
na to softvér, ktorý získala univerzita od poisťovní. Vďaka autentickému počítačovému programu budú
môcť študenti pracovať v simulovanom prostredí poisťovne a vyskúšať si operácie, aké komerčné
poisťovne uskutočňujú v dennej praxi.
V praktickej časti dostanú poslucháči šancu vytvárať nové produkty pre klientov. "Študenti budú mať
predmet marketing v poisťovníctve, počas seminára vytvoria nový produkt a ten sa cez poisťovňu potom
začne ponúkať klientom," uvádza príklad Sivák. Ak produkt uspeje na trhu, pre školu i pre študentaautora to bude znamenať aj finančný benefit. Rektor dokonca avizuje motivačné štipendiá pre
poslucháčov úspešných v projekte. Zatiaľ sa do Virtuálnej poisťovne zapojili tri komerčné poisťovne.
Škola však vstupuje do rokovania so Slovenskou asociáciou poisťovní a predpokladá záujem aj ďalších
firiem.
--> Zdroj - SITA, Foto: © Ivan Sedlák
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66. Galavečer slovenka roka 2012
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 05/06/2012; 23/2012; s.: 6,7,8,9,10; SLOVENKA ROKA 2012; ZUZANA
VALOVIČOVÁ, ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
"Oscary" pre slovenské ženy
Dvadsiatim piatim výnimočným ženám patril slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Slovenka roka
2012. Prestížna udalosť sa vďaka organizátorke ankety riaditeľke vydavateľstva STAR Production Márii
Rehákovej a prvej dáme Slovenskej republiky Silvii Gašparovičovej, ktorá nad ňou prevzala záštitu,
stáva podujatím s tradíciou a vznešeným poslaním. Dámy mimoriadnych kvalít tak mohli byť verejnosti
predstavené v historickom Slovenskom národnom divadle, ktoré sa vďaka režisérovi galavečera
Tomášovi Eibnerovi a jeho spolupracovníkom z Eibner production zmenilo na ešte výnimočnejší priestor.
Napriek mnohým oceneniam, ktoré herečka za svoju dlhoročnú prácu už dostala, bola Božidara
Turzonovová dojatá, keď si okrem titulu Slovenka roka v kategórii Umenie a kultúra prevzala aj Cenu
týždenníka Slovenka ako prejav uznania a gratuláciu redakcie k životnému jubileu. "Slovenka ma
sprevádzala mojím životom už odmalička. Čítala sa u nás doma, odkedy si pamätám. Som nesmierne
poctená, že som sa stala Slovenkou roka v mojej kategórii a veľmi pekne ďakujem aj za uznanie od
časopisu Slovenka. Medzi ostatnými oceneniami, ktoré som v živote dostala, budú mať tieto dôstojné

miesto,"neskrývala svoje emócie počas prejavu herecká diva Božidara Turzonovová.
Foto
Slovenkám zaspievali najkrajší slovenskí herci - Braňo Deák, Milan Ondrík, Janko Koleník a Pavol
Plevčík
Na galavečere vystúpila aj Lucie Bílá
Galavečer sa začal spomienkou na titulnú stránku historicky prvého čísla Slovenky z roku 194
Zaspievala aj Nela Pocisková
Večerom sprevádzali obľúbený zabávač Peter Marcin a herečka Kristína Farkašová
Miláčik žien Michal David
Jožo Ráž zaspieval svoj hit Tanečnice z Lúčnice
Peter Cmorik vystúpil s baladou
Skupina No Name pripravila výborné vystúpenie.
Exkluzívne pre Slovenky roka zatancovala Lúčnica. Predstavilo sa aj dievčatko v pravom detvianskom
kroji. Za zapožičanie ľudového kostýmu ďakujeme Ivete Smilekovej zo spoločnosti Detvianske ľudové
umenie
Talentovaná Patrícia Janečková opäť očarila publikum
Skupina Mukatado sa predstavila so slovenskou olympijskou hymnou
Hostitelia večera - riaditeľ programu RTVS Ľuboš Machaj, riaditeľka vydavateľstva STAR Production
Mária Reháková, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a Milan Vajdička, poverený zastupovaním
generálneho riaditeľa SND
Víťazka kategórie Charita Eva Černá s dcérou Lindou
Z víťazstva v kategórii Médiá a komunikácia sa tešila Oľga Dúbravská
Kategóriu Šport vyhrala zrakovo postihnutá atlétka Hanka Kolníková
Zdravotníctvo získala najviac hlasov Magdaléna Fulmeková
Daniela Ostatníkova zvíťazila v kategórii Veda a výskum
Absolútnou víťazkou ankety Slovenka roka sa stala Natália Bugyi Vicsápiová, ktorá vyhrala aj v kategórii
Biznis a manažment
Sošku Slovenky roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov si odniesla Ľubica Jägrová
Riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice Zuzana Ďurinová a Marek Paščák zo spoločnosti Datalan
pri vyhlasovaní víťazky kategórie Charita
Nominantky ankety Slovenka roka 2012 po slávnostnom odovzdávaní sošiek
Víťazku v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov vyhlásila Eva Nagyová z Alo Diamonds
Cenu v kategórii Umenie a kultúra odovzdali sochárka Janka Brisudová a Milan Vajdička zo SND
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a predseda SAV Jaromír Pastorek
odovzdali cenu v kategórii Veda a výskum
Ocenenie v kategórii Šport odovzdal Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie PSS
Prezidentka TOP Centra podnikateliek Elvíra Chadimová a Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO
odovzdali ocenenie v kategórii Biznis a manažment

Ivan Solenský, riaditeľ Obchodného centra Mirage Žilina s Ľubošom Machajom vyhlásili víťazku
kategórie Médiá a komunikácia
Tomislav Jurik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická
akciová spoločnosť, a riaditeľ marketingu Dalibor Suchánek v spoločnosti prvej dámy SR Silvie
Gašparovičovej a víťazky v kategórii Zdravotníctvo Magdalény Fulmekovej
Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka parlamentu SR, a Martin Glváč, minister obrany SR
Tatiana Rosová, starostkamestskej časti BratislavaStaré Mesto
Iveta Radičová a Mária Reháková sa výborne zabávali na recepcii po úspešnomgalavečere
Alexandra Blanarovičová a režisér Tomáš Eibner, ktorý stál v pozadí veľkolepej šou
Sisa Lelkes Sklovska smanželom Jurajom Lelkesom
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, s manželkou Silviou
Majiteľ Make-up štúdia Milan Šutjak so svojím tímom
Monika Reháková z agentúry Promotion, Monika Céreová, riaditeľka J&T Banky, sochárka Janka
Brisudová a módna návrhárka Jana Pištejová
Erich Feix, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, s manželkou Katarínou, majiteľkou Katie´s
Bag
Martin Rehák s priateľkou Petrou Ficovou
Elena Kohútiková, zástupkyňa riaditeľa VÚB banky, s partnerom Michalom
Profesorka Eva Blahová, Ladislav Rehák a Zuzana Pauková zo salónu Hair & Beauty
Slavomír Hatina smanželkou a herečkou Božidarou Turzonovovou
Zuzana Ďurinová, generálna riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice, so sestrou a svojimi
kolegyňami
Herecká diva Marína Kráľovičová spolu s redaktorkou Slovenky Ľudmilou Grodovskou
Miriam Šrámová a Zuzana Lampartová, spoločnosť Pivovary Topvar
Námestníčka DAB v Nitre Katarína Hudecová s partnerom Jozefoma svojím tímom v spoločnosti
šéfredaktorky Márie Mikovej
Na slávnostnú recepciu prišla ajmoderátorka Smotánky Erika Judínyová
Vladimír Grežo, generálny riaditeľ BKIS, v spoločnosti svojej partnerky
Pripravili: ZUZANA VALOVIČOVÁ, ĽUDMILA GRODOVSKÁ, FOto: Dušan Kittler, Tibor Géci
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67. Letné školy vás dostanú do Bruselu i Číny
[Téma: Rektor EU; HN; 07/06/2012; s.: 21; MOJA KARIÉRA; František Kvarda]
Využite leto na doplnenie vzdelania. Získate veľké plus do životopisu a lepšiu pozíciu na pracovnom
trhu.
Chcete na svojej kariére pracovať aj v lete? Vyskúšajte niektorú z letných škôl. Ponúkajú ich mnohé
univerzity. Za pomerne výhodných podmienok sa môžete zlepšovať v odbore svojho štúdia či práce
alebo začať študovať cudzí jazyk - hoci aj čínštinu. Letná škola, najmä zahraničná, je aj skvelým
"osviežením" životopisu. "Dala mi veľmi veľa, najmä nové kontakty a podnety na môj výskum," hovorí
Dušan Fischer, ktorý v minulosti absolvoval Letnú školu mladých profesionálov. Lucia Weinbergerová,
ďalšia absolventka, zas tvrdí, že doplnkové štúdium v letných mesiacoch okrem toho prináša aj zábavu a
prístup na miesta, kam sa človek štandardne nedostane.

Do celého sveta
Mimoriadne širokú ponuku letných škôl má Ekonomická univerzita v Bratislave. V spolupráci so
zahraničnými inštitúciami realizuje desiatky letných škôl. Vzdelávať sa môžete v Estónsku, Bruseli,
Krakove, Paríži, Budapešti či dokonca v Číne. Každý z kurzov - zvyčajne zameraných na prehĺbenie
ekonomických znalostí a manažérskych zručností - má odlišné podmienky. Niektoré sú určené iba pre
študentov Ekonomickej univerzity, iné aj pre verejnosť. "Medzinárodné letné školy organizované na
univerzite sú cenné aj preto, že dávajú príležitosť nadobudnúť medzinárodné skúsenosti aj tým
študentom, ktorí nemali možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí v programe Erasmus," tvrdí
rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. A dodáva, že prínosom je zvyčajne intenzívne
prepojenie teórie a praxe na letných školách. Fakulty Žilinskej univerzity zas ponúkajú mnoho kurzov a
iných vzdelávacích aktivít priamo v Žiline. Prváci, ktorí majú ťažkosti s matematikou, sa jej môžu venovať
aj mimo vyučovania, za 30 hodín zaplatia 70 eur. V ponuke sú aj intenzívne kurzy angličtiny či ruštiny za 50 eur získate 30 hodín štúdia.
Záujem rastie
Prorektor Slovenskej technickej univerzity František Horňák tvrdí, že záujem a aj ponuka letných škôl
postupne narastajú. STU ponúka napríklad takzvanú Summer Academy. Trvá dva týždne a funguje ako
spolupráca štyroch technických univerzít - STU a technických univerzít vo Viedni, v Budapešti a Prahe.
"Pre študentov STU je letná akadémia poskytovaná bezplatne, študenti si hradia len ubytovanie a
stravu," konkretizuje prorektor. A dodáva, že študenti, ktorí sa zúčastnili na letnej škole, získajú nové
vedomosti, spoznajú spôsob výučby na zahraničných školách a výrazne si zlepšia jazykové znalosti.
Univerzita Komenského je známa svojou detskou letnou univerzitou. Prehlbovať si vedomosti však v
letných mesiacoch môžu aj dospelí - napríklad na augustovej Studia Academica Slovaca, alebo na
Letnej univerzite slovenského jazyka. Sú určené všetkým záujemcom o prehĺbenie znalostí z oblastí
slovenskej kultúry, literatúry a jazyka. V Nitre organizujú obe tam sídliace univerzity v spolupráci s
mestom Nitriansku letnú univerzitu. Dva júlové týždne sa mladí za 98 eur budú oboznamovať so
systémom vysokoškolského štúdia a ponukou programov oboch nitrianskych univerzít.
František Kvarda
"V rámci niektorých letných škôl študenti riešia konkrétne zadania z podnikov a inštitúcií, a tak si
vyskúšajú schopnosť uplatniť teoretické vedomosti v praxi.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerity v Bratislave
Foto:
Poplatky za letné školy - napríklad v USA - sa môžu vyšplhať až na tisícky eur. Mnohé programy však
čiastočne financujú univerzity.
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68. Školy lákajú študentov
[Téma: Rektor EU; TA3, 12:00; 11/06/2012; Žurnál; z domova; Monika Kardošová]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Mesiac jún je obdobím, kedy sa na väčšine vysokých škôl robia
prijímacie skúšky. Zatiaľ čo niektoré školy hovoria o veľkom záujme študentov, na iných počet
uchádzačov klesá. Aby štúdium bolo atraktívnejšie, školy o ne bojujú."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Zvýšený záujem uchádzačov eviduje napríklad Univerzita
Komenského a to na medicíne, práve alebo sociálnej práci. Slovenská technická univerzita sa zas pýši
tým, že produkuje najmenej nezamestnaných absolventov. Aj toto slúži ako lákadlo pre budúcich
vysokoškolákov. Už počas roka pripravujú školy veľa aktivít ako študentov prilákať."
Marián Peciar, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: "Je veľmi známa akcia, ktorá sa
volá Formula okolo Slovenska zo Strojníckej fakulty, kde formula chodí po Slovensku, to je formula
študentská, a popri tom sa konajú rôzne vedomostné kurzy a tí víťazi z týchto kurzov majú potom viac
informácií a vedia o tej škole viac ako bežní študenti."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Rôzne veľtrhy ako je napríklad Akadémia
vzdelávania, sú to rôzne prednášky napríklad našich študentov na gymnáziách alebo stredných školách
odborných. Sú to rôzne olympiády samozrejme, ktoré sa organizujú. Sú to rôzne dni otvorených dverí."

Monika Kardošová, reportérka TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave hovorí o poklese študentov."
Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Robíme informačný deň pre
uchádzačov a samozrejme, že poskytujeme pre uchádzačov, ktorí majú záujem aj prípravné kurzy na
prijímacie skúšky."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Univerzita ale minulý rok otvorila novú fakultu aplikovaných
jazykov, o ktorú záujem je. Tá ponúka študijné programy v angličtine, francúzštine a v nemčine. Počet
žiadostí na ňu je o 30 percent vyšší ako vlani."
Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Končia udelením dvojitého diplomu
v spolupráci s univerzitami zo zahraničia, s ktorými organizujeme to štúdium. Je to Univerzita v Halle
v Nemecku a je to Univerzita v Grenauble vo Francúzsku."
Monika Kardošová, reportérka TA3: "Monika Kardošová, TA3."
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69. Kompenzácia dopadov reštriktívnych opatrení vlády na ekonomiku;
katastrofický scenár pre prípad odchodu Grécka z eurozóny
[Téma: Rektor EU; STV Dvojka, 21:30; 15/06/2012; Komentáre; Z domova; Andrej Horváth]
Lucia Virostková, moderátorka: "Sledujete Komentáre, dobrý večer. Zajtra sa začína jubilejný 20. Art
Film Fest. Na filmovom maratóne v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne bude uvedených takmer 160
titulov a jeho návštevníci môžu osobne stretnúť viaceré svetoznáme osobnosti. O najväčších lákadlách
festivalu sa budeme zhovárať v druhej časti relácie. Pred víkendovou témou si však ešte posvietime na
dnešné rokovanie Rady solidarity. Jej členovia diskutovali aj o tom, ako kompenzovať dopady
reštriktívnych opatrení vlády na ekonomiku a vypočuli si katastrofický scenár pre prípad odchodu Grécka
z eurozóny po nedeľných voľbách."
Andrej Horváth, redaktor: "Konsolidačný balíček opatrení zníži výkon slovenskej ekonomiky o 0,4 %. Ak
by vláda zrušila dva štátne sviatky, tento dopad by sa vynuloval."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Hovorí sa veľmi intenzívne o 1. septembri, ale ja som za
rovnováhu, jeden štátny a jeden cirkevný. Preto som povedal, otvoríme otázku, či vôbec je možné sa
pozrieť na Vatikánsku zmluvu z hľadiska jej otvorenia."
Andrej Horváth, redaktor: "Vláda pripravuje aj zvýšenie niektorých správnych poplatkov. Inventúra
dnešného stavu totiž ukázala, že niektoré sú príliš nízke, napríklad za registráciu nových liekov."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Myslím si, že ak niekto chce obchodovať s liekmi, tak tento
poplatok by mal byť podstatne vyšší. Ďalej sa pýtame, prečo by stavebné povolenie malo byť rovnako
drahé pri rodinnom dome a pri nejakej mega investícii?"
Andrej Horváth, redaktor: "Rada solidarity hovorila aj o vládnom zámere zvýšiť poplatky za registráciu
nových automobilov. Zamestnávateľom sa to nepáči."
Ľuboš Sirota, Republiková únia zamestnávateľov: "Ďalšie náklady, ktoré bude musieť zrejme podnikateľ,
ale na druhej strane aby sme boli úprimní, aj každý bežný občan, ktorý si na Slovensko auto
zaregistruje, jednoducho zaplatiť."
Andrej Horváth, redaktor: "Na ďalšom rokovaní o týždeň by mala Rada solidarity a rozvoja definitívne
rozhodnúť o zmenách v 2. pilieri a zvýšení dane z príjmu fyzických osôb. Prvé kontúry tejto dane
naznačil minister financií už dnes. Platiť budú ľudia, ktorí zarábajú mesačne viac ako 3000 eur."
Peter Kažimír (Smer SD), minister financií SR: "V prípade povedzme 25 % sadzby nad 3000 eur sa
príjem do 3000 eur zdaňuje 19 % a príjem každé euro nad 3000 eur 25-timi."
Lucia Virostková, moderátorka: "Pozvanie do štúdia prijali rektor Ekonomickej univerzity prof. Rudolf
Sivák, vitajte."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý večer."
Lucia Virostková, moderátorka: "A Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky. Dobrý večer."

Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Dobrý večer prajem."
Lucia Virostková, moderátorka: "Páni ako sme počuli, Rada solidarity sa opäť rozprávala o tom a
venovala sa zrušeniu dvoch sviatkov. Malo by to vyrovnať negatívny obsah konsolidačného balíka. Dá
sa naozaj očakávať, že by to naozaj mohlo takto výrazne pomôcť súkromnému sektoru? Pán Sivák."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja som sa zúčastnil rokovania Rady
solidarity ako zástupca Slovenskej rektorskej konferencie. Táto otázka sa diskutovala. Tá diskusia
vyplynula zo skutočnosti, že bola zverejnená prognóza vývoja slovenskej ekonomiky do konca roku 2012
a na rok 2013. Rok 2013 bol prezentovaný vo väzbe na konsolidačné opatrenia a tieto konsolidačné
opatrenia znamenajú, keď sa budú realizovať, že sa zníži rast hrubého domáceho produktu približne o
0,4 %. To je aj rozdiel medzi prognózou, ktorá vyšla z Národnej banky Slovenska, kde je prognózovaný
hospodársky rast vo výške 3,1 % a ministerstvo financií na základe materiálov, ktoré poskytol minister z
Inštitútu finančnej politiky, ten rast je prognózovaný na 2,6 %. Teda ten rozdiel 0,4 % podľa materiálov z
inštitútu znamená, že jednoducho tá konsolidácia má aj negatívny vplyv na hospodárky rast. Všeobecne
môžeme povedať, že najlepší spôsob na odstránenie dlhu vo verejných financiách je hospodársky rast,
ale vždy treba aj teoreticky jedno zdôvodnenie, vždy treba nájsť mieru medzi tým, ako podporovať
hospodársky rast a medzi tým, akým spôsobom konsolidovať verejné financie."
Lucia Virostková, moderátorka: "Naozaj si myslíte že je dôveryhodné, že práve tento negatívny dopad
vyrovnajú práve tieto dva sviatky, keď budú zrušené?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V porovnaní s krajinami okolitými, aj európskymi, čo sa
týka porovnania so Slovenskom, tak Slovensko má v podstate najviac štátnych sviatkov, myslí že je ich
15, v porovnaní s ďalšími krajinami, kde je ich menej. by sa vlastne mohlo teoreticky očakávať, že viac
pracovných dní dodá aj vyšší výkon do ekonomiky, ale zaručiť s nejakých 100 % dôveryhodným zdrojom
to do budúcna si netrúfam potvrdiť."
Lucia Virostková, moderátorka: "Premiér avizoval, že tieto dva zrušené sviatky takpovediac nebudú
zadarmo pre firmy a pre zamestnávateľov, že namiesto nich by potom mali prísť nejaké zmeny v
Zákonníku práce. Čo to môže ale podľa vás pán Sivák spolu s vyššími daňami priniesť pre
podnikateľské prostredie? Pretože práve zamestnávatelia už avizovali, že tieto zmeny, tieto načrtnuté
zmeny, pre nich nebudú veľmi priaznivé."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V každom prípade ten hospodársky
rast a konsolidácia verejných financií je spojený s podnikateľským prostredím. Ak je prijateľné
podnikateľské prostredie pre podnikateľov, ak je prijateľné podnikateľské prostredie pre zamestnancov,
tak je predpoklad, že tá ekonomika sa bude hýbať a bude sa hýbať pozitívne. Tie dva sviatky znamenajú
asi to, že počas tých dvoch sviatkov by sa mala vyprodukovať taká hodnota, ktorá by ten percentuálny
0,4 zabezpečila v rámci rastu HDP."
Lucia Virostková, moderátorka: "A čo sa týka teda zmien v Zákonníku práce, napríklad menej nadčasov,
vyššia ochrana zamestnancov, to by mohlo nejakým spôsobom ohroziť podnikateľské prostredie
vzhľadom na to, že práve zamestnávatelia sa proti tomu ohradili?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "To je otázka dohody
zamestnávateľov s odborármi, s ministerstvom práce. Tam je podstatná tá, že ten Zákonník práce by
mal vytvárať proaktívnu zamestnaneckú politiku. Jednoducho ten vážny problém, ktorý je na Slovensku z
hľadiska nezamestnanosti, by Zákonník práce mal pomôcť riešiť."
Lucia Virostková, moderátorka: "Aké prípadné zmeny v Zákonníku práce by naopak posilnili
zamestnanosť u nás? Aj takejto situácii v akej sa práve naša aj európska ekonomika nachádza? Sú
vôbec dôležité nejaké zmeny v Zákonníku práce, alebo naopak môže priniesť skôr opačný efekt?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Tie zmeny, ktoré počítam že prídu, v súčasnosti ešte sú
iba v návrhu a momentálne ešte nepoznáme teda presné znenie týchto zmien, takže určite zmeny sú
potrebné, aby bolo dosiahnuté vyššie výkonnosti a aj vyššej zamestnanosti a v súčasnosti ťažko
hodnotiť dopad, ktorý budú mať zmeny, ktoré v podstate ešte neboli prerokované všetkými partnermi a
ktoré vlastne my ešte nepoznáme. Takže určite sú potrebné, uvidíme aké budú."
Lucia Virostková, moderátorka: "Z tých konkrétnych opatrení ktoré sa dnes spomínali na Rade solidarity,
bolo aj stanovenie stropu pre dávku v nezamestnanosti. Dnes je na úrovni vyše 1100 eur, po novom by
to malo byť necelých 800 eur. Čo si myslíte o takomto opatrení?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Myslím že je to správne opatrenie.
Myslím si, že toto opatrenie je veľmi vhodné, je potrebné, jednoducho dávka v nezamestnanosti by mala
byť odvodená nie od príjmu príslušného zamestnanca, ale mala by zohľadňovať, keď sa zvolila tá forma,

že priemernú mzdu v ekonomike Slovenska, tak to považujem za vhodný nástroj. Pretože tá
konsolidácia verejných financií a zníženie zadĺženosti sa v podstate môže uskutočniť len dvomi
spôsobmi, že sa zvýšia príjmy, alebo sa znížia výdavky a tieto výdavky súvisia aj s otázkou vyplácania
dávok v nezamestnanosti a je to pozitívny krok."
Lucia Virostková, moderátorka: "Dnes zaznel aj návrh, ako sme počuli aj v príspevku, aby sa zmenili
niektoré správne poplatky, napríklad pri registrácii automobilov mala by sa podporiť práve registrácia
nových automobilov, čiže dalo by sa povedať domáca výroba. Je to dobrý spôsob ako podporovať tento
sektor? Alebo ekonomiku cez podporu automobilového sektora?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V podstate slovenská ekonomika závisí z najväčšej
časti na tom automobilovom priemysle a na produkcii automobilového priemyslu, takže asi z toho
dôvodu sa ráta aj s tým, že väčšia produkcia áut a podpory pre rast ekonomiky, no zároveň by som
povedal, že sa možno aj obmedzí počet áut na Slovensku ktoré budú nakupované, nakoľko častokrát zo
zahraničia nakupujú spotrebitelia lacnejšie autá už opotrebované, ktoré vlastne keby doviezli na
Slovensko, tak vlastne platia vyšší poplatok a myslím si, že častokrát na Slovensku tie automobily sú
predražené a tým pádom by mohli odradiť tých spotrebiteľov od kúpy týchto automobilov."
Lucia Virostková, moderátorka: "Pán profesor, vy ste videli v tých návrhoch aj konkrétne poplatky, resp.
spôsob ako by sa mali zvýšiť. Myslíte si, že to bude veľká časť práve v rámci tohto konsolidačného
balíka, že s tým vláda ráta ako s dôležitým príjmom?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tam sa spomínala čiastka okolo 3537 miliónov euro s tým, že pozitívne možno hodnotiť to, že je to odstupňované, to znamená ten poplatok,
kde sa platí iba jeden poplatok za registráciu a rozdielne podľa kubatúry áut. To znamená, že za malé
autá, obrazne povedané, ten poplatok je pomerne nízky a za tie luxusné autá je n-násobne vyšší a
rovnako za pozitívne možno hodnotiť, kolega spomenul to, že je rozdiel keď sa bude registrovať auto
ktoré je domáce, tu vyrobené a rozdiel, keď zo zahraničia a tie rozdiely sú pomerne výrazné a toto by
malo stimulovať aj predaj áut vyrobených na Slovensku."
Lucia Virostková, moderátorka: "Dobre páni, presuňme sa od slovenských opatrení k celoeurópskemu
problému. Rezort financií dnes predstavil možné dôsledky pre našu ekonomiku v prípade, že by Grécko
opustilo eurozónu. Podľa tohto scenára by nám hrozil výrazný pokles hospodárskeho výkonu,
prepúšťanie vo firmách, nižšie platy, či spomalenie výroby."
Andrej Horváth, redaktor: "Hoci vláda považuje len za málo pravdepodobné, že extrémne zadĺžené
Grécko opustí eurozónu, zároveň to nevylučuje a pripravuje sa aj na takúto možnosť."
Peter Kažimír (Smer SD), minister financií: "Scenár hovorí o prepade rastu v eurozóne o -3,5 %. V
prípade našej ekonomika, ktorá je oveľa citlivejšia na tieto faktory, lebo je závislá od exportu, my sme
odhadovali prepad ekonomického rastu o skoro 4 %."
Andrej Horváth, redaktor: "Odborníci sa obávajú, že Grécko by mohlo vyvolať tzv. dominový efekt a
svoje problémy by prestali zvládať aj napríklad Španieli či Taliani."
Ľuboš Sirota, Republiková únia zamestnávateľov: "Slovensko by zrejme tú situáciu zvládlo, ale dostali by
sme sa pravdepodobne do situácie, ktorá by sa veľmi blížila k tomu kritickému a krízovému roku 2008,
kedy vlastne prepukla prvýkrát finančná a hospodárska kríza."
Andrej Horváth, redaktor: "Premiér Robert Fico si stále myslí, že zotrvanie Grécka v eurozóne je
najlepšie možné riešenie, no nemalo by to byť za každú cenu."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Ak nová politická garnitúra Grécka nebude mať záujem
komunikovať s eurozónou, nebude mať záujem plniť podmienky, možno miernejšie, lebo už zisťujeme,
že eurozóna je pripravená zmierňovať, tak Slovensko sa pridá k tým krajinám, ktoré budú žiadať odchod
Grécka z eurozóny."
Andrej Horváth, redaktor: "O tom, či Grécko zostane v eurozóne, rozhodnú výsledky parlamentných
volieb, ktoré s v krajine konajú už tento víkend."
Lucia Virostková, moderátorka: "Áno, ako sme počuli, už v nedeľu Gréci druhýkrát pristúpia k volebným
urnám. Neoficiálne prieskumy nahrávajú proeurópskym silám, ale vedú v nich len veľmi tesne. Pán
profesor, ak by sa potvrdil takýto priaznivý scenár, malo by to podľa vás nejaký dlhodobý pozitívny efekt
pre situáciu na finančných trhoch?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V každom prípade by to bol
pozitívny signál pre finančné trhy. Bola by to záruka určitej stability a proeurópskej orientácie Grécka,

pretože v opačnom prípade ak by vo voľbách zvíťazili strany, ktoré sú inak orientované a nie
proeurópsky, znamenalo by to zrejme nesúhlas so všetkými opatreniami, ktoré Európska únia pripravila
pre Grécko. Znamenalo by to nestabilitu a znamenalo by to negatívny signál určite pre finančné trhy s
tým, že tá grécka ekonomika v podstate je v rámci eurozóny síce len 3 % podiel, ale ten efekt, ktorý by
priniesol, negatívny efekt ak by sa zmenila proeurópska orientácia Grécka na základe výsledkov volieb,
by bol n-násobný."
Lucia Virostková, moderátorka: "Nie je však už situácia v iných krajinách, väčších ako v Španielsku a v
Taliansku natoľko komplikovaná, že aj pozitívny výsledok v Grécku by v podstate nič neznamenal pre
situáciu týchto krajín na finančných trhoch?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Pozitívny výsledok v Grécku by dal jasne najavo, že
grécki voliči, grécki občania majú záujem riešiť svoju situáciu nepriaznivú, ktorá vlastne vyplýva z
celkovej situácie finančnej na tých trhoch, aj celkovo v tej eurozóne a z toho dôvodu si myslím, že by to
dalo akosi takú istotu tým finančným trhom, že dobre, máme záujem riešiť situáciu a tým pádom by to
mohol by jasný signál aj pre trhy, že Španielsko v podstate keď sa posnaží, tak tiež by sa vlastne mohlo
dostať preč z tých problémov a tým pádom by sa došlo vlastne k tomu quasi ozdraveniu finančných
trhov. Ale zase je to len taký scenár."
Lucia Virostková, moderátorka: "Ak by naopak došlo k tomu negatívnemu scenáru, dá sa nejakým
spôsobom vôbec zmierniť dopad na našu ekonomiku pán profesor?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tak ten dopad určite by bol
negatívny. Boli spomínané tu čísla z hľadiska poklesu hospodárskeho rastu, predpokladá sa, že v roku
2012 na 0,4 % a v roku 2013 až mínusový, približne o 3,9 %. Je zrejmé, že akýkoľvek takýto jav
negatívne zasiahne slovenskú ekonomiku vzhľadom k tomu, že je exportne zameraná. Vzhľadom k tomu
, že by sa zneistila eurozóna a strácala by sa konkurencieschopnosť našich výrobkov, znížil sa export,
viedlo by to zrejme k rastu nezamestnanosti. Len stále treba dúfať, že tento obrazne povedané zlý vývoj
sa v eurozóne neuskutoční, ani na Slovensku, ale zrejme už tá príprava je vhodná."
Lucia Virostková, moderátorka: "Čo sa však naozaj môže konkrétne robiť na zmiernenie tých možných
negatívnych dosahov? Aj v prípade, že napríklad aj keby pozitívny výsledok v Grécku neviedol k
dlhodobejšiemu obratu na finančných trhoch? Čo sa d urobiť u nás na zmiernenie?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "Určite je dobre pripraviť sa a v podstate počítať s tým
negatívnym scenárom, to za prvé. Za druhé, momentálne prijaté konsolidačné opatrenia, či už je to
záväzok voči Európskej únii, alebo už aj bez toho by bolo vlastne potrebné ozdravovať tie financie a
Slovensko ako také si myslím že toho moc spraviť nemôže, nakoľko sme vysoko závislí od zahraničného
dopytu a pokiaľ by ten negatívny scenár dopadov na ten zahraničný dopyt od ktorého vlastne závisíme,
tak tam toho veľa neovplyvníme. Takže z tejto strany asi."
Lucia Virostková, moderátorka: "Existujú určité náznaky, že eurozóna by mohla zmierniť podmienky
čerpania záchrannej pôžičky pre Grécko. Je to podľa vás nevyhnutné už nielen z politického dôvodu, ale
už aj z ekonomického?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tie posledné údaje o konsolidácii v
Grécku dokumentujú, že ten stupeň konsolidácie, ktorý očakávala Európska únia, momentálne Grécko
asi nie je schopné splniť. Tak sú možné viaceré scenáre,ale jeden z nich je, že by sa to zmiernilo a
postupne by ten dlh Grécka sa utlmoval. Je to jeden z možných scenárov, je to scenár, ktorý by aj reálne
mohol viesť k úspechu."
Lucia Virostková, moderátorka: "Aký by to bol potom precedens pre ostatné krajiny, ktoré budú žiadať
pôžičky zo záchranného fondu?"
Igor Kiss, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky: "V súčasnosti v podstate dostalo precedens už aj
Španielsko, čo sa týka fiškálneho paktu tzv., takže je jasné, že pokiaľ by boli znížení a zlepšené
podmienky pre Grécko, tak by museli byť zlepšené aj v iných krajinách. Znamenalo by to v podstate len
tie lepšie podmienky. Je tam podľa môjho názoru isté riziko z hľadiska zneužitia, alebo takého
zodpovedného čerpania, lebo vieme, že Grécko dostalo pomoc a či takáto pomoc bude možná aj pre
nás, tým precedensom sa to vlastne už potvrdí a je tam takéto riziko."
Lucia Virostková, moderátorka: "A aké šance dávate najnovším iniciatívam na posilnenie fiškálnej a
bankovej únie v rámci Európskej únie? Ako rýchlo by mali byť podľa vás uskutočnené na to, aby naozaj
mohli zvrátiť tento začarovaný kruh dlhovej krízy?"
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tie opatrenia sú nevyhnutné z
môjho pohľadu a mali by byť prijaté čo najskôr. Zrejme iná cesta nie je."

Lucia Virostková, moderátorka: "Čo to znamená čo najskôr? Keď vlastne každý deň počúvame nejaké
správy o tom, ako sa mení situácia na finančných trhoch."
Prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja si myslím, že už najbližší summit
vrcholných predstaviteľov Európskej únie prijme tieto opatrenia, pretože akékoľvek ďalšie oddaľovanie
bude mať negatívne dôsledky a jednoducho to aj Európa s musí v tomto spojiť a musí jednotne. Pretože
iným spôsobom by to znamenalo pre Európsku úniu a osobitne pre eurozónu veľmi zlý vývoj."
Lucia Virostková, moderátorka: "Už v najbližších dňoch sa dozvieme odpovede na mnohé otázniky ktoré
sme spomenuli. Páni, vďaka že ste si našli čas na našich divákov, dovidenia."
Hostia: "Dovidenia."
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70. DPH si v Smere zakázali sami a šetriť sa boja
[Téma: Rektor EU; SME; 20/06/2012; s.: 2; Spravodajstvo; Konštantín Čikovský]
Ficov balíček - Analýza opatrení
Najväčšia istota Ficovho balíčka sú vyššie dane, najväčšie riziko neschopnosť šetriť na sebe
Dane treba dvíhať, ale inak. Aj šetriť treba, ale viac.
Dôvod, prečo Robert Fico tak smelo ponúka opozícii, aby ukázala, ako by vyzeral jej balíček, je ten istý
ako príčina, prečo sú doterajšie príspevky pravice k téme také trápne. Pretože by musela priznať, že by
tiež najmä zvyšovala dane.
DPH nemá byť tabu
Neznamená to, že inak sa to nedá. Ficov balíček by nebol škodlivejší, ak by sa na 22 percent dvihla
DPH. Časť dosahov by skončila v maržiach výrobcov a obchodu, zvyšok by platili ľudia vo vyšších
cenách relatívne spravodlivo. Kto by kupoval viac, ten by aj viac prispel štátu. Vláda by pritom mohla
jednoducho odškodniť chudobnejších a ešte by jej z vyššej dane ostalo minimálne 300 miliónov eur. Len
vďaka tomu by stačilo znížiť odvody na druhý pilier z deviatich na sedem percent príjmu, nebol by
potrebný takmer likvidačný skok až na štyri percentá. Pravica by sa pod takú zmenu mohla podpísať aj
vlastnými hlasmi, ak by tým vznikla ústavná ochrana druhého piliera. Ibaže Robert Fico sa zaprisahal, že
DPH nie a nikdy. A bude to môcť zopakovať, aj keby sa situácia v eurozóne ešte zhoršila. Koho už bude
zaujímať osud štvorpercentného piliera.
Rozbime rovnú daň
Popri ignorovaní relatívnej neškodnosti DPH a útoku na druhý pilier je významnou slabinou Ficovho
balíčka rozmýšľanie o daniach ako o nástroji pomsty. Myslíme si, že veľké firmy si veľa dovoľujú, tak ich
viac zdaňme. No a čo, že nevieme, či menší biznismeni nie sú náhodou horší. Stačí, že zdanenie
veľkých možno ľahko urobiť aj predať. Nemáme radi Mikloša, tak zrušme rovnú daň. No a čo, že to bol
šikovný symbol a vyššie zdanenie lepších príjmov možno dosiahnuť aj elegantnejšie. Nehovoriac o tom,
že ľudia s najnižšími príjmami už teraz neplatia žiadne dane. Podobne pri bankovej dani. Čo ak si
investori napokon veľkú jej časť zoberú späť na vyšších úrokoch štátnych dlhopisov a poplatkoch v
bankách? Tak zvyšovanie cien v bankách jednoducho zákonom zakážeme, uvažujú tvorcovia balíčka.
Pravda, ak by sa naproti tomu zvýšila daň z príjmu na 22 percent aj pre firmy, aj pre ľudí, bolo by to
menej ako prínos z Ficových 23 percent zo zisku firiem v kombinácii s extra peniazmi od monopolov a
bánk. Áno, pointa je vo výdavkoch.
Bez odvahy a istoty
Kto chce znížiť výdavky na sociálne dávky, dôchodky a chod štátu, potrebuje odvahu, silu a kumšt.
Odvaha Roberta Fica sa končí tam, kde sa začínajú záujmy jeho voličov, jeho sila tam, kde ordinujú jeho
sponzori, a bystrí ľudia chýbajú Smeru ešte viac ako iným slovenským stranám. Preto so štátnymi
dôchodkami sa zatiaľ hýbe len v sľuboch budúcich zmien, ktoré si vyžiadali Brusel a MMF ako
kompenzáciu zmien v druhom pilieri. Preto sa fiškálne významná zmena sociálnych dávok skončila v
panike, keď si minister financií ráno prečítal v SME vlastnú vetu o "luxuse plošného poskytovania
sociálnych dávok". Veriť sa dá len snahe nastaviť na budúci rok rozpočty ministerstiev tak, aby tie museli
skutočne ďalej znižovať platy a bežné výdavky. Dva roky za sebou sa to síce podarilo aj uskutočniť v
reálnom živote, no šanca, že na tom Smer budúci rok naozaj ušetrí zhruba pol miliardy eur, je mizivá.

Nielen úradníci si pamätajú, ako sa už raz na Ficovo desaťpercentné šetrenie úspešne vykašľali bez
akéhokoľvek postihu.
Konštantín Čikovský zástupca šéfredaktora denníka SME
Kde chce štát získať a koľko
Najviac peňazí sa vláda Roberta Fica chystá vybrať cez obmedzovanie druhého piliera a zvyšovanie
daní a odvodov
850
miliónov na daniach
600
miliónov na šetrení
500
miliónov z II. piliera
500 miliónov eur
Druhý pilier bude menší
Príspevok do druhého piliera sa zníži z terajších 9 percent zo mzdy alebo zisku na 4 percentá.
Dobrovoľne si budú môcť sporitelia doplatiť ešte 2 percentá. Zmeny sa majú týkať aj prvého piliera.
Účinnosť: od 1. 1. 2013
370 miliónov eur
Zvýšia sa dane pre firmy
Firmy budú namiesto 19-percentnej dane platiť 23-percentnú daň zo zisku. Účinnosť: od 1. 1. 2013
175 miliónov eur
Extra dane a odvody pre banky
Banky budú platiť daň už aj z vkladov obyvateľov, nielen firiem. Štátu odvedú 0,4 percenta z hodnoty
vkladov. Zaplatia aj mimoriadny odvod, vláda tak chce vybrať 50 miliónov eur. Účinnosť: 1. 9. 2012
133 miliónov eur
Regulované firmy zaplatia špeciálny odvod
Veľké energetické, telekomunikačné či farmaceutické firmy budú platiť špeciálny odvod. Ide o tie firmy,
ktorých najmenej 50 percent výnosov pochádza z činnosti, na ktorú majú vydané povolenie od
regulátora a ročne ich zisk presahuje 3 milióny eur. Účinnosť: 1. 10. 2012
20 - 120 miliónov eur
Vyššie dane a odvody pre fyzické osoby
Tí, ktorí zarábajú zhruba nad 3-tisíc eur v hrubom mesačne, majú platiť 25-percentnú daň z príjmu.
Stúpnu aj odvody, lebo odvodové stropy sa zjednotia buď na štvornásobok, alebo päťnásobok
priemernej mzdy. Vyššie odvody tak zaplatia zamestnanci s hrubou mzdou už nad 1180 eur. Účinnosť:
od 1. 1. 2013
100 miliónov eur
Môže byť ďalšia daň z nehnuteľnosti
Okrem bežnej dane z nehnuteľnosti, ktorú platia ľudia obciam a mestám, zaplatia aj špeciálnu daň z
nehnuteľnosti do štátneho rozpočtu. Sadzba dane bude závisieť od lokality. Zavedie sa nezdaniteľná
položka podľa rozlohy nehnuteľnosti, aby sa zdanili najmä luxusné nehnuteľnosti. Účinnosť: 1. 1. 2013
90 miliónov eur

Koncesionárske poplatky zostanú
Zhruba 5 eur mesačne za verejnoprávnu televíziu a rozhlas budú ľudia platiť aj v budúcom roku, aj keď
bývalá vláda, ich rozhodla k tomuto dátumu zrušiť. Účinnosť: 1. 1. 2013
70 až 90 miliónov eur
Živnostníkom stúpnu odvody
Zvýši sa im minimálny vymeriavací základ na polovicu priemernej mzdy. Dnes je to 44,2 percenta.
Mesačne to znamená o zhruba 20 eur na odvodoch viac. Minimálne odvody, ktoré si dnes platí 87
percent živnostníkov, stúpnu na 181 eur. Paušálne výdavky (40 % z príjmu) si budú môcť uplatňovať
maximálne na úrovni 420 eur mesačne, čiže 5040 eur ročne. Koeficienty 2 a 2,14 pre výpočet
vymeriavacieho základu na odvody sa v priebehu troch rokov znížia na 1,492. Účinnosť: 1. 1. 2013 resp.
1. 7. 2013
63 miliónov eur
Správu hmotných rezerv môže prebrať súkromník
To je odhad ekonómov, koľko by budúci rok štát ušetril, keby strategické ropné rezervy spravoval
súkromník a nie štátna Správna hmotných rezerv. Predpokladá sa, že do budúcna zrejme nebudú stačiť
rezervy ropy na tri mesiace, ale až na štyri. Účinnosť: 1. 1. 2013
50 miliónov eur
Vyššie dane z hazardu
Zvýšiť sa majú odvody z niektorých hazardných hier. Zatiaľ nie je jasné akých. Keby sa však zvýšilo
zdanenie automatov a zaviedla zrážková daň pri lotériách, stávkach a kasínach, štát by na tom podľa
štúdie ekonómov Ódora a Horvátha získal 50 miliónov eur ročne. Účinnosť: 1. 9. 2012
Úspora nie je známa:
Rast správnych poplatkov
Stavebné povolenie pre obchodné centrum má byť vyššie než povolenie na rodinný dom. Prvá
registrácia auta bude spoplatnená najmä pri autách s vyšším výkonom motora a starých dovezených
autách. Zmeny sa majú týkať aj poplatkov pri registrácii liekov. Účinnosť: 1. 10. 2012
Majú sa platiť vyššie odvody z dividend
Z dividend sa dnes neplatí daň ani sociálne odvody, majitelia firiem z nich platia len zdravotné odvody v
maximálnej výške 2700 eur. Tento strop chce Smer zvýšiť na zatiaľ neznámu úroveň. Tiež chce zaviesť
špeciálny režim výberu odvodov z dividend tak, aby si nemohol strop pre platenie odvodov znížiť o iné
príjmy. Účinnosť: dividendy vyplatené po 1. 1. 2014 čiže za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2013.
Prácu na dohodu obmedzia
Prácu na dohodu už budú môcť robiť len študenti vo veku do 26 rokov. Z práce na dohodu sa neplatia
odvody, iba úrazové poistenie vo výške 0,8 percenta a garančné poistenie 0,25 percenta. Aj z práce
študentov na dohodu sa však po novom má platiť už aj zdravotné poistenie vo výške 14 percent a
dôchodkové poistenie 28,75 percenta. Účinnosť: 1. 1. 2013
Zdania sa výsluhové dôchodky
Výsluhové dôchodky, ktoré dostávajú policajti či vojaci ešte predtým, ako dosiahnu dôchodkový vek, sa
zdania. Dnes dostanú dôchodok aj vo veku 35 rokov a môžu naďalej pracovať a zarábať u súkromníka či
pre štát. Účinnosť: 1. 1. 2013
Ročne sa zúčtujú sociálne odvody
Ročne sa budú zúčtovávať aj sociálne odvody, aby sa zodvodňovali aj vysoké odmeny. Ak sa v určitom
mesiaci prekročí odvodový strop, tak sa z určitej časti neplatia odvody. Účinnosť: 1. 7. 2013
Nižší strop dávok pre ľudí bez práce

Strop pre dávky v nezamestnanosti už nebude 1175 eur, ale na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve.
Minulý rok to bolo 786 eur. Účinnosť: 1. 1. 2013
Obmedzenie odpočítateľnej položky na manželku
Manžel / manželka si bude môcť uplatniť nezdaniteľnú sumu na manžela / manželku ktorá sa stará o
zdravé dieťa do troch rokov alebo zdravotne postihnuté dieťa do šiestich rokov. Účinnosť: 1. 1. 2013
Návrat štátnej pomoci
Vodohospodárska výstavba má vrátiť štátnu pomoc z rokov 2002 a 2006. Účinnosť: 1. 1. 2013
Farmárom chcú zdražieť prenájom pôdy
Poľnohospodári majú za prenájom pôdy platiť Slovenskému pozemkovému fondu viac než dnes. Vlani
fond prenajímal 456-tisíc hektárov pôdy za 9,3 milióna eur. Účinnosť: 1. 1. 2013
Zmeny v eurofondoch na dopravu
Náklady štátu nad mieru spolufinancovania eurofondov na dopravu majú byť nižšie. Účinnosť: 1. 1. 2013
Obmedzia výdavky
Zrušia sa niektoré rezervy, s ktorými sa počíta vo východiskách rozpočtu. Napríklad rezerva na sanáciu
kaštiela v Rusovciach Účinnosť: 1. 1. 2013
Anketa
Čo si myslíte o konsolidačnom balíku, ktorý navrhuje vláda Roberta Fica?
František Borovský, generálny riaditeľ TV Joj a televízie Plus
Až na pár výnimiek ako hazard, cigarety, dávky v nezamestnanosti, hodnotím navrhované kroky
negatívne. Firmy budú opäť opatrnejšie v prijímaní nových zamestnancov a mnohí zamestnanci vo
firmách po rokoch čakania uvidia na svojej výplatnej páske menej peňazí ako teraz. Absolútne negatívne
hodnotím zdaňovanie úspechu, pretože to opäť len povedie k zvýšenej kreativite, ako vyššie dane obísť.
Michal Meško, šéf Martinus.sk
Nemyslím si, že rušenie rovnej dane je dobrý nápad pre podporu podnikania. Som zástanca toho, aby
sa posilňovali podmienky pre podnikateľské prostredie. Mám teraz plný Facebook toho, ako kamaráti
chcú prekladať firmy na iné miesta na svete. Ak niekto dáva vyššiu daň na príjem a zisk a dividendy, tak
to nemotivuje ľudí prichádzať sem a investovať.
Ingrid Rosová, predsedníčka Únie autodopravcov Slovenska
Z úst Róberta Fica sme už niekoľkokrát počuli, ako sa pripravuje na zdaňovanie takzvaných bohatých. V
ozdravnom balíčku sa však jasne uvádzajú fakty, ktoré sa najviac dotknú práve strednej a chudobnej
vrstvy. Tí, ktorí tu v týchto ťažkých časoch vytvárali pracovné miesta a najviac prispievali do štátnej
pokladnice, budú týmito opatreniami zlikvidovaní. Nie je predsa mysliteľné, aby sme do práce chodili len
preto, aby sa napĺňala štátna pokladnica, a my aby sme doslova živorili.
Simona Bubánová, šéfka reklamnej agentúry CD Ogilvy & Mather
Z pohľadu zodpovedného hospodára je kons o lidácia nutná vec. Správne opa trenia sú len také, ktoré
sú akcep tovateľné pre všetky zúčastnené subjekty aj pre ľudí. Ak nebude spoločnosť ako celok
spolupracovať, tak sa minú účin kom. Zrušenie rovnej dane, nech je za ním akýkoľvek dobrý úmysel,
praje špekulantom, čo dobré nie je. Správnosť zníženia odvodov do druhého piliera je tiež otázna, keďže
naša populácia starne a nevieme, či bude mať na starých ľudí kto robiť.
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dominantou líniou opatrení je vyššie zdanenie právnických osôb a bohatších jednotlivcov. Táto línia
môže byť predmetom subjektívnych výhrad, ale vláda na takýto postup získala silný mandát vo voľbách.
Pozitívne možno vnímať zmiernenie rozdielov medzi daňovým a odvodovým zaťažením príjmov
živnostníkov a zamestnancov. Obdobne pozitívne je aj vyššie zdanenie spoločensky škodlivých aktivít,
ako sú fajčenie a hazard.

Radovan Ďurana, analytik INESS
Nová vláda premrhala dva mesiace času hľadaním spôsobov, ako občanom zobrať viac peňazí,
namiesto hľadania riešení, ako zastaviť plytvanie a poskytovať občanom kvalitnejšie služby.
Marek Gábriš, analytik ČSOB
Pozitívne sa dá hodnotiť, že chcú zredukovať schodok. Už tak nie celkom pozitívne je, akým spôsobom
sa to robí. Uvítal by som, keby sa viac orientovali na výdavkovú stranu a úsilie urobiť systémové a
štrukturálne zmeny, aby sa zlepšila kvalita služieb, ktoré občan dostáva od verejnej správy. Napríklad
elektronizáciou verejnej správy.
Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov
Som zástancom riešenia, ktoré presadzuje nový francúzsky prezident Francois Hollande. Len šetriť,
šetriť a kresať a pritom nemyslieť na rozvoj, nie je ten správny smer. Popritom treba aj rozumne
investovať vrátane oblasti zdravotníctva. V krokoch, ktoré predstavila naša vláda, mi chýbajú výraznejšie
škrty v činnosti štátnej správy. Výraznejšie mohli byť aj programy v oblasti zamestnanosti.
Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
V situácii, keď treba naplniť štátnu kasu v krátkom čase, nie je iná možnosť, ako ísť cestou reštriktívnych
opatrení. Na druhej strane je iluzórne hovoriť o tom, že budú postihnuté len niektoré vrstvy alebo
vybrané podniky. Túto cenu bude zaplatí každý občan v zásadnej miere. Obávam sa aj o udržanie
úrovne zamestnanosti. Bude to dosť ťažké pre celú republiku.
Miroslav Gazdík, prezident Konfederácie odborových zväzov
Možno súhlasiť s tým. K štyrom
- piatim veciam z plánu sa nevyjadrujeme, lebo nepoznáme obsah. Ale o ostatných si myslíme, že
verejným financiám pomôžu. Je to pozitívny šetriaci plán.
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry za Smer
Sú to opatrenia, ktoré vychádzajú z našich možností. Boli prediskutované aj v Rade rozvoja a solidarity.
Uvidíme, ktoré z nich sa napokon podarí presadiť. Najviac si sľubujem od opatrení proti daňovým
únikom. Snaha šetriť a konsolidovať verejné financie je správna.
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71. Barometer
[Téma: Rektor EU; Trend; 21/06/2012; 24/2012; s.: 7; NÁZORY; Redakcia]
Aký význam majú podľa vás investičné stimuly od štátu?
Ján Majerský, managing director, Proma
(sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Čím bude viacej ľudí pracovať, tým bude aj vyššia spotreba.
Čím bude vyššia spotreba, tým bude mať aj štát vyšší príjem z daní, odvodov, poplatkov a menší náklad
na nezamestnaných. Keď to spočítame a bude vedenie štátu efektívne hospodáriť, vyjde z toho
hospodársky rast. Preto ak budú pravidlá investičnej podpory smerovať hlavne do rozvoja zamestnanosti
a vzdelávania, majú investičné stimuly od štátu význam.
Radúz Dula, člen predstavenstva, Zväz hotelov a reštaurácií SR
(zhoršujú konkurenčné prostredie): Všade tam, kde sa prideľujú alebo rozdeľujú cudzie (rozumej
nepatriace tomu, kto ich rozdeľuje) peniaze, je veľká šanca na korupciu. Je to určitá deformácia trhu.
Jediným východiskom a pravidlom by malo byť, že ten, kto peniaze dáva, by mal stanoviť jasné kritériá a
stimuly by mali byť následne po splnení kritérií nárokovateľné. V prípade, že by boli peniaze limitované,
mali by stimuly dostať také projekty, ktoré vytvoria napríklad najviac miest za najmenší stimul.
Rudolf Sivák, rektor, Ekonomická univerzita
(sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Investičné stimuly od štátu určite majú opodstatnenie ako
jeden z nástrojov podpory prílevu, respektíve udržania existujúcich PZI. Nemal by to však byť nástroj

jediný či dominantný. Hlavným nástrojom pre rozvoj investičnej aktivity v dlhodobom horizonte je tvorba
atraktívneho podnikateľského prostredia prospešného i pre domáce firmy.
Tomáš Osuský člen predstavenstva, Asseco Central Europe
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Investičné stimuly sú nevyhnutné pre príchod
zahraničných investorov, aj keď zhoršujú konkurenčné prostredie a poškodzujú domácich podnikateľov,
avšak napriek tomu sú vhodným nástrojom na tvorbu pracovných miest, a to všetko preto, lebo
investičné stimuly sú akívnou súčasťou boja o získanie zahraničného kapitálu súťažiacich okolitých
krajín.
Ivan Kardoš, predseda predstavenstva, Považský cukor, a.s.
? (sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Mali by byť však prideľované aj domácim podnikateľom, aby
neboli diskriminovaní voči zahraničným.
Ivan Novák, predseda predstavenstva, PPA Controll, a.s.
(poškodzujú domácich podnikateľov): Vytvorením výhodnejších podmienok formou stimulov pre určitý
typ podnikateľov sa vytvára nerovnováha, ktorá dlhodobo negatívne ovplyvňuje podnikateľské
prostredie. V tomto prípade sa môžu celkom oprávnene cítiť domáci podnikatelia poškodzovaní, pretože
takáto štátna pomoc de facto z ich daní subvencuje ich zahraničných konkurentov.
Renáta Bláhová, partnerka, BMB Leitner, k.s.
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Investičné stimuly sú štátnou pomocou, ktorá je v
EÚ zakázaná, a to práve preto, aby nepoškodzovala konkurenčné prostredie. S cieľom podporiť rozvoj
európskych regiónov s nižšou životnou úrovňou však má tento všeobecný zákaz výnimku a tá platí pre
väčšinu regiónov východoeurópskych krajín vrátane Slovenska a jeho susediacich krajín. Investičné
stimuly sú teda prirodzenou súčasťou konkurenčného boja o zahraničného investora a ak ich
prestaneme poskytovať, budeme v takomto boji znevýhodnení. Poskytovať ich máme (a môžeme) aj
slovenským podnikom a pri oboch skupinách investorov môžeme (i musíme) preverovať ich motivačný
účinok. Jaroslav Kmeť, výkonný riaditeľ, CSC (zhoršujú konkurenčné prostredie): Považujem ich za
dvojsečnú zbraň. Na jednej strane pomáhajú v krátkodobom horizonte riešiť negatívnu situáciu v otázke
zamestnanosti, no zároveň deformujú trhové prostredie. Stimuly ako také nezatracujem, ale korporácie
by som zaviazal, že musia udržať zamestnanosť v továrňach raz tak dlho, ako trvá dĺžka stimulov. Ak by
boli voľby každých osem rokov, možno by sme sa dočkali viacerých štrukturálnych zmien
podnikateľského prostredia, ktoré majú z dlhodobého hľadiska oveľa väčší prospech, ako daňové
prázdniny či iná forma stimulu.
Martin Urban, konateľ, Jungheinrich
(zhoršujú konkurenčné prostredie): Žiaľ, sú bežné aj v iných štátoch, takže sa im zrejme nie je možné
vyhnúť.
Marián Marek, generálny riaditeľ, PosAm
(sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov): Škoda, že nie je možné voliť všetky štyri možnosti
naraz. Lebo takáto možnosť by sa mi hodila najviac.
16% sú nevyhnutné pre príchod zahraničných investorov
34% sú vhodné na tvorbu pracovných miest
7% poškodzujú domácich podnikateľov
38% zhoršujú konkurenčné prostredie
4% neviem, nevyjadrujem sa
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72. Virtuálna poisťovňa nahradí zaúčanie v praxi
[Téma: Rektor EU; SME; 22/06/2012; s.: 1; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Na marketingu poisťovníctva budú od septembra študenti Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave vytvárať nové produkty pre klientov poisťovní.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave zatraktívni v novom akademickom
roku študijný program Poisťovníctvo. Cez virtuálnu poisťovňu priblíži študentom štvrtého a piateho
ročníka reálne prostredie poisťovní so všetkými operáciami, ktoré sa v nich denne robia. "Projekt
virtuálnej poisťovne bude simulovať reálne prostredie komerčnej poisťovne a umožní študentom
získavať praktické vedomosti potrebné pre ich ďalšie kariérne uplatnenie," povedal rektor univerzity
Rudolf Sivák. Virtuálna poisťovňa bude mať dve časti – teoretickú a praktickú. Približne osemdesiat
percent predmetov budú prednášať odborníci z praxe na financie a manažment, marketing, účtovníctvo.
Škola si od projektu sľubuje lepšie pripravených absolventov, ktorí by hneď po nástupe do zamestnania
nemuseli absolvovať tréningy a školenia. Teoretická výučba sa bude konať v špeciálnej učebni, využijú
na to softvér, ktorý získala univerzita od poisťovní. Okrem teoretických poznatkov získajú študenti
Poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte, ale aj študenti iných odborov, možnosť navrhovať aj
vlastné poistné produkty respektíve prístupy. Tie budú môcť poisťovne ponúkať klientom. Takto získané
finančné prostriedky sa budú vracať univerzite na ďalší rozvoj vzdelávacieho procesu. "Ak produkt
uspeje na trhu, bude to mať finančný benefit samozrejme aj pre študenta, ktorý ho vymyslel," avizuje
rektor. Sivák dokonca uvažuje, aj o motivačných štipendiách, ktoré by mohli dostávať úspešní riešitelia
projektov. Zatiaľ sa do Virtuálnej poisťovne zapojili tri komerčné poisťovne. Škola však vstupuje do
rokovania so Slovenskou asociáciou poisťovní a predpokladá záujem aj ďalších firiem. Ekonomická
univerzita ako jediná univerzita má akreditovaný študijný program poisťovníctvo na bakalárskom,
inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Rektor Sivák predpokladá, že táto skutočnosť by mohla fakulte
prihrať aj zahraničných študentov. Jarmila Horáková
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73. Ekonomická univerzita vydala spomienkovú knihu o svojej histórii
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 23/06/2012; Zo škôl; TASR]
Kniha obsahuje nielen spomienky rektorov univerzity na jej minulosť, ale predstavuje aj popredných
ekonómov, ktorých škola počas svojej existencie pripravila.
Bratislava 23. júna (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá na Slovensku pripravuje
odborníkov pre hospodársku prax, vydala pri príležitosti 70. výročia založenia knihu o svojej histórii.
Publikáciu s názvom Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity v Bratislave tento týždeň
slávnostne pokrstili rektor univerzity Rudolf Sivák, predseda redakčného kolektívu Jaroslav Husár a
emeritný profesor Milan Majcher.
"Vydaním tejto knihy plní univerzita svoje poslanie vo vzťahu k histórii i k budúcnosti. Boli to totiž
ekonómovia, ktorých vychovala naša alma mater, ktorí formovali vývoj ekonomickej vedy na Slovensku.
Boli to naši absolventi, z ktorých myšlienok vychádzali aj ekonomické reformy po roku 1990. A rovnako,
absolventi univerzity majú veľký vplyv na vývoj spoločnosti aj v súčasnosti," zdôraznil Sivák.
Kniha preto obsahuje nielen spomienky rektorov univerzity na jej minulosť, ale predstavuje aj
popredných ekonómov, ktorých škola počas svojej existencie pripravila. Prístupy mnohých sú aktuálne aj
dnes.
"Už zakladateľ predchodkyne súčasnej Ekonomickej univerzity - Vysokej školy obchodnej, Imrich
Karvaš, sa zamýšľal nad témami, ktoré rieši aj moderná ekonomická veda, napríklad nad existenciou
spoločného európskeho hospodárskeho priestoru a podmienkami, na základe ktorých by mal fungovať,"
povedal šéf redakčného kolektívu Jaroslav Husár s tým, že v histórii univerzity sa nájdu aj významní
pedagógovia, ktorí sa už pred 40 rokmi venovali mechanizmom, stojacim napríklad za vznikom nedávnej
finančnej krízy. "A aj o nich a mnohých iných je táto kniha," dodal.
Podľa spoluautora knihy Ivana Laluhu je kniha výnimočná práve vďaka spomienkam konkrétnych ľudí,
na ktorých je postavená. "Obsahuje tak informácie, ktoré sa nedajú nájsť v archívoch a nepísali o nich
ani dobové noviny," uzavrel.
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74. OECD poskytne stáže pre doktorandov EUBA
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 27/06/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta.

BRATISLAVA 27. júna (WBN/PR) - Študenti doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v
Bratislave dostávajú možnosť absolvovať unikátny tréningový program v centrále Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vyplýva to zo včera podpísaného Memoranda o spolupráci
medzi Ekonomickou univerzitou a OECD.
"Nepochybujem, že študenti univerzity budú mať o stáže ponúkané OECD veľký záujem. Je to pre nich
vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Podpísané Memorandun
vnímam aj ako ocenenie práce Ekonomickej univerzity v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich
ekonómov pre prax. OECD totiž vyžaduje od uchádzačov o tréningové programy nielen vynikajúce
jazykové, ale aj odborné znalosti," skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.
Keďže počet ponúkaných stáží je limitovaný na maximálne päť ročne, budú musieť prejsť všetci
uchádzači výberom. Po jeho úspešnom zvládnutí strávia od dvoch do maximálne šiestich mesiacov v
centrále OECD v Paríži. Pod patronátom skúseného supervízora následne budú plniť zadané úlohy.
Ekonomická univerzita v Bratislave podpisom Memoranda s OECD rozšírila zoznam renomovaných
slovenských aj zahraničných spoločností a organizácií, s ktorými sa podieľa na skvalitňovaní vedeckovýskumnej činnosti ako aj na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Najnovším dôkazom tohto faktu je Memorandum o spolupráci, ktoré EU v Bratislave uzavrela v apríli
tohto roka so spoločnosťou Agrofert Holding. Medzi najvýznamnejšie príklady spolupráce s poprednými
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami patrí aj možnosť študentov Ekonomickej univerzity získať
dvojité diplomy od prestížnej Notthingham Trent University či diplom MBA od Franklin University v Ohio,
USA.
Popis foto: konomická univerzita v Bratislave
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75. OECD poskytne stáže pre doktorandov EUBA
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 27/06/2012; Aktuality.sk; SITA]
Študenti doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave dostávajú možnosť
absolvovať unikátny tréningový program v centrále Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD). Vyplýva to zo včera podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou a
OECD.
"Nepochybujem, že študenti univerzity budú mať o stáže ponúkané OECD veľký záujem. Je to pre nich
vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných
odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Podpísané Memorandun
vnímam aj ako ocenenie práce Ekonomickej univerzity v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich
ekonómov pre prax. OECD totiž vyžaduje od uchádzačov o tréningové programy nielen vynikajúce
jazykové, ale aj odborné znalosti," skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave. Keďže počet
ponúkaných stáží je limitovaný na maximálne päť ročne, budú musieť prejsť všetci uchádzači výberom.
Po jeho úspešnom zvládnutí strávia od dvoch do maximálne šiestich mesiacov v centrále OECD v
Paríži. Pod patronátom skúseného supervízora následne budú plniť zadané úlohy. Ekonomická
univerzita v Bratislave podpisom Memoranda s OECD rozšírila zoznam renomovaných slovenských aj
zahraničných spoločností a organizácií, s ktorými sa podieľa na skvalitňovaní vedecko-výskumnej
činnosti ako aj na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Najnovším
dôkazom tohto faktu je Memorandum o spolupráci, ktoré EU v Bratislave uzavrela v apríli tohto roka so
spoločnosťou Agrofert Holding.
Medzi najvýznamnejšie príklady spolupráce s poprednými zahraničnými vzdelávacími inštitúciami patrí aj
možnosť študentov Ekonomickej univerzity získať dvojité diplomy od prestížnej Notthingham Trent
University či diplom MBA od Franklin University v Ohio, USA.
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76. Študenti Ekonomickej univerzity idú stážovať do Kongresu USA
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 28/06/2012; Webnoviny.sk; WBN/PR]

Lucia Pašková a Michal Krčméry, budú v lete 2012 stážovať v Kongrese USA.
BRATISLAVA 28. júna (WBN/PR) - Dvaja študenti Centra severoamerických štúdií (CNAS)
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Lucia Pašková a Michal Krčméry, budú v lete 2012 stážovať v
Kongrese USA. Túto jedinečnú možnosť sa CNAS podarilo získať prostredníctvom kongresmana Johna
Micu, člena Snemovne reprezentantov za Republikánsku stranu so slovenskými koreňmi. Vybraní
študenti budú mať jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta americkej politiky v mimoriadne zaujímavom
čase prebiehajúcej volebnej kampane prezidentských volieb i volieb do Kongresu. Vyskúšajú si zároveň
prácu v tíme asistentov kongresmana, ktorý predsedá výboru Snemovne pre dopravu a infraštruktúru.
Michal Kovács, výkonný riaditeľ CNAS, upozornil, "že je to veľmi konkrétny príklad, aké úžasné možnosti
majú dnes slovenskí študenti. Základom je ich vôľa vyťažiť zo štúdia maximum a odvaha vystrčiť hlavu z
priemeru."
Centrum severoamerických štúdií sa snaží pomôcť svojim talentom, aby túto možnosť využili čo najviac.
Deň pred odletom im dvere otvoril aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí, Peter Burian.
"Včera sa zúčastnili uvítacej recepcie pod záštitou organizáciou Friends of Slovakia (FoS), kde sa stretli
s viacerými významnými osobnosťami politiky i diplomacie USA, ale i ďalšími našimi dvomi študentkami,
ktoré sú momentálne na štipendijnom študijnom pobyte FoS na Georgetown University", doplnil Kovács.
Stážistom pomohol aj rektor Ekonomickej univerzity, Rudolf Sivák, ktorý im poskytol štipendium.
"Diplomaciu som šla študovať, pretože som sa neodvážila ísť na medicínu. A keď teda nedokážem
pomáhať svetu rukami, tak aspoň slovami", s úsmevom vysvetlila 25 ročná Lucia, čerstvá absolventka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity zo Bziniec pod Javorinou. Po návrate z
Burundi, kde pod hlavičkou Vysokej školy sv. Alžbety založila sirotinec, pôsobila v organizačnom tíme
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a bola tiež prezidentkou študentskej organizácie AIESEC
Bratislava.
Michal, 23 ročný študent ekonomickej diplomacie z Bratislavy by tiež v budúcnosti rád ostal v oblasti
medzinárodných vzťahov. "Som presvedčený, že stáž bude vďaka skúsenostiam z reálneho fungovania
politickej scény v USA a cenným kontaktom prínosom nie len pre ďalšie štúdium, ale najmä pracovnú
kariéru", vysvetlil Michal.
Kongresman John Mica je podporovateľom Slovenskej republiky, dlhoročným priateľom bývalého
veľvyslanca SR v USA a akademického garanta CNAS - Martina Bútoru - a ďalších osobností na
Slovensku. Prijatie študentov je výsledkom návštevy Michala Kovácsa na Gala programe
organizovanom Veľvyslanectvom SR v USA a FoS pri príležitosti oslavy výročia Nežnej revolúcie vo
Washingtone DC. Kovács na tomto podujatí prezentoval publikáciu CNAS "Slovenské stopy vo
Washingtone", ktorej autorom je Pavol Demeš. Počas stretnutia s kongresmanom Micom sa zrodila idea
stáže, ktorá sa teraz naplnila.
Centrum severoamerických štúdií už 4tý rok poskytuje špecializované vzdelávanie formou prakticky
orientovaných oblastných štúdií. Študenti a študentky Ekonomickej univerzity, ale aj iných vysokých
škôl, si môžu takto doplniť svoje hlavné programy o poznatky súvisiace s ekonomickým, politickým,
sociálnym i kultúrnym prostredím v USA a Kanade. Program umožňuje rozvoj analytického a
imaginatívneho myslenia, ale najmä vedie študentov k aplikácii vedomostí prostredníctvom riešenia
prípadových štúdií.
Internacionalizáciou pedagogického zboru, zameraním na interaktívne štúdium, uplatniteľné poznatky a
schopnosti, využívaním videokonferenčných technológií vo výučbe, ako aj zapájaním študentov do
prípravy a hodnotenia výučby prináša CNAS inovatívny spôsob vyučovania, aký zatiaľ vo
vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku nie je bežný. Manažment CNAS verí, že modernizáciou
vzdelávacieho systému a štandardizáciou výučby v anglickom jazyku sa pracovisku podarí prinášať
vzdelanie schopné konkurencie na širšej medzinárodnej úrovni.
Popis foto: enter for North American Studies
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