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Dobrý deň prajem. 
 
Reagujem na súťaž, ktorú ste vyhlásili a vlastne vyzvali nás študentov UPMS, aby sme 
prispeli svojím vlastným názorom na to, ako vylepšiť a spestriť našu univerzitu. 
 
Po dlhom rozmýšľaní som sa odhodlal, že predsa Vám napíšem aj ja moje myšlienky a 
názory, možno práve tie moje budú pre Vás motiváciou alebo práve tým správnym nápadom 
na ďalšie pokračovanie tejto univerzity, prostredníctvom ktorej ľudí vzdelávate a otvárate oči, 
ako to v SR a vo svete funguje. 
 
Tak ako som uvažoval nad nápadom, ktorý Vám napíšem, tak som prišiel na to, že na veci 
sa pozerám z dvoch strán. Z jednej strany informačne – obsahovo, a to hlavne na to, čo sa 
ľuďom prostredníctvom tejto univerzity ponúka.  
 
Ja vychádzam zo skúsenosti, že na Slovensku je až 90 % obyvateľstva finančne 
negramotných. A týmto by som chcel poukázať aj na to, aby prednášky boli určené aj z 
hľadiska toho úplne bežného života, kde aj priemerný občan, sa dopočuje – dočíta, že 
napríklad v dnešnej dobe sporenie v bankách nie je to najšťastnejšie riešenie, ako svoje 
peniaze ochrániť pred infláciou, ako využívať efektívne finančný trh a podobne. Určite by 
som viac aj poukázal na to, ako je v dnešnej dobe finančná gramotnosť dôležitá pre každého 
občana na Slovensku. Zdôrazniť, že každý pracujúci človek by mal peniazom najprv 
rozumieť, zarábať ich, šetriť, investovať a ochrániť. Napríklad by som určite osobne ja a 
mnoho iných ľudí prijalo na UPMS Test finančnej gramotnosti, zložený z otázok tejto 
problematiky. Je veľmi veľa nápadov, čo všetko by sa k tejto téme dalo použiť, lebo 
vzhľadom na to, že sa na školách hodiny finančnej gramotnosti nevyučujú, je to spôsob, ako 
zaujať ľudí niečím, čo potrebujú ľudia rôznych povolaní, či už sú to matky v domácnosti, 
robotníci, kaderníčky, podnikatelia, manažéri.  
 
Tak isto by podľa mňa mal úspech aj nejaký nadstavbový stupeň vzdelávania po treťom 
trimestri, kde by študenti dostávali zložitejšie informácie z rôznej momentálnej problematiky, 
či už je to z oblastí investovania počas finančnej krízy a podobne. 
 
No a z druhej strany som sa na ďalší môj nápad pre rozvoj UPMS pozeral ako študent 
informačných technológií. Je určite každému známe, že v dnešnej dobe človek chodí na 
internet hlavne po prvé kvôli informáciám a hneď druhá vec po tom je, že chce byť v kontakte 
s ľuďmi, s ktorými si má čo povedať. Veď na tom celom  sú postavené všetky sociálne siete . 
 
Práve preto aj ja by som po technickej stránke Univerzitu pre moderné Slovensko 
zmodernizoval na tzv. informačno-sociálnu sieť. Ja sám by som rád spoznal študentov na 
UPMS, rád by som si s nimi aj prehodil nejakú tú správu o danej problematike v ekonómii, 
rád by som si prezrel profil študenta, či nie je napríklad z blízkeho okolia a podobne. Mám 
skúsenosti s tým, že študent, ktorý ma zaujímavý internetový odkaz na článok, video, audio, 
konferencie, tak by sa s ním chcel podeliť napr. na spoločnej nástenke. 



Určite by to malo veľký úspech zo strany študentov na UPMS , lebo na stránku by sa vrátili 
kedykoľvek a nielen vtedy keď beží trimester. 
 
Dúfam, že Vás moje nápady a myšlienky inšpirovali. 
 
S pozdravom 
 
Matúš Jarečný 
 
Študent UPMS 


