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Absolventi univerzity   
si nájdu prácu !a"#ie
MÔ$E ZA TO AJ PO%KODENÉ MENO %KOLY
Ministerstvo porovnalo 
!koly a jednotlivé odbo-
ry pod"a toho, ko"ko ich 
absolventov zostalo bez 
práce. Absolventská mie-
ra nezamestnanosti na 
Tren#ianskej univerzite je 
po Vysokej !kole medzi-
národného podnikania v 
Pre!ove druhá najvy!!ia 
zo sledovan$ch !kôl. 

TREN%ÍN. Absolventská miera 
nezamestnanosti, ktorú zve-
rejnilo ministerstvo !kolstva, 
vychádza z po"tu nezamest-
nan#ch absolventov !koly k 
30. septembru 2009. $tatistika 
zatia% pokr#va len absolven-
tov denného !túdia mlad!ích 
ako 26 rokov, "o mô&e ovplyv-
ni' v#sledky !kôl, ktoré majú 
napríklad viac star!ích absol-
ventov alebo viac extern#ch 
!tudentov. 

Pod%a preh%adu !kôl  má 
Tren"ianska univerzita Ale-
xandra Dub"eka absolvent-
skú mieru nezamestnanosti 
12,5 percent, Vysoká !kola 
mana&mentu v Tren"íne 7,3 
percent. Najhor!ie dopadla 
Vysoká !kola medzinárodné-
ho podnikania v Pre!ove s 26 
percentami. 

Univerzitu pozna!ili 
"kandály
Vy!!ia miera nezamestnanos-
ti u absolventov Tren"ianskej 
univerzity je pod%a prorektor-
ky pre vzdelávanie Kataríny 

Jankackej spojená aj s naru-
!en#m menom univerzity. 
„Zo spätnej väzby absolventov 
sa dozvedáme, &e zamestná-
vatelia sú  k nim kritickej!í, 
"o pova&ujem za unáhlené a 
neobjektívne,“ hovorí  Jan-
kacká. Okrem toho pod%a nej 
schopnos' zamestna' sa ne-
závisí iba na !kole, ale na sa-
motn#ch !tudentoch. „Nie je 
to t#m, &e na!i absolventi sú 
menej vzdelaní, ale t#m, ako 
sa ktor# !tudent doká&e pre-
da' na trhu práce,“ myslí si 
prorektorka.

Najvy!!ia miera nezamest-
nanosti je pod%a preh%adu u 
absolventov v odbore eko-
nomické vedy (17,2 percent). 
Ako vysvet%uje Jankacká, u 
ekonomick#ch a sociálnych 
vied je miera nezamestna-
nosti dlhodobo vy!!ia ako v 
odboroch strojárskych. Na trh 
práce ka&doro"ne prichádza 

mno&stvo absolventov t#chto 
!tudijn#ch odborov a trh nie 
je schopn# v!etk#ch absorbo-
va'. „Jednoducho absolventov 
z t#chto odborov je prebytok. 
I ke( sa títo %udia uplatnia 
na trhu práce, vä"!inou je to 
mimo ich vy!tudovan#ch od-
borov,“  povedala Jankacká.  
Ako dodala, tieto !tudijné od-
bory sú stále pre  uchádza"ov 
o !túdium zaujímavej!ie ako 
technické odbory, "o je pod%a 
nej !koda. 

V#sledky ovplyv$uje 
po!et "tudentov aj región
Men!ie !koly s men!ím po"-
tom absolventov sú pod%a Bra-
nislava Zlochu z Vysokej !ko-
ly mana&mentu pri takomto 
hodnotení v nev#hode. Ka&d# 
evidovan# nezamestnan# im 
toti& percentuálne tvorí vä"-
!ie "íslo. 

„Najviac je to vidie' v prípa-

de Bratislavskej medzinárod-
nej !koly liberálnych !túdií, 
kde im jeden evidovan# neza-
mestnan#, z deviatich absol-
ventov, spôsobil 11,1 percent-
nú mieru nezamestnan#ch 
absolventov. Ak by nemali 
toho jedného nezamestnané-
ho, boli by s nulovou mierou 
absolventskej nezamestna-
nosti najlep!ou !kolou,“ vy-
svet%uje Zlocha. 

Ako dodal, vysoké !koly v 
Bratislave majú vo v!eobec-
nosti lep!ie v#sledky zamest-
nania absolventov ako !koly 
v ostan#ch regiónoch. „Miera 
nezamestnanosti v Bratislave 
je 4,4 percent, v na!om regi-
óne je to 9,8 percent. Ak teda 
!kola pôsobí v regióne s vy!-
!ou mierou nezamestnanosti, 
nevyhnutne musí ma' hor!ie 
"ísla aj pri nezamestnanosti 
absolventov,“  hovorí Zlocha.

Vysoká !kola mana&mentu 
v Tren"íne má absolventskú 
mieru nezamestnanosti viac 
ako sedem percent. Ako pove-
dal Branislav Zlocha, umieste-
nie v hornej tretine rebrí"ka 
pova&ujú za dobré. „Sna&íme 
sa zvy!ova' kvalitu na!ich 
vzdelávacích programov a v 
rámci kariérneho centra na-
pomáha' k "o najvä"!ej a naj-
%ah!ej zamestnanosti na!ich 
absolventov. Sna&íme sa vyu-
&íva' kontakty s absolventmi 
a sledova' ich uplatnenie v 
praxi,“ dodal Zlocha.

 LUCIA MACHOVÁ

Zemetrasenie s epicentrom v Ma!arsku 
pocítili aj niektorí Novome"#ania
Zemetrasenie, ktoré malo 
29. januára epicentrum 
v blízkosti ma&arského 
mesta Tatabánya, zacítili 
vo svojich bytoch aj niek-
torí Novome!'ania.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. 
Vä"!ina obyvate%ov zazna-
menala zemetrasenie iba ako 
správu v médiách, citlivej!í 
ob"ania zaregistrovali slab# 
záchvev aj vo svojich bytoch. 
Makroseizmické ú"inky v No-
vom Meste potvrdil aj seizmo-
lóg Slovenskej akadémie vied 
Peter Moczo.

Zemetrasenie s momen-
tovou magnitúdou 4,3 v epi-
centre nastalo v "ase 18:42 a 
pocítili ho okrem Ma(arska 
obyvatelia v ju&nej oblasti 
Slovenska, ale aj v Prievidzi, 
Banskej Bystrici, Novom Mes-
te nad Váhom, Senci, Parti-
zánskom, Trnave, Nov#ch 
Zámkoch, $uranoch, Nitre a 
(al!ích slovensk#ch mestách. 

Na Dibrovovej ulici 
sa triasla skri$a
Krátko pred siedmou spozo-
rovali niektorí obyvatelia ne-
zvy"ajné chvenie vo svojich 

bytoch. „Sedela som v detskej 
izbe na posteli s notebookom. 
Zrazu sa poste% rozochvela a 
divne zatriasla. Najskôr som 
si myslela, &e sa mi to iba zda-
lo,“ uviedla !tudentka Mar-
cela, ktorá b#va na !iestom 
poschodí sedemposchodové-
ho paneláka. Mala zvlá!tny 
pocit, z postele rad!ej odi!la 
a priznala, &e sa dos' z%akla. 
Jej nepríjemné tu!enie v!ak 
následne potvrdili správy v 
televízii a rozhlase o zemetra-
sení v meste"ku Oroszlány, 
kde vznikol obrovsk# kráter. 
„Aj mama potvrdila, &e sa v 

tej chvíli zatriasla skri)a v 
spálni. Boli to slabé záchvevy 
a trvali iba nieko%ko sekúnd,“ 
dodala Marcela. Pod%a jej slov 
za"ula aj jemné za!uchotanie 
vecí v izbe.

Novome"%anka zacítila 
záchvev pred devätnástou
Jemné chvenie pocítila vo 
svojom byte na tre'om po-
schodí osemposchodového 
domu aj vy!e pä'desiatro"-
ná &ena b#vajúca na Ulici Dr. 
Markovi"a. „Pracovala som pri 
po"íta"i. Zrazu som pocítila 
zvlá!tne chvenie a „pohuplo“ 
ma na stoli"ke. Hoci mi napa-
dlo, &e sa za"ína zemetrasenie, 
túto my!lienku som takmer 
okam&ite zavrhla. Celé to tr-
valo toti& iba ve%mi krátko, 
mo&no sekundu,“ prezradi-
la. A& po ve"ern#ch správach 
o zemetrasení túto situáciu 
spojila so svojím nepríjem-
n#m zá&itkom. 

Rôznu citlivos' na makro-
seizmické ú"inky potvrdzuje 
aj fakt, &e jej dcéra tento zá-
chvev nepocítila. „Ma%ovala 
sa pred zrkadlom a na tento 
zlomok sekundy vôbec neza-
reagovala,“ dodala.

Treba vyplni% dotazník  
pre Geofyzikálny ústav
Novome!'ania, ktorí na vlast-
nej ko&i pocítili na nieko%ko 
sekúnd jemné následky ze-
metrasenia, by mali vyplni' 
Makroseizmick# dotazník 
Geofyzikálneho ústavu SAV v 
Bratislave a odosla' ho v elek-
tronickej podobe alebo v obál-
ke na jeho adresu. 

Aj tieto poznatky sú ve%mi 
dôle&ité pre v#skum zemetra-
sení a seizmického ohrozenia 
Slovenska, ktoré vykonáva 
táto in!titúcia. Cie%om do-
tazníka je zmapova' ú"inky 
trasenia Zeme na predmety v 
budovách a zaregistrova' jeho 
vplyv  na %udí, prírodu, "i zvie-
ratá a prípadné po!kodenie 
budov. 

Pri jeho vyplnení treba 
presne uvies' miesto i "as po-
zorovania zemetrasenia. Do-
tazník pamätá aj na zaujíma-
vé detaily, ktoré by mohli po-
môc' zaregistrova' nepatrné 
otrasy. P#ta sa aj na správanie 
tekutín v nádobách, hojdanie 
visiacich predmetov, "i za"u-
té !umenie alebo nezvy"ajné 
dunenie po"as zemetrasenia.

MARTIN (IMOVEC

Zemetrasenie
O sekundov!ch záchvevoch 
hovoria aj obyvatelia Nového 
Mesta nad Váhom. FOTO: !TASR"

Poklesla zbrojárska v&roba, 
'udí musia prepusti!
Dve dubnické zbrojárske 
spolo#nosti nahlásili 
e!te v minulom roku na 
úrad práce hromadné 
prepú!'anie. Dôvodom 
v$povedí je pokles zbro-
járskej v$roby.

TREN%ÍN. Dubnické zbrojár-
ske spolo"nosti ZVS Holding 
a ZVS Impex nahlásili e!te v 
minulom roku na Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v 
Tren"íne hromadné prepú!-
'anie. 

Dohromady nahlásili pod-
%a riadite%ky odboru slu&ieb 
zamestnanosti úradu práce 
v Tren"íne Renáty Roboto-
vej z dôvodu poklesu zbro-
járskej v#roby prepustenie 
86 pracovníkov - 65 zo ZVS 
Holding a 21 zo ZVS Impex.

Generálny riadite% spolo"-
nosti ZVL Holding Miroslav 
Salava nevidí prepú!'anie 
ako katastrofu. Ako povedal, 
majú e!te asi dva mesiace 
"asu na to, aby prepú!'anie 
bolo minimálne, pôjde mo&-
no o 30 a& 40 %udí.

„Momentálne pripravuje-
me v areáli na!ej spolo"nos-
ti nové v#robné plochy pre 
firmy zaoberajúce sa v#ro-
bou náhradn#ch dielov pre 
automobily. Je predpoklad, 
&e na jar vytvoria 80 a& 100 
nov#ch pracovn#ch miest,“ 
povedal Salava s t#m, &e by 
mali zamestna' %udí, ktor#ch 

uvo%nia z holdingu ZVS. 
Evidovaná miera neza-

mestnanosti v okrese Tren-
"ín je pod%a Robotovej na 
úrovni 7,71 percenta, v okre-
se Ilava, ktor# spadá do pô-
sobnosti ÚPSVaR v Tren"íne, 
je na úrovni 7,25 percenta. V 
okrese Tren"ín evidujú pod%a 
nej 597 vo%n#ch pracovn#ch 
miest, v okrese Ilava 24.

Ako informovala Miro-
slava Jurdíková z pova&sko-
bystrického úradu práce, v 
sú"asnosti nemajú nahlá-
sené &iadne hromadné pre-
pú!'anie. Evidovaná miera 
nezamestnanosti v okrese 
Pova&ská Bystrica bola ku 
koncu minulého roku 12,49 
percent a v okrese Púchov 
7,51 percenta

„V okrese Pova&ská Bys-
trica je k dne!nému d)u 
nahlásen#ch 91 vo%n#ch 
pracovn#ch miest, v okrese 
Púchov 61,“ dodala.

Hromadné prepú!'anie 
nemajú pod%a Márie Chor-
vátovej v Novom Meste nad 
Váhom nahlásené ani v No-
vomestskom a Myjavskom 
okrese. 

Aktuálna miera nezamest-
nanosti je pod%a nej v okrese 
Nové Mesto nad Váhom 8,17 
percenta, v okrese Myjava 
9,03 percentá. V oboch okre-
soch je spolu 60 vo%n#ch 
pracovn#ch miest.

)TASR*

Pre chrípku v kraji zatvorili 
#trnás! #kolsk&ch zariadení
V Tren#ianskom kraji 
oproti minulému t$+-
d,u opä' stúpol po#et 
respira#n$ch ochorení i 
chrípky.

TREN%ÍN. V Tren"ianskom 
kraji tento t#&de) zatvorili 
14 !kolsk#ch zariadení pre 
zv#!en# po"et chor#ch detí 
na respira"né ochorenia. 
Pod%a vedúcej odboru epide-
miológie Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
v Tren"íne Slávky Litvovej 
chrípkové prázdniny vyhlá-
silo osem matersk#ch a !es' 
základn#ch !kôl.

Najviac ich je v okrese Ila-
va, kde museli zatvori' dve 
základné a tri materské !ko-
ly. Okresy Tren"ín, Bánovce 
nad Bebravou a Partizánske 
zatia% nemuseli zatvori' &iad-

ne !kolské zariadenie.
Chorobnos' v kraji stúpla 

oproti minulému t#&d)u o 
32,6 percent. Pod%a !tatis-
tiky z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v 
Tren"íne zaznamenali 11 399 
chor#ch na akútne respira"-
né ochorenie. To predstavuje 
chorobnos' 2 764,4 na stotisíc 
obyvate%ov.

Najv#raznej!ie bola za-
siahnutá veková skupina 
detí do pä' rokov. Stúpol aj 
po"et chrípkov#ch ochore-
ní. Oproti minulému t#&d)u 
ide o 60,8-percentn# nárast. 
Z celkového po"tu nahlá-
sen#ch ochorení bolo 1940 
práve chrípkov#ch, "o pred-
stavuje chorobnos' 470,5 na 
100-tisíc obyvate%ov. Najviac 
chor#ch bolo vo vekovej sku-
pine 6- a& 14-ro"n#ch. )SITA*

ILUSTAR#NÉ FOTO: !TASR"

Chrípkové prázdniny
vyhlásilo 8 matersk!ch a 6 základn!ch "kôl.
ILUSTRA#NÉ FOTO: JÁN KRO$LÁK


