
Rád som prijal toto po-
zvanie a trocha mám aj
trému, aby som nesklamal
vašu dôveru. Predovšet-
kým by som sa chcel po-
ďakovať za to, čo som ne-
stihol vtedy v decembri,
keď som bol naozaj vy-
menovaný za prominen-
ta ekonomiky. Toto uzna-
nie si mimoriadne cením,
lebo skutočne asi sa ne-
stáva mnohým environ-
mentalistom, že by boli vy-
menovaní za prominenta
ekonomiky. Samozrejme,
nechcem tvrdiť, že nie sú
žiadne rozpory medzi
ekonomikou a životným
prostredím, ale práve tie-
to rozpory azda svet po-
háňajú dopredu. Jedna z
nosných myšlienok, naj-
mä tej vyspelejšej časti
sveta, je trvalo udržateľný
rozvoj. Ten je definovaný
relatívne jednoducho: aby
sme využívali prírodné
zdroje tak, aby zostalo aj
pre našich potomkov. To-
to je veľmi jednoduchá de-
finícia, ale urobila význam-
ný krok a významný zlom
v posudzovaní životného
prostredia. Teda najmä od
okamihu, keď sa tento po-
jem prijal predovšetkým
vo sfére ekonomiky. Od-
vtedy sa životné prostre-
die posudzuje nie ako fak-
tor len ochrany rastlín a
živočíchov, ale najmä ako
rozvojový faktor. A som o
tom presvedčený, že nie
je žiadny spor o tom, že
otázky životného pro-
stredia sa musia riešiť už
vo fáze, keď sa o ďalšom
ekonomickom rozvoji
uvažuje.

Rád by som sa vyslovil k
najvýznamnejším udalos-
tiam posledného desať-
ročia, čo sa týka trvalo
udržateľného rozvoja.
Myslím si, že môžem ho-
voriť osobne - som príro-

dovedec, vyšiel som z Prí-
rodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského a bol
som relatívne tvrdý „prí-
rodniar“, ak to tak môžem
povedať. No priznávam,

že nastal u mňa zlom v
myslení o životnom pro-
stredí, najmä v poňatí eko-
nomického rozvoja, a od-
vtedy vyznávam vieru v
trvalo udržateľný rozvoj.
Ten veľký predel nastal v
roku 1992 v Riu de Jane-
iro na kongrese OSN o ži-
votnom prostredí. Do-
dnes je to najväčší kon-
gres okrem sídla OSN v
New Yorku, ktorý sa vô-
bec v dejinách OSN usku-
točnil, pretože sa tu zišlo
viac ako 120 hláv štátov a
priznali, že sú dnes ob-
rovské problémy v život-
nom prostredí a tie treba
riešiť. A výsledky z kon-
gresu naozaj ohromili svet
aj environmentalistov.
Možno nie z odborného
hľadiska, ale z hľadiska po-
liticko-diplomatického.
To, čo najsilnejšie rezo-
novalo, bolo uvedomenie
si, že životné prostredie
treba vnímať z hľadiska
rozvoja, teda životné pro-
stredie a rozvoj. Svet si po-
stupne uvedomoval, čo si

vlastne sľúbil v Riu, a po-
tom nasledovali ďalšie
kongresy... a s nimi rástol
aj počet účastníkov. Kým
v Riu de Janeiro bolo asi
20-tisíc účastníkov, v Jo-

hannesburgu ich už bolo
70-tisíc. Teraz sme v ob-
dobí, keď sa začali rozo-
berať jednotlivé sľuby, kto-
ré odzneli na kongrese, tý-
kajúce sa ovzdušia, ener-
getiky, zásobovania vo-
dou, čistenia vody atď. A
na summite vlani v Jo-
hannesburgu nastalo ďal-
šie ohromenie. Tentoraz
to ohromenie bolo do-
slova alarmujúce - svet bol
šokovaný nielen preto, že
problémy existujú, ale naj-
mä preto, že ich nevieme
riešiť. A tak musím pove-
dať, že otázka sustainab-
le development, teda tr-
valo udržateľného rozvo-
ja, zostala „na stole“, a do-
konca musím povedať, že
po johannesburskom
summite ešte viac tlačí na
dušu, na telo a na
peňaženku mnohých štá-
toch než kedykoľvek
predtým. Je to obrovský
problém, na riešenie kto-
rého peniaze nemáme. 

Johannesburg sa snažil
definovať niektoré záväz-

né závery. To sa veľmi ne-
podarilo. Ale vznikol je-
den pojem, ktorý všetci
podporili, a to je part-
nerstvo. Tento pojem
vznikol akoby trikovým
spôsobom, že Američania
a ešte ďalšie štáty to pre-
tláčali, aby namiesto zá-
väzných princípov alebo
namiesto záväzných me-
chanizmov vznikol akýsi
inštitút partnerstva. Part-
nerstvo je dobrovoľné a
tento pakt by mal nahra-
diť všetko to, čo by sme sa
zaviazali plniť, ale nevie-
me to. Zostali teda nie-
ktoré záväzné princípy a
záväzné mechanizmy a zá-
roveň sa zdôraznila po-
treba partnerstva. Myslím
si, že sú naozaj potrebné,
ako aj dobrovoľnosť. No
vždy som vyznával aj sku-
točnosť, že kým ekolo-
gické vedomie každého
subjektu, ktorý vstupuje
do hry v otázke rozvoja
životného prostredia, ne-
bude na určitej úrovni,
tak žiadny legislatívny
predpis nebude dostato-
čne účinný. Lebo stále to
funguje tak, že keď som
proti niečomu, tak bu-
dem robiť všetko pre to,
aby som to obišiel. A na
druhej strane, keď som za
niečo, možno nepotre-
bujem prísnu legislatívnu

normu. Toto je princíp
partnerstva. V Európe sú
tzv. dobrovoľné nástroje
na starostlivosť o životné
prostredie dané vo forme
smerníc. Slovensko vlani
prijalo niekoľko takých

právnych noriem, medzi
nimi dva zákony, ktoré
podporujú partnerstvo.
Jeden je zákon o envi-
ronmentálnych, ma-
nažérskych a audítor-
ských systémoch. Vám je
veľmi dobre známy sys-
tém noriem ISO, najmä
ISO 14 000, ktorý je pri-
bližne o tom istom. Máme
zákon o EMAS (Environ-
mentálne, manažérske,
audítorské systémy). Tie-
to dve veci nechápme ako
protiklady, ale skôr by ma-
li konvergovať. Toto je je-
den z mojich konkrét-
nych návrhov. Samozrej-
me, sme otvorení, aby
sme v tomto pomohli kaž-
dému jednému subjektu.
Druhý nástroj, ktorý má
charakter dobrovoľného
charakteru, je zákon o en-
vironmentálnych vhod-
ných výrobkoch. Tento
program u nás funguje už
šesť rokov. Certifikát - en-
vironmentálny vhodný
výrobok - sme vlani po-
tvrdili zákonom. Zmysel
environmentálnych vý-
robkov je v dvoch rovi-
nách. Prvá je environ-
mentálna, tzn., aby sa na
trh dostali environmen-
tálne vhodné výrobky, a
druhá je obchodná, aby
to bola komparatívna
výhoda na trhu. Proste

niečím upútať. A prečo by
ekologické potraviny ne-
mohli byť jednou z kom-
paratívnych výhod? Urči-
te je to dobrovoľný
nástroj, no musím pove-
dať, že takéto výrobky eš-

te náš trh nezaplavili. Do-
konca sme urobili taký
menší prieskum, žiaľ, uká-
zalo sa, že v niektorých
obchodoch ani obchod-
níci nevedeli, že predá-
vajú environmentálne
vhodné výrobky, aj keď
ich mali na pultoch. Stre-
tli sme sa už aj so Sloven-
skou obchodnou a prie-
myselnou komorou, aby

sme veci pohli trochu ďa-
lej, lebo je to obojstranný
úžitok. Myslím si, že všet-
ci tí, ktorí majú ISO nor-
mu 14 000, celkom iste
majú jeden-dva výrobky,
ktoré by obstáli aj ako en-
vironmentálne vhodný
výrobok. Pravidelne sa
zúčastňujem na vyhod-
noteniach Slovak Gold a
takmer každý výrobok,
ktorý dostáva toto oce-
nenie, je environmentál-
ne vhodný výrobok. Mys-
lím si, že ide len o to, aby
sme takýmito dobrovoľ-
nými nástrojmi podpori-
li ekologické vedomie
obyvateľstva, ako aj vý-
robcov i obchodu. 

A nakoniec s istou ne-
skromnosťou si myslím,
že aj novátorský prístup
ministerstva životného
prostredia mi pomohol,
že som sa dostal do pove-
domia hospodárskych
kruhov. Ním sú novodo-
bé spôsoby sankcionova-
nia porušenia životného
prostredia. Ako viete, kla-
sické zákony o životnom
prostredí majú kon-
štrukciu „znečisťuješ - pla-
tíš“. Samozrejme, význam
poplatkov je jednoznačný,

tlak na znečisťovateľa, aby
čo najmenej znečisťoval.
To je v poriadku. My sme
sa však snažili do tohto za-
viesť aj niečo iné. A to je
práve Recyklačný fond v
sektore odpadového hos-
podárstva. V súčasnosti sú
odpady najväčšou hroz-
bou životného prostredia.
Pritom je to stále materiál,
ktorý možno nanovo po-
užiť. A keď sa dá nanovo
použiť, prečo by sme tú
klasickú sankciu alebo po-
platok nepremenili na ne-
jaký fond, ktorým sa dá
vrátiť poplatok do tej istej
sféry, kde odpad vznikol.
Pritom zachovávame pô-

vodný zmysel poplatkov.
Mechanizmus sme roz-
behli a myslíme si, že z ce-
lospoločenského hľadis-
ka je celkom dobrý. No a
ešte niekoľko slov k naj-
inkriminovanejšej polož-
ke, a tou sú PET fľaše. Tam
sme „zožali“ najviac prob-
lémov, najviac kritiky. Je
to mimoriadne vážny
problém. Hromadia sa na
skládkach, devastujú pro-
stredie. Preto sme zavied-
li práve tie mechanizmy,
aby zodpovednosť za ten-
to odpad dopadala pri-
bližne rovnako na všet-
kých. A som presvedčený,
že tento mechanizmus bu-
de fungovať. Chcel by som
na vás apelovať, aby sme
nechali trochu času na to,
aby sa systém rozbehol, a
potom budeme vidieť, či
bude fungovať.

Na záver by som rád
zdôraznil, že som realis-
ta, ale musím zdôrazniť,
že vyznávam zásadu, že
ten, kto znečisťuje život-
né prostredie, by sa mal
postarať, aby to po sebe
odpratal. Verím, že neza-
nevriete na rezort život-
ného prostredia a možno
ani na mňa.

- Vážený pán minister, ste
mi skutočne sympatický
a čo poviem, nie je orien-
tované proti vám, ale skôr
úradníckej svojvôli. Za-
stupujem druhého naj-
väčšieho zamestnávateľa
na Slovensku - obchod. Už
mi moje deti a priatelia ho-
voria „Mistr PET“. Moja pr-
vá otázka je: Prečo sme si
stanovili národný sloven-
ský cieľ päťkrát vyšší, ako
stanovuje smernica EÚ pri
PET fľašiach? Tento poly-
etylénftalát EÚ v smerni-
ci nepozná, pozná len
plasty. Tento cieľ - 80 %
recyklácie v 2007 - sa dá
skutočne urobiť len pro-
stredníctvom výkupu,
zálohovaním obalov, tzn.
chceme byť v Európe pá-
pežskejší ako pápež. Dru-
há moja otázka: Prečo ro-
bíme veci inak, ako sa tra-
dične robia? V celej Euró-
pe, až na niekoľko malých
výnimiek, je separovaný
zber. My si berieme prí-
klad z niekoľkých sever-
ských štátov, hlavne z Nór-
ska, ktoré nie je členom
EÚ. Poviem niekoľko čí-
sel. Celkovo ide o 10 000
ton PET fliaš. Cena, ktorú
nám ponúkli výkupcovia,

sa pohybuje od 1 Sk do
3,50, tzn. 10 až 35 milió-
nov korún. Čiže hovoríme
o hodnote materiálu 35
miliónov korún, ktoré do-
stane obchod. Všetci títo
13 výkupcovia, ktorí po-

núkajú svoje projekty,
riešia zber a recykláciu od
momentu dovozu do jed-
ného z 57 zberných stre-
dísk. To znamená, že my
to vyzbierame, urobíme
celú špinavú robotu, do-
vezieme im to, oni dosta-
nú dotácie na stroje a bu-
dú to triediť atď. Väčšie
obchody (podľa citácie z
projektov) kúpia si za pe-
niaze, ktoré dostanú za su-

roviny, čiže za tých 35 mil.
korún za rok, výkupné au-
tomaty, ktoré stoja od 500
do 1,5 mil. Na Slovensku
ich potrebujeme asi 2000.
To znamená rádovo 2 mld.
korún. To je prvotná in-

vestícia do obchodu, bez
pracovných síl, bez ná-
kladov na dopravu, ktorú
musíme zabezpečiť.

Štyridsať rokov sme po-
znali, že politika vládla
ekonomike. Mám skutoč-
ne pocit, že to pokračuje
svojím spôsobom ďalej.
Neviem, či sú to koaličné
dohody, ale aby minister-
stvo hospodárstva nemoh-
lo zasahovať do kompe-

tencie ministerstva život-
ného prostredia, respek-
tíve, že ministerstvo ži-
votného prostredia neak-
ceptuje ministerstvo hos-
podárstva, obchod, výro-
bu a robí zákony podľa
svojho, to je nerozumné.
Výsledok je potom taký,
že Recyklačný fond, kto-
rý bol chválený, je hybrid,
ktorý nemá obdobu v Eu-
rópe. Ďalší zákon o oba-
loch stanovil obrovské cie-
le a skutočne čerešničkou
bola vyhláška 732, ktorá
má 18 polriadkov a dva pa-
ragrafy. Zverejnená bola
vlani 30. decembra, plati-
la pre všetkých obchod-
níkov, ako aj spotrebiteľov,
išlo o zálohované obaly.
My sme sa ju dozvedeli je-
den deň pred účinnosťou.
Pritom, my obchodníci,
máme povinnosť zo zá-
kona mesiac predtým in-
formovať spotrebiteľa o
zmene zálohy. V paragra-
fe číslo 2, ktorý platí do
dnešného dňa, je napísa-
né, že od 1. januára ob-
chodníci sú povinní vy-
kúpiť od spotrebiteľa PET
obaly za 0 Sk, lebo je tam
napísané, že záloha je 0.
To znamená, že spotrebi-
teľ nám dovezie akékoľ-
vek množstvo fliaš, my
sme povinní za nulu to
prevziať a pravdepodob-
ne hodiť do svojho kon-
tajnera a zaplatiť si odvoz.
Vyhláška 732 sa, samozrej-

me, novelizuje, ale už sa
tam objavujú aj ďalšie
zvláštnosti. Pán minister,
pokiaľ od 1. októbra t. r.
zavediete zálohy na PET
obaly, tak nastane kolaps
v obchode. Pretože vy-
hláška o označovaní fliaš
bude platiť až od 1. januá-
ra 2006, ale ľudia všetky
fľaše, ktoré momentálne
majú doma, budú sklado-
vať v pivniciach. A 1. ok-
tóbra nám ich vo vreciach
donesú do obchodov a
my ich za 3 koruny bude-
me musieť vykúpiť. Bude
to rana pre malé a stred-
né podnikanie, nie pre
Tesco, Carrefour, Metro,
ale pre malých živnostní-
kov, ktorí to budú musieť
vo svojich obchodoch vy-
kupovať. Buď sa zbaviť to-
ho sortimentu a nepre-
dávať, alebo im hygienik
zavrie predajňu. Po tretie,
zaplatí to všetko, samo-
zrejme, spotrebiteľ. Na zá-
ver ešte poznámka: pán
minister, priamo alebo ne-
priamo, vedome alebo
nevedome, podporujete
úzku skupinu podnika-
teľov, a to dovozcu auto-
matov, spracovateľov tých-
to surovín, ktorí čakajú na
peniaze z fondu, na pe-
niaze od vás. A títo jediní
budú profitovať z ekono-
miky a z občanov tohto
štátu.
(Reakcie ministra uverejní-

me zajtra.)

Rozpory medzi ekonomikou a životným
prostredím nás poháňajú dopredu

Vravia mi Mr. PET
Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu SR

Minister životného prostredia SR László Miklós bol hos-
ťom 48. riadneho zhromaždenia Hospodárskeho klubu.
S podnikateľskou sférou diskutoval o našom vzťahu k ži-
votnému prostrediu, ale aj o úrovni vzťahov rezortu s
podnikateľmi.  Dnes publikujeme jeho úvodné vystúpe-
nie a „zostrih“ najdôležitejších momentov z následnej
diskusie na túto závažnú tému.

- Pán minister, veľmi
si vážim vašu osobu a
som presvedčený, že to,
čo robíte, myslíte
úprimne vážne. Ale
chcem sa spýtať, či ste
si istý, že vaše ciele, kto-

ré máte, a sú naozaj vy-
ššie ako ekonomické,
vyznáva aj kolektív ľudí
okolo vás. Chcel by som
sa ďalej spýtať, či si ne-
myslíte, že je správnej-
šie postaviť ciele recyk-
lácie, a ten kto ich ne-
naplní, aby bol pokuto-
vaný a platil ich do Re-

cyklačného fondu, kto-
rý by tu mal byť naozaj
dočasne dovtedy, kým
všetci, ktorí tvoríme od-
pad, nenaplníme tieto
ciele. Myslíte si, že Re-
cyklačný fond je to naj-
väčšie a najšťastnejšie
riešenie, keď niekoľko
ľudí bude rozhodovať o
peniazoch, ktoré budú
všetci povinne tvoriť?
Povedali ste, a ja sa s
vami stotožňujem, že
každý jeden zákon sa
svojím spôsobom vy-
tvára pre to, aby sa spo-
ločnosť podľa neho ria-
dila. Ale ja sa  pýtam,
myslíte si, že je správne
stáť za zákonom aj na-
priek tomu, že tento zá-
kon nie je vykonateľný?
Ubezpečujem vás, že zá-
kon o obaloch je nevy-
konateľný, a preto sa
pýtam, či nie je správ-
nejšie zákon postaviť do
roviny vykonateľnej ale-
bo sa riadiť tézou, kto-
rú vyslovil Napoleon:
„Najprv sa vystrelí, a po-
tom uvidíme.“

„Najprv sa vystrelí,
a potom uvidíme“

Adrián Ďurček, predseda
predstavenstva COOP Jednota

P. Weiss, dnes vysokoškolský učiteľ EU, a predseda

DR I. D. C. Holding prof. Š. Kassay, ktorý má roky

domovské právo aj na Žilinskej univerzite.

P. Konštiak (prvý sprava), A. Ďurček v diskusii

s poslancom NR SR G. Karlinom.

Viceprezident AZZZ SR J. Kollár hovorí s výkonným

podpredsedom Hospodárskeho klubu (NEF)

P. Kasalovským o výsledkoch tripartity.

R. Janáč, donedávna prezident Slovenskej poisťovne

(vpravo), s F. Szikhardtom, námestníkom generálneho

riaditeľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Adrián Ďurček



-  Ono to nie je tak, že vy-
soké školy sa stále sťažu-
jú, že nemajú finančné
prostriedky a nevedia
kam z konopí. Ale zober-
me do úvahy, že od 1. ja-
nuára tohto roka vzrástla
cena energie v priemere
asi o 38 %, a tieto pro-
striedky sa v pláne dotá-
cií, nehovorme o štátnom
rozpočte, nikde neobja-
vili. V podmienkach VŠ to
predstavuje asi 680 mil.
korún. Argumentácia, že
v dôsledku nového záko-
na číslo 131 sú vysoké ško-
ly verejnými VŠ s

viaczdrojovým
financovaním, a teda sta-
rajte sa, aby ste si tie pe-
niaze niekde zohnali, je
argumentácia, s ktorou sa
nemôžeme stotožniť.
Keď si predstavíte, že na-
príklad tie 3 percentá z
HDP, ktoré by sa v roku
2010 v priemere mali dať
na rozvoj vysokého škol-
stva vedy a výskumu, by
mali byť zložené tak, že 1
% z verejných financií a
2 % z podnikateľského
sektora, tak je úplne jas-
né, že my v našich pod-
mienkach budeme veľmi
radi, aby sme sa postup-
ne priblížili k jednému

percentu. A vlastne bu-
deme na spodnej úrovni
EÚ, prípadne kandidát-
skych krajín. Len na po-
rovnanie: Česká republi-
ka je v súčasnosti asi na
1,07 % HDP a Slovenská
republika 0,72 % HDP. Za
nami je jeden jediný štát
- Albánsko. Toto finančné
poddimenzovanie vlast-
ne spôsobuje, že skutoč-
ne na každom kroku
musíme bojovať. Hovo-
rím to len preto, že
chcem zvýrazniť, že úče-
lom VŠ nie je len vzdelá-
vať. Vo všetkých krajinách
EÚ sa o vysokoškolských
učiteľoch hovorí ako o
vedcoch. V prvom rade
je to vedec a výskumník
a na základe výsledkov ve-
deckého bádania učí a
odovzdáva skúsenosti
mladej generácii. Dnes
my vzdelávaciu činnosť
ako-tak vieme zabezpečiť,
ale už nevieme držať v
žiadnom prípade krok s
našimi partnermi v EÚ
alebo vo svete v oblasti
vedy, výskumu. A v súčas-
nosti k tomu pristupuje
tretí cieľ, čomu sa majú
VŠ venovať. Je to apliká-
cia nových technológií.
Napr. vo Fínsku sa pri
každej VŠ vybudoval in-

kubátor alebo technolo-
gické inovačné centrum.
No nám sa o tom môže
len snívať. Slovenská re-
publika má v súčasnosti
24 vysokých škôl, z toho
20 verejných VŠ, tri štát-
ne a jednu súkromnú.
Len na porovnanie, v Čes-
kej republike je už osem
súkromných vysokých
škôl. Napriek takémuto
počtu máme asi medzi 18
až 22 % populácie s vy-
sokoškolským vzdelaním.
Pritom v krajinách EÚ je
to viac ako 30 %. Ďalším
problémom je nie cel-
kom správna reakcia tr-
hu. Lebo často si ani naši
„odberatelia“, partneri z 

priemyslu
nevedia ani celkom dob-
re predstaviť, kde by ba-
kalára umiestnili. Je tu nie-
koľko takých lastovičiek,
ktoré väčšinou pramenia
z toho, že zahraničné fir-
my sú akcionármi daných
spoločností. Napr. vo
Volkswagene sa vychová-
val cielený bakalár pre
konkrétne potreby firmy,
teraz sa bude vyučovať au-
toelektronika v Košiciach.

Je potrebné zamyslieť sa
aj nad istým fenoménom,
ktorý sa objavil nedávno

v médiách - slovenskí štu-
denti študujúci v ČR. Je
ich 7464 a ak k tomu pri-
počítame to, čo študuje v
Nemecku, Anglicku, vo
Francúzsku, tak to ešte na-
rastá. Na školách si musí-
me dať odpoveď, prečo je
to tak. Dôvodov môže byť
niekoľko. Je to férovejší
postup pri prijímacom
konaní, môže to byť kva-
litnejšia a motivačná in-
fraštruktúra, tzn. priemy-

sel, zahraniční investori,
väčšia ponuka dobrých
pracovných miest alebo
možnosť pracovať už po-
čas štúdia. Alebo sú to lep-
šie podmienky pre štu-
dentov, kvalitnejšie labo-
ratóriá? Nepoznáme od-
poveď, ale je to fenomén,
s ktorými sa nevieme cel-
kom dobre vyrovnať. Te-
raz sa veľmi intenzívne
diskutuje o novele vyso-

koškolského zákona, v
ktorej sa uvažuje aj so spo-
platnením štúdia. Má to
byť v rozpätí 6 až 12 tis.
korún, alebo 8 až 12 tis.
korún. Isto, suma to nie
je veľmi vysoká, ale keď
si porátame, koľko naši
študenti musia zaplatiť za
ubytovanie, cestovné, tak
záťaž, najmä na sociálne
slabšie skupiny, je rela-
tívne vysoká. O to viac, že
v SR neexistuje systém zá-

chytnej siete a ani
jestvujúci systém so-
ciálnych štipendií nie
je vyhovujúci. 

Pokiaľ ide o spolu-
prácu a previazano-
sť vysokých škôl na
priemysel a spolo-
čenskú prax, mu-
síme to vnímať aj z
regionálneho rozde-
lenia. Študenti, ktorí
študujú v Bratislave,
majú, samozrejme,
podstatne vyššie vý-
davky, ale zase na
druhej strane majú
lepší a bližší kontakt
s firmami, investor-
mi. Ale študenti štu-

dujúci mimo hlavného
mesta majú mnohé prob-
lémy. Už len z hľadiska
zohľadnenia percentuál-
neho počtu nezamest-
naných, takže aj pre ab-
solventa VŠ je ponuka
nižšia. V tejto súvislosti
by som chcel zvýrazniť
ešte jednu vec. Je zaují-
mavé, že naši kvalitní štu-
denti nájdu podstatne le-
pšie uplatnenie v zahra-

ničí než v domácich pod-
mienkach. Samozrejme,
nedá sa to paušalizovať.
Ďalší fenomén, ktorý v
tejto súvislosti nie je za-
nedbateľný, je znalosť
cudzích jazykov. Do-
mnievali by sme sa, že tri-
násť, štrnásť rokov po
zmene spoločenského
systému sa už každý, kto
sa chcel naučiť, tak sa

cudzí jazyk
naučil. Ibaže v percen-
tuálnom podiele našej
mladej generácie to cel-
kom tak nie je. My na
univerzitách bojujeme
momentálne so stavom,
či dávať paušálne vzde-
lanie v cudzom jazyku
pre všetkých prvé dva-tri
semestre, a potom pred
diplomovkou zistíte, že
nedokážu s cudzojazyč-
nou literatúru narábať.
Alebo umožníme štu-
dentom intenzívne sa
vzdelávať v cudzom ja-
zyku. Aby po skončení
štúdia alebo ešte pred
skončením štúdia mohli
ísť do zahraničia. Často
sa hovorí, že nám od-
chádza veľa vysokoškol-
sky vzdelaných mladých
ľudí do sveta.

V tejto súvislosti sa dis-
kutuje o tom, či je to mo-
rálne, že vychovávame
pre zahraničie. Domnie-
vame sa, že je to celkom
v poriadku. Nech idú mla-
dí vzdelaní do cudziny,
nech pôsobia vo firmách
v zahraničí. Určite väčši-
na z nich získané a ove-
rené zručnosti pri prvej
možnej príležitosti neja-
kým spôsobom našim
školám a nášmu priemys-
lu vrátia. Máme otvorené

hranice, a keď im nevie-
me doma ponúknuť le-
pšie podmienky, tak je
celkom prirodzené, že idú
tam, kde nájdu lepšie
podmienky. 

Naše vysoké školy par-
ticipujú na medzinárod-
ných projektoch EÚ, tu vi-
díme aj väčšie možnosti
napojenia sa na finančné
zdroje, ktoré Európska ko-
misia dáva k dispozícii.
Tie budeme potrebovať.

Samozrejme, že vysoké
školy hľadajú svojich
partnerov v priemysle, le-
bo tieto projekty sú čas-
to podmieňované rea-
lizáciou možného výstu-
pu. Rád by som zdôraz-
nil, že to, čo 

brzdí rozvoj,
nie je iba vo vnútri vyso-
kých škôl. Nie všetci naši
vysokoškolskí učitelia sú
dostatočne motivovaní.
Až zákon č. 131 nám umo-
žnil správať sa podnika-
teľsky.

Musím však povedať, že
nie sme celkom dobre
pripravení na zmenu
myslenia aj v súvislosti s
možným podnikateľs-
kým duchom. V súčas-
nosti prebiehajú výbero-
vé konania, sú nové sys-
temizácie pracovných
miest, ale prechodové
obdobie bude určite ne-
jaký čas trvať. Rozhodne
treba hľadať nové spôso-
by kontaktov s priemys-
lom. Možno pripravovať
aj študijné programy. My
„školáci“ sme za otvore-
ný dialóg s SOPK, AZZZ,
so zástupcami firiem, le-
bo to sú tí, pre ktorých
pripravujeme budúcich
zamestnancov. 

A. F. Zvrškovec: 
- Sedím v predstaven-

stvách viac ako 40 veľ-
kých podnikov na Slo-
vensku a za desať rokov,
čo tu pôsobím, som ne-
videl ani jedného pred-
staviteľa vysokých škôl
prísť do našich podnikov,
osloviť manažment s po-
nukou špičkovej pracov-
nej sily. To je moja skúse-
nosť... Mám pocit, že veľ-
mi nespolupracujeme.
Musím povedať, že pre
nás - výrobnú prax - sú za-
ujímavejšie vysoké školy,
ktoré sú vybavené, ktoré
niečo majú, ktoré majú
profesionálnu ponuku.
My si dnes z niektorých
slovenských univerzít štu-
dentov neželáme. Mám
skúsenosť, že napríklad,
keď robíme vstupný po-
hovor so študentom, kto-
rý by mal prísť do fabriky
na prax, tak neprejaví veľ-
ký záujem, pretože u nás
sa veľa pracuje. Rád by
som tu diskutoval o mo-
rálke vysokých škôl, o
životných cieľoch ich
študentov.

J. Sinay:
- To je slovo do bit-

ky, lenže... to je deba-
ta o tom, čo bolo skôr
- kurča alebo vajce.
Keď si zalistujete v
histórii - Baťa si po-
stavil svoje vysoké
školy, Ford si postavil
svoju vysokú školu, v
Nemecku si firma Sie-
mens buduje svoje
dve vlastné vysoké
školy. Takže by sme sa
mohli pýtať aj my, aká
je predstava sloven-
ského podnikateľs-
kého sektora o komuni-
kácii. Som rektorom
Technickej univerzity z
Košíc. Máme dobrú spo-
luprácu s Matadorom Pú-
chov, o U. S. Steel ani ne-
hovoriac. Máme dobré
kontakty s Volkswage-
nom Bratislava. Skutočne
vstupujeme aktívne do
deja. Je pravdou, že nie-
ktorých absolventov VŠ

nechcete, ale takisto my
tiež mnohých nechceme.
No snažíme sa z nich čo-
si vychovať. 

Š. Chudoba: 
- Ak máme byť v bu-

dúcnosti v EÚ, ak máme
vôbec mať šancu, aby
sme na Slovensku čosi vy-
rábali, tak bez vedy a vý-
skumu, bez špičkových
odborníkov nemáme šan-
cu. Myslím si, že sa snaží-
me stále formovať člove-
ka nejako ináč, ako prax
potrebuje. Ani profesori,
ani docenti ešte nič ne-
vyriešia, ak nevedia pod-
nietiť študentov k správ-
nej orientácii a k maxi-
málnym výkonom, aby
boli špičkou. Pravdou je
však aj to, že značná časť
absolventov sa zahlási na
úrade práce a čakajú. Pa-
sivitu si odnášajú aj zo
školy, ktorá ich nenúti k
maximálnemu výkonu.
Múdre podniky sa budú
všemožne snažiť o dobrú
spoluprácu s vysokou

školou. Myslím si, že v štu-
dijných programoch sme
veľmi skostnateli. Západ
nám utiekol v oblasti mar-
ketingu. Tieto procesy
sme naštartovali veľmi
neskoro a tak mnohé do-
biehame dodnes. Prípra-
va kádrov pre priemysel-
nú prax, prognózovanie,
lídrovanie, marketingové
metódy, logistiku, všeo-

becnú orientáciu je dnes
úplne inde, no my ešte
stále učíme veci, ktoré už
v praxi nikto nepotrebu-
je. My praktici by sme
chceli, aby do koncepcie
vzdelávania a výchovy
hovorili regióny, ob-
chodná komora a asociá-

cia. Prax musí povedať,
akého absolventa potre-
buje. Mali by sme sa vrá-
tiť k tomu osvedčenému,
a to je jednota školy a pra-
xe. Využívajte špičkových
odborníkov z praxe. Na
záver by som chcel po-
vedať, že sa nám veľmi
dobre spolupracuje s
technikou, výborne sa
nám robí s ekonómiou.
Začíname mať dobré vzťa-
hy s Košicami, dobré me-
tódy sa zavádzajú do Žili-
ny.

V. Báleš:
- Som rektorom Sloven-

skej technickej univerzi-
ty v Bratislave. Musím za-
reagovať na to, čo pove-
dal pán Zvrškovec, lebo
trochu som sa aj urazil.
Keď sa povie, že vysoké
školy nemajú spoluprácu
s praxou, tak musím opo-
novať, pretože našich 6
fakúlt má podpísaných
703 zmlúv priamo s fab-
rikami. Práve tieto rám-
cové zmluvy dávajú pries-
tor na všetky momenty,
ktoré spomínal aj pán
Chudoba, na ktoré pou-

kazoval pán Zvrškovec.
Uvediem len jeden mo-
ment. Keď sa pripravoval
nový vysokoškolský zá-
kon, tak sme požiadali
našich partnerov, aby
nám dali pripomienky,
aby nám pomohli sfor-
mulovať a sformovať štu-

dijné programy. Čo mys-
líte, koľko mi prišlo od-
povedí z tých 23, čo som
poslal na veľké chemic-
ké podniky? Dve. Takže
trochu by som protesto-
val proti tomu, čo sa tu
povedalo. Súhlasím s
tým, že prax by si ma-
la vyberať najlepších.
Keď sa rozprávam s
podnikateľmi , tak
ma mrzí, keď neraz
vravia, že im je v pod-
state jedno, kto akú
vysokú školu skončí,
že oni si absolventa
potom doformujú na
svoj obraz. Ale vo sve-
te asi nie je jedno, či
niekto skončí Massa-
chusetts Institut of
Technology alebo
univerzitu z „hornej
dolnej“. Nás naozaj
mrzí, že naši absol-
venti nemajú dosta-
tok praxe. Ale prečo?
Súčasťou spomínanej
rámcovej zmluvy je aj to,
že nám podniky poskyt-
nú možnosť praxe. No
skúste mi povedať vy, ke-
by sme vám poslali na

mesiac-dva štvrtáka ale-
bo tretiaka, alebo aj pia-
taka, či ste vôbec ochot-
ní prebrať všetky riziká?
Boli by sme veľmi radi,
keby naši absolventi túto
predpísanú prax, ktorá je
súčasťou ich učebných
osnov, strávili u vás v pod-
nikoch. Robíme pre to
všetko, aby to tak bolo.
Som však presvedčený, že
slovenské vysoké školy
majú stále dostatok od-
borníkov aj učiteľov, aby
kvalita našich absolven-
tov bola minimálne na
európskej úrovni.

Š. Chudoba: 
- Keď nám dáte tisíc štu-

dentov z technickej ško-
ly, tak ich všetkých vez-
meme a celá fabrika bu-
de územím vašej školy.
Vaši študenti však musia
byť pripravení na to, kam
prídu. Doteraz sme ta-
kých nestretli. Väčšina z
nich nevie, čo podnika-
teľská sféra dnes vlastne
obsahuje. To je veľmi
dôležité, aby mali jasno.
Dnes potrebujeme ľudí
so širším záberom. Kto-
rí vnímajú, že ide o boj o
prežitie. Že to nie je o

tom, že dostanú zamest-
nanie. U nás musí každý
zarobiť trikrát toľko, koľ-
ko stojí minimálne, aby
sme vôbec zvážili, že
zriadime pracovné mies-
to. A neverím, že by v bu-

dúcnosti existoval v SR
nejaký podnik, ktorý by
chcel niekoho zamest-
nať, kto nedonesie mi-
nimálne trikrát toľko, ko-
ľko stojí. To je realita. A
to študentom treba po-
vedať. Keď začnú chodiť
do školy, musí im ktosi
oznámiť životnú podsta-

tu. A vy sa, podľa mňa,
hanbíte im to povedať.

O. Patarák: 
- Mám taký pocit, že za-

tiaľ sa diskusia vedie re-
zorcistickým prístupom.
Národný inovačný systém
alebo systém na budova-
nie konkurencieschop-
nosti tohto štátu je iba je-
den. A všetci sme spolu-
zodpovední za jeho úro-
veň. Trochu mi to pripa-
dá, ako keby ste si posú-
vali čierneho Petra. My -
vy nedodávate, vy neodo-
beráte. Všetko je to o pre-
chode z akéhosi bývalého
rezortizmu, ktorý je prí-
tomný v štáte, vo firmách,
v inštitúciách, kde fina-
nčný úsek nerozumie
marketingu, marketing
nerozumie výrobe, stra-
tégia ľudským zdrojom a
podobne. Ale všetci sú
spoluzodpovední za ino-
vačný systém tohto sub-
jektu, krajiny, inštitúcie a
za jej konkurencieschop-
nosť. V tomto duchu by
sme mali viesť túto disku-
siu.

E. Mikelka: 
- Som profesorom na

ekonomickej univerzite.

Domnievam sa, že naše
školy nie sú dostatočne
profilované na osvedče-
nú západnú deľbu práce
v štúdiu. Prvé ročníky
našich vysokých škôl sú
zamerané všeobecne, špe-
cializácia prichádza až vo
vyšších ročníkoch. Pritom
je tu veľká časť pracov-

ných pozícií, ktoré
zabezpečuje bakalár
a dokazuje to prax v
západnej Európe, v
Spojených štátoch, v
celom svete. Pre rôz-
ne podnikateľské ak-
tivity netreba veľký
teoretický základ, ale
stačí odborná vyso-
koškolská výbava a s
ňou sa títo ľudia pre-
sadzujú. Pokiaľ ide o
znalosť cudzích jazy-
kov - tu sa naši pred-
stavitelia vlády stále
odvolávajú, že po
vstupe do EÚ sa u nás
stane hospodársky
zázrak a budeme ako

Írsko. Komparatívna
„výhoda“ Írska je, že ich v
12. st. kolonizovali An-
gličania, a tak používajú
anglický jazyk. Cez Írsko
vstupujú 280-miliónové
Spojené štáty a 150-mi-
liónové Japonsko na trh
EÚ tým, že prekračujú col-
né ochranné bariéry. Čiže
angličtina ako svetové es-
peranto je komparatív-
nou výhodou, a to by ma-
li naše vysoké školy a uni-
verzity rešpektovať. A pre-
čo univerzity nemôžu
držať kontakt s výrobnou
sférou? Pretože nemajú
vo svojom vnútri špecia-
lizované vedeckový-
skumné centrá. Neviem
o univerzite na západe,
ktorá by sa neorientovala
či na priemyselnú politi-
ku, alebo na nejakú prob-
lémovú oblasť. A na ve-
deckovýskumné praco-
viská sú adresované po-
žiadavky z podnikateľskej
sféry. Dnes sú naše uni-
verzity orientované ťažis-
kovo na pedagogickú čin-
nosť, absentuje tam vý-
skum, preto aj komuni-
kácia s podnikovou sfé-
rou je nižšia.

Dialóg s podnikateľmi vítame
Prof. Juraj Sinay: Slovenské vysoké školy sú poddimenzované

Generálny riaditeľ AFK Sistema

J. Michajlov.

Jeden z najúspešnejších

podnikateľov J. Badžgoň.

Prezident Slovenskej rektorskej

konferencie prof. J. Sinay.

Diskusný klub aj pred rokovaním.

V popredí Š. Chudoba (vpravo) a M. Kraus,

generálny riaditeľ Sauer Danfoss, a. s., Považská Bystrica.

Rektor STU prof. V. Báleš.

Je známe, že naše vysoké školstvo je niekoľko rokov sys-
témovo poddimenzované. Preto je v takom stave, v akom
je. Považujem za veľmi dôležité povedať hneď na začiat-
ku, keďže je tu veľká skupina skúsených podnikateľov,
múdrych ľudí, aby sme hneď z tohto atribútu vychádzali.

Podnikateľsko−školská „prestrelka“



„Na základe skúseností
môžem povedať, že ak
má byť spolupráca firmy
a vysokej školy ideálna,
tak by mladí ľudia mali
mať s podnikom kontak-
ty už počas štúdia. Nie až
tesne pred ukonče-
ním školy, prípadne
až keď absolventi
chcú nastúpiť do za-
mestnania,“ povedal
nám Ing. Peter
Hrinko, podpred-
seda Dozornej rady
Chemko, a. s., Stráž-
ske. „Firma by mala
mať zmluvu s takou
vysokou školou, kto-
rá pripravuje potreb-
nú profiláciu absol-
ventov. Každý podnik
má veľa problémov,
ktorých riešenie
môže zadať aj škole. Ne-
podieľali by sa na nich
len špičkoví teoretickí
odborníci, ale aj študen-
ti. Škola určí odborný
tím ľudí, v ktorom budú
aj žiaci. Tí by mohli riešiť
konkrétne prípady pria-
mo v praxi. Takto by do-
chádzalo k väčšiemu
zbližovaniu firiem a škôl.
Druhou formou sú stáže
počas štúdia, taktiež na
základe zmluvy medzi
oboma stranami.“ 

Myslíte si, že absol-
venti, ktorí prichá-
dzajú do firiem, sú do-
statočne pripravení na
povolanie, ktoré si vy-
brali? Nie je aj chybou
firiem, že nie vždy do-

kážu na úrovni pra-
covať s nádejnými
uchádzačmi tak, aby
sa uchytili na vhod-
ných postoch?

- Keď absolventi nastú-
pia do praxe, tak v pre-
važnej väčšine nie sú na
sto percent na ňu pri-
pravení. Preto treba, aby
sa im počas absolvent-
skej praxe niekto veno-
val. Ak sa dá mladému
pracovníkovi „suchá
úloha“ - spravíš to a to a

ďalej s ním nikto neko-
munikuje, je jasné, že ab-
solventovi sa vo firme
ťažko začína. 

Máte vo firmách čas
na to, aby ste sa veno-
vali novým zamest-
nancom? 

- Dnes je väčšina pod-
nikov súkromných. Špič-
koví manažéri sú v nich
dosť vyťažení. Tí určite
nemajú čas venovať sa
tomu. Každá súkromná
spoločnosť si drží len ne-
vyhnutný počet zamest-
nancov. To znamená, že
nejakých voľných za-
mestnancov, ktorí by sa
mohli venovať absol-
ventom, asi nemá. Ale
pokiaľ firma chce prijí-
mať nových ľudí a má
záujem znižovať vek svo-
jich pracovníkov, vie si
nájsť spôsob a vyčlení ľu-
dí na venovanie sa ab-
solventom počas ich
praxe. U niektorých ab-
solventov však neraz
prevláda skôr finančný
záujem, teda či budú
mať možnosť rýchleho
postupu a lepšieho zá-
robku, čo je prirodzené.
Na druhej strane absol-
venti musia zohľadňovať
aj záujmy firmy.

Úspešná spolupráca
potrebuje dvoch

Hodenie „do vody“ sa nemusí vyplatiť

Docent na Žilinskej
univerzite, poslanec
Národnej rady SR Ján
Jasovský si myslí, že úro-
veň našich študentov je
vysoká, „aj keď treba po-
vedať, že v čase, keď naša
generácia chodila na vy-
sokú školu, štúdium bo-
lo oveľa tvrdšie (60. až
70. roky min. storočia -
pozn. red.). Nemali sme
žiadne pomôcky, hoci
boli knihy, skriptá... Bol
to čas, keď sme ešte ne-
poznali internet, takmer
neexistovala zahraničná
literatúra. Aj keď si pa-
mätám, že napríklad ma-
tematiku sme študovali 

z ruských kníh, 
lebo v Rusku bola na vy-
sokej úrovni. Zároveň
existovali mnohé knihy
preložené z angličtiny do
ruštiny, a tak sme ich štu-
dovali“. J. Jasovský tvrdí,
že možnosti dnešných
študentov sú väčšie a aj
ich vedomosti širšie a zá-
roveň všeobecnejšie.
„Vtedy sme boli užšie za-
meraní na tú-ktorú prob-
lematiku. Ja som inžinier
telekomunikácií, takže
som o nich vedel naozaj
veľa. V tom čase aj obdo-
bie praxe bolo viac
»predpísané« ako dnes. V
živote ma však postihlo
také šťastie, že som ab-
solvoval vysokú školu a

nasledovala vedecká aš-
pirantúra. Tú som však
robil pre oblasť riadenia
pošty. A napokon som ro-
bil docentúru a habilito-
val v odbore doprav-
né a spojové techno-
lógie. Tým chcem po-
vedať, že keby som
mal dnes viac času a
možností využiť ve-
domosti pri spojení
školy a praxe a pred-
nášať ich, bol by to prí-
nos. Vedomosti štu-
dentov by dnes bolo
potrebné 

viac usmerňovať 
na oblasti, ktoré si
príslušný segment
hospodárstva vyžadu-
je. Študenti majú veľa ve-
domostí, ale asi aj prob-
lémy, ako ich v praxi
uplatniť.“ J. Jasovský hod-
notí súčasnú úroveň
vzdelania ako „veľmi vy-
sokú“. Otázkou však je, či
študentom budú napo-
kon stačiť samotní vyso-
koškolskí učitelia. 

Pýta sa sám seba, či má-
me na Slovensku také sil-
né firmy, aby si dokázali
vychovať vlastných vyso-
koškolsky vzdelaných od-
borníkov. Ak nie jednot-
livé firmy, prečo to teda
neskúsia jednotlivé od-
vetvia združujúce desiat-
ky, ba stovky podnikov,
alebo zamestnávateľské

zväzy?, zaujímali sme sa o
jeho názor. Odpovedal
protiotázkou, či vysoké
školy dnes produkujú ta-
kých absolventov, kto-

rých prax aj naozaj po-
trebuje. „Napríklad podľa
ministra zdravotníctva le-
kárske fakulty 

zbytočne vychovávajú 
toľko lekárov, lebo terén
ich nedokáže absorbovať.
Nebude to tak aj v iných
odboroch?“ 

Pokiaľ ide o úroveň ve-
deckej práce na našich
vysokých školách, aj to
súvisí so silnými firma-
mi. „Ak vysoké školy ne-
budú mať dostatok labo-
ratórií vybavených špič-
kovou technikou aspoň
na takej úrovni ako firmy,
potom študenti nebudú
dostatočne pripravení

pre prax. Z toho vyplýva
to úžasné prepojenie pra-
xe - podnikov, priemy-
selných zväzov a podob-
ne so školami. Stále je tu
však otázka, či dnes na-
ozaj vedia, v akej štruk-
túre by mali absolventi
tieto vysoké školy
opúšťať. Či naozaj ne-
produkujú bez toho, aby
absolventi mali uplatne-
nie v praxi vo svojom od-
bore. Stále mi vychádza,
že by tu malo byť silné
podnikateľské zázemie.
To by malo 

definovať potreby 
prostredníctvom štipen-
dií dotovať študentov a vy-
soké školy. Tie by mali
mať dostatočné zdroje na
to, aby mohli vzdelávať
tak, aby boli pre prax ne-
nahraditeľní. V tomto »ko-
lotoči« by to prepojenie -
aspoň mne to tak stále vy-
chádza, malo existovať.“ 

J. Jasovský upozorňuje,
že študenti sú dnes ne-
raz veľmi ochotní pre-
rušiť štúdium a odísť do
USA. Ale, žiaľ, umývať
riad. Keby sa dostavili
možnosti prerušiť uče-
nie a ísť študovať do za-
hraničia, a potom sa vrá-
tiť dokončiť ho doma, to
by bolo lepšie. Priniesli
by nové poznatky, vedo-
mosti, ktoré by potom
mohli prezentovať.

Podnikateľská sféra by mala
definovať svoje požiadavky

Rezorty nevedia, koľko študentov vlastne potrebujú

„Naše vysoké školstvo,
ak mám hodnotiť najmä
technické, nie je najhor-
šie. Naopak, myslím si, že
sa môžeme porovnávať s
Európou, aj keď nie s jej
špičkou,“ konštatuje
prezident Zväzu
strojárskeho prie-
myslu (ZSP) SR Mi-
lan Cagala. „Aj v mi-
nulom režime, keď
naši technici boli nú-
tení nahrádzať dvad-
saťročné zaostávanie v
špičkových technoló-
giách dostupnými ma-
teriálmi, boli u nás od-
borníci, ktorí sa uplat-
nili aj vonku. Naše škol-
stvo má svoje domi-
nanty, vie vychovať od-
borníkov, len v mno-
hých prípadoch chýba
usmernenie a väčšia zvia-
zanosť s praxou. Po roku
1990 si každý myslel, že
školy budú samostatné,
bez potreby praxe. Bola
to chyba, a preto treba me-
dzi sebou 

viac komunikovať 
a vysvetľovať si vzájomné
vzťahy a potreby. Tak, ako
sa tieto otázky rozoberali
na našom hospodárskom
klube (27. februára. - pozn.
red.).“ Nesúhlasí s názor-
mi, že študenti vo svojej
väčšine nie sú pre prax
pripravení, ale ani s taký-
mi, že školy robia všetko
pre to, aby sa absolventi v
praxi uplatnili. Pravda je
niekde v strede. Prezident
ZSP tvrdí, že dobrý inži-
nier - strojár a technik sa
u nás doma uplatní. 

Strojárstvo sa na Sloven-
sku rozvíja napriek pretr-
vávajúcim problémom.

Dnes sa jeho objemy vý-
roby ešte nedajú porovnať
s produkciou pred rokom
1990. Prezident ZSP od-
haduje, že dosahuje asi 80
% bývalých výkonov. Pri-

tom ešte existuje asi 40 %
voľných strojárskych ka-
pacít. Toto odvetvie po-
trebuje exportovať asi 

75 až 80 percent 
výrobkov. Momentálne je
to približne 65 percent.
Bývalý trh štátov Rady vzá-
jomnej hospodárskej po-
moci sa dnes nedá nahra-
diť ani Nemeckom, ani
Francúzskom. „Dnes na
výrobnej linke vo Volks-
wagene vidíme pracovať
nejaký čas aj inžiniera. Ak
je šikovný, onedlho je z ne-
ho majster, šéf strediska
atď. Skoro ani jeden stro-
jár nie je v súčasnosti na
úrade práce a inžinier už
istotne nie. Každý si prá-
cu nájde. Títo odborníci
sú dnes vyhľadávaní a
priemyslom žiadaní. Ale
pravdou je aj to, že po ro-
ku 1990, keď sa skončila
u nás výroba špeciálnej
techniky (až 65 % z vte-

dajšej strojárskej produk-
cie), žiaci sa do týchto
technických odborov ne-
hrnuli. K zlepšeniu situá-
cie neprispeli ani médiá,
ktoré hovorili zväčša len
o biede nášho strojárstva.
Teraz je však úplne opač-
ná situácia. 

Svedčí o tom napríklad
aj budúca nová automo-
bilka pri Trnave a mnohé
ďalšie firmy. Teraz vysoké 

školy „žhavíme“,
aby väčšou aktivitou pri-
speli k zvýšeniu počtu štu-
dentov na strojárskych fa-
kultách,“ zdôrazňuje M.
Cagala. Pripomína aj sku-
točnosť, že na Slovensku
stále vieme vyrábať špe-
ciálnu techniku. Ale bez
silného zahraničného
partnera v tomto odvetví
už nič významné zname-
nať nemôžeme. Ani v mi-
nulosti to nebolo len Slo-
vensko, ale Česko-Sloven-
sko a celý východný blok.
Bez spojenia so silnou fir-
mou, a je jedno, či ne-
meckou, anglickou, fran-
cúzskou, ruskou alebo
americkou, na špeciál 

môžeme zabudnúť. 
„Ešte stále máme mno-

hých odborníkov na ten-
to druh výroby. Je však na
vláde, aby hľadala pre slo-
venský špeciál partnera.
Veď aj pre NATO vieme
všeličo vyrábať. Zbraňové
systémy máme kompati-
bilné. Existuje aj Fakulta
špeciálnej techniky v
Trenčíne, viaceré naše fir-
my ešte celkom nezavreli
dvere, takže priestor je.
Len opakujem, potrebu-
jeme partnera.“

Strojári „žhavia“ školstvo
Na špeciál nezabudli, chce to zahraničnú firmu

Duslo Šaľa prijíma ab-
solventov vysokých škôl
systematicky. Vyberá si fa-
kulty a študijné smery,
pričom každý z nich, kto-
rý sa uchádza o prácu v
tomto našom význam-
nom chemickom podni-
ku, prejde najprv rôzny-
mi testami, zdravotnou
prehliadkou, ale absolvu-
je aj rozhovor so svojím
predpokladaným vedú-
cim. Generálny riaditeľ
Duslo Šaľa, a. s., Jozef
Kollár nám povedal, že
keď je toto všetko  uro-
bené a potenciálny za-
mestnanec vyhovie kri-
tériám, tak si aj on osob-
ne s každým z nich, bez
výnimky,  pohovorí. „Aby
som ho spoznal, ale aj sám
seba utvrdil, že hodnote-
nia mojich kolegov, ktorí
ich zaraďujú na príslušné
miesta, sú správne. Neraz
však tieto rozhodnutia 

musím korigovať, 
pretože zameranie štu-
dentov alebo ich schop-
nosti sú podľa môjho po-
súdenia na dané miesto
buď nevyhovujúce, a tak
ich zaradíme na iné, ale-
bo niektorým aj oznámi-
me, že pre nás nie sú
vhodnými kandidátmi.“
Keď však nastúpia do pra-
covného pomeru, tak kaž-
dý z absolventov vysokej
školy dostane individuál-
ny plán, je o neho posta-
rané počas zaškoľovacie-
ho obdobia. Potom si s ta-
kýmto pracovníkom vo

firme opäť pohovoria a ná-
sledne ich už trvalo zara-
dia na pracovisko. Dĺžka
zaškolenia je individuál-
na, odvíja sa od druhu

funkcie, ale trvá približne
niekedy aj rok. Absolven-
ti zameraní napríklad na
manažment majú inú
zmluvu, a tí, ktorí sa orien-
tovali na štúdium tech-
nických smerov - na tech-
nológie, výskum a po-
dobne, majú tiež inú zmlu-
vu. 

Jozef Kollár je spokojný
s úrovňou absolventov
našich vysokých škôl,
ktorí prejavujú záujmem
pracovať v Dusle. „Pri-
chádzajú k nám mnohí z
tých, ktorí u nás robili
diplomovú prácu. 

Sledujeme ich 
už počas vysokoškol-
ského štúdia. Vypisujeme
na chemicky zameraných
fakultách aj odmeny za
vynikajúce diplomovky,“

hovorí ďalej J. Kollár. Na
našu otázku, koľko za ne
môžu študenti získať, ho-
vorí, že za víťaznú vypla-
tí firma 20 000 korún. 

Každý rok prejde je-
ho „rukami“ iný počet
uchádzačov o prácu v
Dusle. „Nikdy som sí-
ce špeciálne nesledo-
val, koľko ich je, pred-
pokladám však, že ich
môže byť okolo trid-
sať až štyridsať.“ J. Kol-
lár si pochvaľuje ich
uplatnenie v podniku.
V tejto súvislosti nám
porozprával aj jednu
z epizód, ako sa nový
pracovník vo firme
udomácnil. „Raz pri-
šiel do podniku jeden

absolvent prírodovedec-
kej fakulty istej katedry,
ktorý je zároveň pôvo-
dom zo Šale. Mal už pre-
diskutované potrebné
záležitosti a mal nastúpiť
ako technológ do výrob-
ne antioxidantu. Všetky
testy mu dopadli 

veľmi dobre, 
ale pri pohovore so mnou
som mu povedal, že na ta-
kéto miesto nemôže na-
stúpiť. Jednoducho preto,
že naň nebol nikdy pri-
pravovaný. Vychovávaný
bol na vedecko-výskum-
nú činnosť. Povedal som
mu, ak s tým bude súhla-
siť, vzhľadom na jeho
prednosti, že mu ponú-
kam zaradenie vo výsku-
me. On  súhlasil. Tohto
pracovníka som sledoval

a po niekoľkých rokoch
mi poslal oznámenie, že
úspešne ukončil dokto-
randské štúdium. Získal ti-
tul doktora prírodných
vied. Zavolal som mu a za-
blahoželal. Hovorím to-
muto pracovníkovi: Mal
by som jednu otázku. Keď
ste po prvom pohovore u
mňa išli po chodbe, tak ste
nadávali, pravda? Veľmi -
odvetil mi. Ale teraz vám 

chcem poďakovať 
za vaše rozhodnutie, le-
bo keby ste ma nezaradili
do výskumu, tak ako
technológ by som poho-
rel a nikdy ani nedosiah-
nem toto vzdelanie.“

J. Kollára sme sa spýta-
li aj na jeho názor, či by
mali, alebo mohli byť vy-
soké školy zriaďované pri
veľkých podnikoch. Po-
dľa neho Duslo Šaľa nie
je zasa až taký veľký pod-
nik, aby si to mohol do-
voliť, hoci na slovenské,
ale aj stredoeurópske po-
mery je významný. „Má-
me svoje stredné odbor-
né chemické učilište, kde
si vychovávame stredné
odborné kádre. To je už
jediný zdroj kvalifikova-
nej pracovnej sily pre náš
podnik. Sme spokojní s
tým, že ho máme, a to na-
priek značnému finanč-
nému zaťaženiu. Absol-
venti však majú istotu, že
každého jedného z nich
aj zamestnáme,“ dodáva
vrcholový manažér Dus-
la Šaľa.

Riaditeľ sa porozpráva
s každým novým absolventom
Ušiť vysokoškolákovi zaradenie na mieru nebýva jednoduché

Podnikatelia o našom vysokom školstve
Počas Hospodárskeho klubu venovaného problematike životného prostredia a vysokého školstva  sme oslovili viacerých
našich podnikateľov a porozprávali sme sa s nimi o ich skúsenostiach s absolventmi škôl. Zaujímali sme sa o ich názor na
úroveň našich vysokoškolských ustanovizní, prácu manažérov firiem s mladými ľuďmi, ktorí skončili štúdium a hľadajú
svoje uplatnenie v praxi a napokon aj o spôsob prepojenia nášho školstva s výrobou.

Jozef Kollár

Ján Jasovský

Peter Hrinko

Milan Cagala



Nemám problémy s po-
lemikou, no rád by som
povedal, že v žiadnom prí-
pade nie som pripravený
na „openpripomienkova-
nie“ zákonov. Takže cel-
kom iste nebudem odpo-
vedať na jednotlivé usta-
novenia zákona, lebo aj
pán Konštiak, aj pán Ďur-
ček veľmi presne pozna-
jú naše odpovede na tie
otázky, ktoré vyslovili, le-
bo sme ich mnohokrát
povedali. Musím opätovať
pánovi Konštiakovi hold,
aj vy ste mi sympatický a
obdivujem vašu schop-
nosť hovoriť. Jedine by
som si želal, keby ste boli
na našej strane, lebo by ste
mohli aj také veci, ktoré
sa nedajú vysvetliť, vy-
svetliť iným. Vypočul som
si vaše argumenty, a nie-
ktoré sú naozaj tak defi-
nované, že veľmi ťažko sa
k nim dá čosi povedať. Na
niektoré zásadné veci, kto-
ré sa týkajú povinnosti a
nepovinnosti, sme tiež re-
agovali niekoľkokrát. V
každom štáte sa stanovu-
je nejaké percento po-
vinnej recyklácie. Ale ne-
myslíme si, že keď štát, EÚ
stanovia povinnosť pre
producenta, že sa má po-
starať o toľko a toľko svo-
jich odpadov, že spoloč-
nosť sa nemusí s tým zvyš-
kom vyrovnať. To zname-
ná, že percentá, na ktoré
sa odvolávame, sú dôleži-
tou vecou. To, čo stanoví
EÚ, percentá tzv. povin-
nosti alebo percentá re-
cyklácie, neznamená, že
štát sa s ostatnými vecami
nemusí vyrovnať. To je da-
né tým, aby sa postupne
naviedol aj systém, že ten,
ktorý znečisťuje, aby sa do
toho pustil. 

Ale každý jeden štát sa
postará aj o ten zvyšok, a
to akým spôsobom, to je
na danom štáte. Zoberme
si napríklad severské štá-
ty. Nepotrebujú takéto
mechanizmy, aj tak sú čis-

té, ale napriek tomu zavá-
dzajú zálohovanie PET
fliaš. My máme zavedené
mechanizmy, a aj tak má-
me veľa smetí. Toto musí-

me chápať bez demagó-
gie. Áno, sú legislatívne
stanovené ciele, legisla-
tívne stanovené percentá,
ale to neznamená, že o
ostatok sa nemusíme po-
starať. A prečo vznikli tie-

to problémy? Zákon o od-
padoch a zákon o oba-
loch, to boli dva najväčšie
legislatívne projekty mi-
nisterstva životného pro-
stredia a boli „otvorené“
viac ako tri roky. Prišlo
veľa pripomienok, mno-
hé sme zapracovali, aby

sme vyhoveli čo najväč-
šiemu počtu záujemcov.
Lenže nie je možné pove-
dať, že keď ja nemám
pravdu, tak zákon je zlý.

Alebo prišli iné sub-
jekty, tiež povedali, vy
ste mi toto nezahr-
nuli, tak zákon je zlý.
Takto to nejde. Snažili
sme sa nájsť strednú
cestu a myslím si, že
sa našla. Celý zákon a
polemiky okolo zá-
kona sa týkali jedi-
ného bodu - PET fliaš.

Veľmi dôležité z hľa-
diska negociácie je to,
čo povedal pán Ďur-
ček o vykonávateľ-
nosti, ale aj to, čo po-
vedal pán Konštiak o
vyhláškach. Aj ob-
chod, aj všetci zain-

teresovaní veľmi dobre ve-
deli, čo sme zamýšľali
urobiť už v júni minulého
roka. To, že napokon sa
podarilo vyhlášky vydať
skôr, ako sme museli, zá-
viselo aj od toho, koľko

sme rokovali s minister-
stvom hospodárstva a s
hospodárskymi subjekt-
mi. To nebolo preto, že by
sme nevedeli vydať vy-
hlášku, ale preto, že de-
bata bola dlhá. Ešte aj zálo-
hovanie s nula korunami
tu muselo byť. Pretože jed-

noducho obchod povedal,
že nie je schopný tech-
nicky zabezpečiť záloho-
vanie od toho momentu,
ako sa v zákone hovorí.
Lenže zákon sme nemoh-
li zmeniť, a tak sme museli
urobiť legislatívnu kľuč-
ku. O tom všetci vedeli, že
to bude nula. A, samo-
zrejme, že keď sa zálohu-
je nula korunami, tak aj za
nula korún sa vykupuje.
Čiže „za nič“ sa vykupuje. 

Pokiaľ ide o Recyklačný
fond, opakujem, čo som
vyslovil už v úvode. Je tvr-
dá kritika na Recyklačný
fond, a pritom ledva začal
fungovať. Tak ho nechaj-
me trochu fungovať. Je ob-
rovský záujem malých a
stredných podnikateľov o
to, aby začali recyklovať.
Denne sa u mňa stretne
niekoľko malých a stred-
ných podnikateľov, ktorí
chcú recyklovať a celkom
iste budú recyklovať. Po-
kiaľ ide o zálohovanie, ne-
myslím si, že by obchod

na ňom skracho-
val. Projekty, kto-
ré sú podané na
Recyklačnom
fonde na PET
fľaše, obsahujú aj
také riešenia, ako
pozberať od ma-
lých obchodní-
kov obaly. Myslím
si, že je potrebné
sa s týmito veca-
mi stotožniť. Ke-
by sme nič ne-
urobili, tak by
všetko pokračo-
valo tak ako do-
teraz. Výrobca
obalov by vyrábal
obaly, spotrebiteľ
by ich kupoval,

potom by ich zahodil do
odpadkového koša, za-
platil by za jeho odvoz,
kontajnery by sa vysypali
na skládky a skládky by
rástli. Rád by som dodal,
že zálohovanie je najčis-
tejší a najjednoduchší se-
parovaný zber.

László Miklós: Polemike sa vôbec nevyhýbam
Včera sme uverejnili vystúpenie ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Miklósa na 48. riadnom
zhromaždení Hospodárskeho klubu i následnú diskusiu na horúcu tému - úroveň vzťahov rezortu s podnikateľmi. Dnes
prinášame reakciu ministra na názory diskutujúcich.

László Miklós

Rektori V. Kollár (EÚ) a V. Báleš (STÚ) a A. Bartolomei (BFX, a. s.)

Ťažko je byť v pozícii mi-
nistra životného prostre-
dia. Všetko má svoj rub aj
líce. Domnievam sa, že
pokiaľ ide o Recyklačný
fond, nie je to zlá myš-
lienka a dá sa využiť naj-
mä v oblasti vybudovania
kapacít. Zabudlo sa však
na logistiku. Problém lo-
gistiky sa bude musieť v
krátkom čase globálne
riešiť. A my sa bude-
me musieť pokúsiť,
ruka v ruke s obcho-
dom, urobiť systé-
mové zmeny, aby
sme dokázali vybu-
dovať z recyklačných
zdrojov koncové ka-
pacity. Logistika nie
je len problémom
obalov, ale aj vše-
obecného odpadu a
najmä špeciálneho,
ako sú autá, pneu-
matiky atď. Lebo na-
príklad zo zdrojov,
ktoré sa vyzbierali do
Recyklačného fondu,
sa postavila recyklač-
ná linka na pneumatiky v
Púchove. Avšak problé-
mom je, akým spôsobom
zabezpečovať zber pneu-
matík a sústreďovanie na
skládkach. Urobili sme
prieskumy vo svete a
praktická stránka veci je
všade problémová a otáz-
ky logistiky sa riešia vo
svete podobným spôso-
bom, ako sme sa my snaži-
li ich riešiť niekedy v mi-
nulosti. To, že sme zlikvi-
dovali značnú časť zber-
ných stredísk, nám vy-
tvára dnes neobyčajne
zložitú situáciu: ako eko-
nomicky tieto veci dať do
pohybu, ako vytvoriť eko-
nomické podmienky pre
malých a stredných pod-
nikateľov, aby v tej oblas-
ti fungovali. To je prvý
problém Recyklačného

fondu. Druhý už spome-
nuli moji predrečníci. Re-
cyklačný fond musí fun-
govať prechodné obdo-
bie a náš si dal do vienka
večnosť. To znamená, že
budeme musieť zmeniť
systém riadenia, správnu
radu, ale najmä elimino-
vať rôzne záujmy úzkych
firemných skupín, ktoré
majú snahu prostredníc-

tvom rôznych lobistic-
kých skupín prostriedky
Recyklačného fondu zís-
kať pre svoje projekty. Tvr-
dím, že reprodukcia ľudí,
prírody a ekonomiky je
základom. Domnievam
sa, že princíp, ktorý pro-
stredníctvom zákona o
štátnej pomoci bol uvale-
ný na Recyklačný fond,
vlastne likviduje jeho
výhody. Ak nenájdeme v
krátkom čase východisko
z toho, aby sa vedeli pro-
striedky posunúť na vy-
budovanie efektívnych
kapacít a na logistické za-
bezpečenie tohto proce-
su, a bude na to potrebný
súhlas úradu pre štátnu
pomoc, tak my, podnika-
telia, vyhlásime neposlu-
šnosť plateniu Recyklač-
nému fondu a zariadime

si svoje rezortné kanály,
aby sa kapacity naozaj bu-
dovali. Napríklad v auto-
mobilovom priemysle: ak
vstúpime do EÚ, je eu-
rópska legislatíva úplne
jasná a nikto nám nič v
tejto oblasti neodpustí a
budeme to musieť „za-
cvakať“ ešte raz. A ak v
súčasnosti dávame každý
rok 200 mil. do Recyklač-
ného fondu, chceme mať
istotu, že sa to využije na
to, aby kapacity vznikli.
Teda domnievam sa, že
cieľ musí byť v novele zá-
kona o obaloch a odpa-
doch, musí vzniknúť je-
den komplexný zákon. Zá-
kladom zákona musí byť
doriešenie budovania lo-
gistických reťazcov, aby
sme boli schopní sústre-
ďovať, separovať a zabez-
pečovať recykláciu tak,
aby bola efektívna. Robiť
totiž recykláciu tak, aby
občan zaplatil toľko, koľ-
ko potrebujú všetci tí, kto-
rí sa do tohto procesu za-
poja, je nebezpečné. To
znamená, že spoločenská
kontrola občanom je zá-
kladom. 

Pokiaľ ide o obaly, chá-
pem obavy. Myslím si, že
medzi obchodníkmi je
veľa chytrých hlavičiek, a
spolu nájdeme efektívny
zákon. Slovenský zákon o
obaloch a odpadoch sa te-
raz konzultuje v EÚ a je-
ho odporúčania by sme
mali mať na stole. Som
presvedčený, že ak do no-
vely dáme ustanovenie, že
fond je dočasný, nesmie
ísť o štátnu pomoc, ne-
mali by byť problémy. Do-
mnievam sa, že musíme
tvrdo zvážiť spolu s ľuď-
mi z obchodu, ako ten
fond manažovať. Lebo
ukazuje sa, že súčasný sys-
tém nie je najvhodnejší.

Hľadajme riešenie
Š. Chudoba: Recyklačný fond potrebujeme

Štefan Chudoba


