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Rektorát UPJŠ
1. Univerzity hlásia nárast prihlášok
[11.07.2018; Sme; Prijímačky na VŠ – 2. kolo; s. 1,6; Jarmila Horáková]
Úroveň absolventov stredných škôl, ktorí sa uchádzajú o vysokoškolské vzdelávanie, neraz nespĺňa
požiadavky fakúlt
Vysoké školy pred novým akademickým rokom brzdí to, že nevedia, koľkí prijatí sa na štúdium aj zapíšu.
Výrazne klesá záujem o externé štúdium, dôvodom je jeho spoplatnenie, ako aj predĺženie štúdia o rok.
Slovenské verejné vysoké školy si zatiaľ pochvaľujú tohtoročný záujem uchádzačov o vysokoškolské
vzdelávanie. Počet prihlášok im za posledné dva roky medziročne mierne stúpa, čo by mohol byť dobrý signál do
budúcnosti, lebo sa to týka aj technických fakúlt. Ako nakoniec dopadne záujem stredoškolákov o študijné
programy jednotlivých fakúlt, bude známe až na konci augusta, dovtedy niektoré z nich totiž budú stále prijímať
prihlášky na štúdium. Ba niektoré súkromné školy si „zadné dvierka“ nechávajú otvorené aj v septembri. Už teraz
je však isté, že externistov bude opäť poskromne, záujem je totiž z oka na rok nižší, napríklad na fakultách
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre klesol o 50 percent. Uchádzačov môže zaraziť, že kým niektoré
fakulty pri bakalárskych programoch určili v septembri minulého roku len jeden termín na podanie prihlášok na
štúdium v akademickom roku 2018/2019, iné majú v oznamoch aj predĺženie týchto termínov. Podľa vyjadrenia
ministerstva školstva je to v poriadku, zákon o vysokých školách nerozlišuje, či ide o druhý, respektíve tretí termín
prijímacieho konania.
Ako je to s termínmi
Termín druhého kola prijímacích pohovorov nepoužíva napríklad Technická univerzita v Košiciach, nemá ho
zakotvený ani v interných predpisoch. „Termíny podania prihlášok na štúdium bakalárskych, inžinierskych,
magisterských a doktorandských študijných programov v zmysle štatútu univerzity vyhlasuje rektor alebo dekan,
ktorí aj rozhodujú o predĺžení týchto termínov,“ povedal prorektor pre vzdelávanie Ervin Lumnitzer. Z deviatich
fakúlt Technickej univerzity v Košiciach si až na päť fakúlt záujemcovia môžu podať prihlášku na bakalárske
štúdium v júlových a augustových termínoch. Prorektor Lumnitzer hovorí, že so záujmom o štúdium na väčšinu
fakúlt sú spokojní. Druhé kolo prijímacích skúšok nevypisuje tradične ani Ekonomická univerzita v Bratislave,
prijímacie skúšky na bakalárske štúdium má už sebou. „Tento rok sa k nám hlásilo o 11 percent uchádzačov viac
oproti predchádzajúcemu roku, čo je pre nás dôkazom pretrvávajúceho záujmu o štúdium študijných programov,
ktoré ponúkame,“ povedal rektor Ferdinand Daňo. Z tohtoročných výsledkov prijímacích skúšok vyplynulo, že
uchádzači o Ekonomickú univerzitu nemajú problém s cudzími jazykmi, viac ako 70 percent uchádzačov
absolvovalo túto časť prijímacej skúšky úspešne. „V štruktúre testov zo všeobecných študijných predpokladov sú
zaradené okrem iného aj úlohy z matematiky a logiky, pričom práve z tejto oblasti dosahujú uchádzači najnižšiu
úroveň,“ konštatoval rektor Daňo. Univerzita Komenského v Bratislave aj tento rok dostala najviac prihlášok na
študijný program všeobecné lekárstvo. Na väčšine jej fakúlt druhé kolo prijímačiek nevypíšu, na 1. a spojený 1. a
2. stupeň štúdia dostali 14 377 prihlášok, čo je o takmer 350 prihlášok viac ako vlani. Podľa prorektorky Zuzany
Kovačičovej významne vzrástol počet prihlášok aj na študijné programy biológia, informatika, sociálna a pracovná
psychológia, medicínska biológia, kondičné trénerstvo, učiteľstvo predmetov chémia a biológia či poistná
matematika a iné. Na externé štúdium je ešte možné podať prihlášku na fakultu managementu (do 31. augusta),
uzatvorené ešte nie je prijímanie na evanjelickú bohosloveckú fakultu (prihlásiť sa dá do 31. júla) a na fakultu
sociálnych a ekonomických vied do konca augusta.
Pokračovanie na VI. strane
Dokončenie z I. strany
Miesta majú nielen techniky

Veľa fakúlt má v tomto období ešte prijímacie konanie otvorené. A to i napriek tomu, že podľa údajov ku koncu
mája mali dostatok prihlášok na plánovaný počet prijatých uchádzačov. Prečo potom vypisujú ďalšie termíny?
Podľa zákona o vysokých školách môže si uchádzač podať neobmedzený počet prihlášok na štúdium, takže v
reáli je potom prijatý na viac fakúlt, čo skresľuje počty bakalárov, ktorí naozaj na tej ktorej fakulte po zápise aj
začnú študovať. Na Slovenskej technickej univerzite podľa jej prorektora pre vzdelávanie Štefana Stanka v
absolútnych číslach zaznamenali medziročne nárast počtu prihlášok, no stavbári, strojári, chemici či
elektrotechnici by uvítali v druhom kole ďalšie posily. Záujem firiem o týchto absolventov je totiž vyšší ako počet
končiacich študentov, čo by bolo treba zmeniť. V júli aj v auguste sa dá prihlásiť tiež na všetky fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave. Jej prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov Viera Peterková povedala, že
celkový záujem maturantov o vysokoškolské štúdium vníma ako dostatočný. „Mnohokrát však úroveň vedomostí,
ktorú uchádzači o vysokoškolské vzdelávanie dosahujú, nespĺňa naše požiadavky, a preto sme nútení zaraďovať
do študijných programov prvých ročníkov ako výberové predmety rozličné repetitóriá, ktorými sa snažíme doplniť
chýbajúce poznatky, na ktoré potrebujeme vo vysokoškolskom vzdelávaní nadväzovať. S viacerými študentmi sa
aj napriek tomu, po kontrole minimálnych požiadaviek, musíme aj rozlúčiť,“ spresnila Peterková skladbu
študentov univerzity. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podľa informácií jej prorektorky Zdenky
Gálovej prijíma ešte stále uchádzačov na päť fakúlt, prihlášky už neprijíma iba fakulta ekonomiky a manažmentu.
Aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dáva možnosť v 2. kole si podať prihlášku na všetky fakulty. Termín je
jednotný: do 15. augusta. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa slov jej rektora Pavla Sováka po
ukončených prijímacích konaniach už naplnila svoju kapacitu, s výnimkou niektorých odborov. Tradične najvyšší
záujem bol o lekársku fakultu, ale vysoký bol aj o niektoré odbory na prírodovedeckej fakulte (biológia, chémia) a
na filozofickej fakulte (štúdium jazykov, masmediálna komunikácia). „V najbližších mesiacoch uvidíme, v akej
miere študenti akceptujú rozhodnutie o prijatí na štúdium a zapíšu sa do prvého ročníka,“ povedal Sovák. Druhé
kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium sa uskutoční iba na dvoch fakultách, na fakulte verejnej správy
a v ústave telesnej výchovy a športu.
Jarmila Horáková
Stručne o prihláškach
1. Dekani fakúlt sú povinní podľa zákona každoročne do konca septembra zverejniť podmienky prijatia na
bakalárske štúdium v ďalšom akademickom roku.
2. Uchádzači o štúdium sa z nich dozvedia termín podania prihlášky, formu a rámcový obsah skúšky a spôsob
vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium
príslušného študijného programu.
3. Prihlášky na štúdium vysoké školy začínajú prijímať v januári. Na školy s talentovými skúškami sa tak deje
už v novembri – decembri. Niektoré školy (lekárske fakulty) uzatvárajú podávanie prihlášok skôr, iné fakulty
nechávajú študentom dlhší čas.
4. Prihlášky na štúdium iba v elektronickej verzii prijíma zatiaľ jediná verejná vysoká škola STU v Bratislave.
5. Písomná prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne a musí byť
podpísaná uchádzačom. Treba zaplatiť aj poplatok za administratívne úkony prijímacieho konania.
6. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty fakulta zverejní na svojom
webe a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchádzačov.
7. Písomné vyrozumenie uchádzač o prijatí či neprijatí musí dostať do 30 dní od rozhodnutia dekana.
8. Väčšina fakúlt uchádzačov prijíma na základe dosiahnutých výsledkov zo strednej školy, niektoré vyžadujú
testy zo všeobecných študijných predpokladov SCIO alebo používajú vlastné.
9. Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium. Fakulty, ktoré
nenaplnili v prvom termíne počty študentov, môžu vypísať dodatočné prijímacie konanie.
10. Študentom fakulty sa prijatý uchádzač stáva až dňom zápisu na štúdium
[Späť na obsah]

Fakulty a ústavy UPJŠ
1. Kam za kultúrou - utorok 10. júla
[10.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.]
Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie.
Košický kraj
KINÁ
KOŠICE: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 15.50, 18.20, 20.50, 3D o 13.00, 17.20, 19.50, Manžel na skúšku o
18.30, 20.40, Muž, ktorý zabil Don Quijota o 15.00, Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 20.40, 3D o 13.50, 18.00,
Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 13.00, Debbina 8 o 17.40, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o
14.00, Luis a ufóni o 13.40, 15.40, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.20, Pat a Mat opäť v akcii o
16.20, Psí detektív o 13.10, 15.10, Sicario 2: Soldado o 18.10, Som sexy o 17.50, Taguj! o 20.10, Ukradnutá
princezná o 13.30, 16.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Ant-Man a Wasp o 13.50, 20.00, 20.40, 3D o 18.00,
Manžel na skúšku o 15.30, 18.30, Prvá očista o 20.30, Psí detektív o 14.00, Sicario 2: Soldado o 15.45, Som
sexy o 15.50, Jurský svet: Zánik ríše o 13.20, 16.00, 18.05, 3D o 20.10, Luis a ufóni o 13.40, Pablo Escobar:
Nenávidený a milovaný o 17.40 hod., ÚSMEV - Rock’n Roll o 18.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o
20.20 hod.,

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Ant-Man a Wasp o 20.00, 3D o 18.00, Manžel na skúšku
o 15.30, Prvá očista o 20.30, Psí detektív o 14.00, Sicario 2: Soldado o 15.45, Som sexy o 15.50, Jurský svet:
Zánik ríše o 13.20, 18.05, 3D o 20.10, Luis a ufóni o 13.40, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 17.40 hod.
MÚZEÁ, VÝSTAVY
Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - utorok 10. júla
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava: Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný
rozmer (do 16. 9.), František Veselý – Krajina nového typu (do 21. 10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA
(Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov
výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990); Výstava: Obrazy zo súkromných zbierok
- Július Szabó 1907 - 1972 (do 9. 9.), Povesť o jazere Izra - Zuzana Virághová (do 2. 9.),
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický
zlatý poklad; Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), Hungarikum - Ľudové umenie Matyó (do 9. 9.),
Bieloskvúce poklady (do 30. 9.); Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom (do 26. 8.), (premietanie firmu)
Orlie pierko o 15.00 hod., (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia
v umení; GALÉRIA PRI KOMÍNE (Nám. Maratónu mieru 2) - Z príbehu do príbehu - Dizajnéri divadelného
kostýmu (do 23. 9.), MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO a STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE;
GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Zuzana Roskoványiová: Život je bláznivý karneval
(do 12. 8.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Rožňavské cechy (do 16. 9.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ
MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie,
Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu,
oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na
Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Slovenský poklad - najstaršie
opálové bane na svete (do 15. 7.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark Československá štátnosť 1918 (do 31. 8.); Mesiac autorského čítania 2018: Arnošt Goldflam (CZ), Murat
Uyurkulak (TUR) od 18.00 do 20.00 hod., ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.); Oprášené dejiny 2 - košickí remeselníci a obchodníci v
minulosti (do 31. 8.),
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny,
VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a
mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie
fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia
zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada
umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM:
Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla
z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; Premeny námestia (do 12. 8.), To naj z prírody Spiša, BANÍCKOENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka
nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina; František Miháľ - Farebná krajina (do 31. 8.), GALÉRIA
NETRADIČNÝCH UMENÍ (Letná 49) - Obrazy inak (do 14. 7.),
MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY Keď drevo spieva,
SMIŽANY: MÚZEUM - Od nektáru po medovník,
TREBIŠOV: MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.)
ZÁBAVA
KOŠICE: FF UPJŠ (Moyzesova 9) - Ars Šafarikiana - 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe
vysokoškolákov (do 13. 7.)
Prešovský kraj
KINÁ
PREŠOV: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 15.40, 18.10, 20.40, 3D o 19.50, Manžel na skúšku o 16.00, 20.30,
Prvá očista o 20.20, Jurský svet: Zánik ríše o 13.00, 15.10, 3D o 17.40, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o
13.20, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 13.40, Luis a ufóni o 13.10, Pablo Escobar: Nenávidený a
milovaný o 18.20, Pat a Mat opäť v akcii o 13.50, 15.50, Psí detektív o 15.20, Sicario 2: Soldado o 20.50, Som
sexy o 18.00, Taguj! o 17.50 hod., LETNÉ KINO POCITY - The Florina Project o 21.00 hod.,
POPRAD: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 21.00, 3D o 18.20, Manžel na skúšku o 20.50, Prvá očista o 20.40,
Jurský svet: Zánik ríše o 18.00, 3D o 15.30, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 15.20, Psí detektív o 15.50,
Som sexy o 18.10 hod.,
HUMENNÉ: FAJN - Letný prázdninový festival: Sherlock Gnomes o 10.00, Ant-Man a Wasp o 19.30 hod.
MÚZEÁ, VÝSTAVY
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň,
Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Výstava: Nowy sacz – Nyiregyhaza – Prešov (do 31. 8.),
Priateľstvo - Barátság - Przyjaźń (do 31. 8.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne

13 - 17) HLAVNÁ 51 A 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, MEDZIPOSCHODIE – Paulína Halasová/Budúcnosť je
blízko (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBY - Eduard Klena/Tyrell (do 2. 9.), HLAVNÁ 53:
SUTERÉN - Relacje/Vzťahy (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty zo zbierok Šarišskej
galérie (do 2. 9.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17)
Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI,
SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa
Mika;
STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov,
KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Michal Studený (do 11. 7.),
POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty;
ELEKTRÁREŇ TG - Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia (do 26. 7.),
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava:
Jozef ČESLA – Tajomné savany africké (do 9. 9.),
SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála
expozícia Ferdinanda Katonu,
SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty
pre stereografiu,
SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.),
HUMENNÉ: VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Premena do krásy (do 30. 9.),
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Historické hodiny - umeleckohistorická
výstava (do 15. 7.), Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 31. 8.)
https://korzar.sme.sk/c/20864888/kam-za-kulturou-utorok-10-jula.html
[Späť na obsah]

2. Tipy na dnes - utorok 10. júla
[10.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.]
Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie.
Papa kvíz
KOŠICE. Chcete si preveriť svoje vedomosti a dozvedieť sa niečo nové z oblasti umenia? Tak potom práve
pre vás sú určené pravidelné súťažné večery v príjemnom prostredí kaviarne Papa v Kulturparku. Súťažiacich
opäť čakajú kultúrno-umelecké témy. Zmerať si sily a najmä znalosti si súťažné tímy budú môcť najbližšie v
utorok o 19.00 hod.
CINEMAX
Prečítajte si tiež:Kam za kultúrou - utorok 10. júla
KOŠICE. Ant-Man a Wasp o 15.50, 18.20, 20.50, 3D o 13.00, 17.20, 19.50, Manžel na skúšku o 18.30, 20.40,
Muž, ktorý zabil Don Quijota o 15.00, Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 20.40, 3D o 13.50, 18.00, Bella a Sebastián
3: Navždy priateľmi o 13.00, Debbina 8 o 17.40, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 14.00, Luis a ufóni o
13.40, 15.40, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.20, Pat a Mat opäť v akcii o 16.20, Psí detektív o
13.10, 15.10, Sicario 2: Soldado o 18.10, Som sexy o 17.50, Taguj! o 20.10, Ukradnutá princezná o 13.30, 16.30
hod.
ÚSMEV
KOŠICE. Rock’n Roll o 18.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.20 hod.
FF UPJŠ
KOŠICE. Moyzesova 9 - Ars Šafarikiana - 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov
(do 13. 7.)
James Evans band a priatelia
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 17.30 h. sa uskutoční koncertný program známeho britského
multiinštrumentalistu žijúceho vo Vysokých Tatrách so sprievodnou kapelou a príhovorom pastora.
Komorný koncert
TATRANSKÁ LOMNICA. V evanjelickom kostole sa o 19.00 h. uskutoční komorný koncert. Účinkujú Lidia
Parra Avila, husle (Mexiko) a Chan Yuk Fan, gitara (Hong Kong)
https://korzar.sme.sk/c/20862890/tipy-na-dnes-utorok-10-jula.html
[Späť na obsah]

3. Ars Šafarikiana ponúka priestor autorskej tvorbe vysokoškolákov
[10.07.2018; teraz.sk; Školský servis; 06:52; TASR]

Ide už piaty ročník celoslovenskej súťaže, ktorá bude do piatka (13.7.) prebiehať v novozrekonštruovanom
areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ).
Košice 10. júla (TASR) – Týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana, ktorý sa v Košiciach začne v pondelok 9.
júla, ponúka opäť priestor autorskej tvorbe vysokoškolákov. Ide už piaty ročník celoslovenskej súťaže, ktorá bude
do piatka (13.7.) prebiehať v novozrekonštruovanom areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(FF UPJŠ).
“Podujatie bude už tradične spojené s obľúbenými dielňami tvorivého písania, besedami a workshopmi,”
priblížila členka organizačného výboru Markéta Andričíková. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl,
ktorí sa venujú básnickej, prozaickej, publicistickej alebo dramatickej tvorbe. “Prihlásilo sa 12 študentov. Odborná
porota z nich vybrala siedmich, ktorí strávia v Košiciach nezabudnuteľný týždeň plný kreativity,” spresnila s tým,
že zostavu účastníkov tvoria študenti Právnickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a domácej Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Podľa Andričíkovej sa na podujatí niektorí študenti zúčastňujú opakovane. “Na jednej strane to vnímame ako
signál spokojnosti účastníkov, ale zároveň je to pre nás aj veľká výzva pripraviť ešte bohatší, kvalitnejší a
zaujímavejší program ako v uplynulých ročníkoch,” vysvetlila. Okrem dielní zameraných na samotné tvorivé
písanie si pre súťažiacich prichystali výtvarné, mediálne a dramaticky orientované činnosti.
“Máme naplánované tri interaktívne besedy, kombinované s tvorivým čítaním a písaním – so spisovateľkou a
výtvarníčkou Monikou Kompaníkovou, s básnikom Mariánom Milčákom a so spisovateľom Petrom Karpinským, aj
zaujímavý interaktívny koncert etnofolkloristu a multiinštrumentalistu Michala Smetanku. Súčasťou programu
bude aj účasť na Mesiaci autorského čítania, ktorý počas júla prebieha v košickom Kulturparku, a tiež odborná
analýza tvorby účastníkov podujatia, zaslanej ešte pred samotnou súťažou, aj tej, ktorá vznikne počas dielní,”
konkretizovala Andričíková. Účastníci budú okrem toho každý deň dostávať malé zadania, aby sa tvorivo
realizovali aj po večeroch.
Lektormi Ars Šafarikiana 2018 sú Marta Součková, Marián Milčák, Markéta Andričíková, Dominika Petáková,
Patrícia Papcunová a Alena Oravcová.
O podujatí informoval Marián Gladiš z FF UPJŠ v Košiciach.
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/kosice-ars-safarikiana-ponuka-priest/43161-clanok.html
[Späť na obsah]

4. Emil Semanco
[10.07.2018; Prešovské noviny; SERVIS/PUBLICISTIKA; s. 20; MÁRIA PIHULIČOVÁ]
Emil Semanco – vernisáž výstavy Miracl E.S. continue je pripravená v utorok o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni
Viola.
PREŠOV. Pozývame vás do Violy na prierezovú výstavu koláží s názvom MIRACL E.S. continue. Autor Emil
Semanco sa narodil 6. 7. 1953 v Čertižnom.
V rokoch 1972 – 1977 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a
literatúru. Po promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Popri novinárskej práci sa venoval aj
výtvarnej tvorbe.Prvú autorskú výstavu mal v Prešove už v roku 1979. Od roku 1982 pôsobil v Bratislave ako
riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkov, časopisov a v Slovenskej televízii. Založil a viedol
viacero periodík. V roku 1984 zavŕšil doktorandské štúdium dejín umenia (PhDr.).
Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, v súčasnosti starostom tohto najstaršieho umeleckého
spolku na Slovensku. Pôsobí ako kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor
výtvarných sympózií. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú publicistickú, literárnu aj výtvarnú tvorbu, v ktorej
dominuje technika koláže. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Počet jeho autorských prezentácií prevýšil tri
desiatky. Je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu, laureátom Ceny Rudolfa Jašíka a v roku 2005 mu
udelili Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút. V tomto roku
predstaví svoju tvorbu pri príležitosti významného životného jubilea na výstavách v ústredí Národnej banky
Slovenska v Bratislave, na autorskom večere v literárnej kaviarni Viola v Prešove
Trvanie výstavy 10. 7. – 9. 8. 2018.
[Späť na obsah]

5. V kategórii Informačné technológie, mobilné technológie, web zvíťazil
projekt BodyFix Technologies
[11.07.2018; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia]
11. júl. 2018 • Počítačové a informatické vedy
BodyFix Technologies je mobilná a webová aplikácia, ktorá má pomôcť zrýchliť celý proces diagnostiky
problémov chrbtice pomocou špeciálnych funkcií a pomocou priameho prepojenia s expertmi v mestách,
okresoch alebo krajoch. V súťaži Slovak University Startup Cup 2018 obsadil tento projekt prvé miesto v kategórii
Informačné technológie, mobilné technológie, web.

Cieľom tvorcov je dať fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom aj obyčajným ľudom nástroj,
ktorý im uľahčí nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách ohľadom zdravia ich
zverencov. Vďaka tomu majú mať možnosť lepšie a efektívnejšie pripravovať cvičebné jednotky, cieliť rast
svalstva, riadiť procesy, a teda zlepšovať celé držanie tela a zdravotný stav. Radi by spustili program na ZŠ Deň
zdravého chrbta, kde by ich experti zadarmo diagnostikovali deti po súhlase rodičov a následne pre nich
vypracovali cvičebné plány.
Ako vysvetľuje Nora Belíová, členka tímu BodyFix Technologies (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach), už
minulý rok sa prihlásili so start-upom vo fáze nápadu a dostali sa medzi semi-finalistov. „Tentokrát sme už s Beta
verziou produktu získali ocenenie, čo nás veľmi potešilo. Každé ocenenie si veľmi vážime a motivuje nás to. Náš
projekt je výnimočný našim rôznorodým tímom a skúsenosťami s tým spojenými. Našim prínosom pre bežných
užívateľov je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, zatiaľ v oblasti problémov s chrbticou, ktoré trápia takmer
každého z nás. Chceme urýchliť proces diagnostiky chrbtice pomocou webovej a mobilnej aplikácie a následne
prepojenie s expertom (lekár, fyzioterapeut, masér…), ktorý už bude mať pri prvom osobnom stretnutí vedomosť
o pacientovom zdravotnom stave.“
Súčasne chcú vzdelávať ľudí inštruktážnymi videami a zviditeľniť tzv. Školu chrbta. „Radi by sme s našou
aplikáciou spustili program Škola chrbta pre škôlky a školy, kde by sme diagnostikovali z fotografie počiatočné
problémy. Momentálne hľadáme investorov, aby sme mohli spustiť aplikáciu naplno pre bežných užívateľov,“
vysvetľuje Nora Belíová.
Tím BodyFix získal aj cenu JCI – Slovensko pre start-up s najväčším prínosom pre spoločnosť.
*********************************************
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Slovak University Startup Cup 2018 sa uskutočnilo dňa koncom júna
2018 v Bratislave. Prihlásených bolo 68 projektov z celého Slovenska. Odborná komisia vyhodnotila päť
najlepších študentských start-upov podľa jednotlivých kategórií:
Veda, medicínske technológie
Informačné technológie, mobilné technológie, web
Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika
Životné prostredie, zelené technológie
Otvorená kategória pre ostatné nápady
Cieľom súťaže je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov vysokých škôl, ktorí majú inovatívne nápady a
myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii inovatívnych riešení do reálneho podnikania.
Organizátori sú presvedčení, že študentské start-upy majú dôležité miesto v ekosystéme startupovej
komunity. Start-upy s najväčším potenciálom vyberala komisia zložená zo skúsených, úspešných podnikateľov,
ako aj zástupcov reklamných partnerov, mediálnych partnerov či spolupracujúcich organizácií.
Víťazi piatich kategórií získavajú balík zaujímavých cien ako mentoring od skúsených podnikateľov,
konzultačné služby od poradenskej spoločnosti, starostlivosť od finančnej inštitúcie, zapožičanie prémiového
auta, atď. Absolútny víťaz pocestuje na celosvetové finále študentských startupov – University Startup World Cup
do Dánska a má možnosť predstaviť svoj projekt investorom z celej Európy. Strávi tu päť dní spojených s top
mentoringovým programom a možnosťou networkingu so študentskými start-upmi z celého sveta. Globálnemu
víťazovi odovzdáva cenu každoročne dánska princezná. Podujatie sa koná v septembri v Kodani.
Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018. Zastrešuje ho
mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou. JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí, a to už od študentov
vysokých škôl. Junior Chamber International – Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International,
ktorá má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. V roku 2015 oslávila 100 rokov od
svojho založenia.
Informačný zdroj:
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/uspech-v-slovak-university-startup-cup-2018
https://bodyfix.io/home-en/
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR
Foto zdroj:
https://bodyfix.io/home-en/
Uverejnila: VČ
Súvisiace:
Články
V kategórii Veda, medicínske technológie vyhral startup S-Case
08. júl. 2018
http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-kategorii-informacne-technologie-mobilne-technologie-web-zvitazilprojekt-bodyfix-technologies
[Späť na obsah]

Univerzitné pracoviská

1. Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala takmer 50 detí
[10.07.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR]
24hod.sk Z domova
Ilustračná snímka.
Košice 10. júla (TASR) - Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)
počas tohto týždňa spoznáva hravou formou takmer 50 detí. Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez
hraníc sa začal v pondelok (9.7.) a skončí sa v piatok (13.7.) slávnostnou promóciou.
Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavnovzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.
“Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o
tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla
najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny,”
informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.
V utorok sa na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú
kreatívnu školu pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka.
Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v
krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a spoznajú, ako vzniká počítačová animácia. Modelové
súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je to právny poriadok a aké sú základné práva a slobody
v našom živote. Filozofická fakulta predstaví príbeh starej povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež,
prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska.
“Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu,” doplnila
Adamčíková.
Na záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
https://www.24hod.sk/univerzita-bez-hranic-na-upjs-v-kosiciach-privitala-takmer-50-deti-cl600602.html
[Späť na obsah]

2. Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala takmer 50 detí
[10.07.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván]
Košice 10. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)
Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) počas tohto týždňa spoznáva
hravou formou takmer 50 detí. Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez hraníc sa začal v pondelok (9.7.)
a skončí sa v piatok (13.7.) slávnostnou promóciou.
Žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl, poslucháči Univerzity bez hraníc na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na prednáške 10. júla 2018
Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavnovzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.
“Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o
tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla
najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny,”
informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.
V utorok sa na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú
kreatívnu školu pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka.
Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v
krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a spoznajú, ako vzniká počítačová animácia. Modelové
súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je to právny poriadok a aké sú základné práva a slobody
v našom živote. Filozofická fakulta predstaví príbeh starej povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež,
prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska.
“Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu,” doplnila
Adamčíková.
Na záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.
https://www.hlavnespravy.sk/univerzita-bez-hranic-na-upjs-v-kosiciach-privitala-takmer-50-deti/1459342
[Späť na obsah]

3. Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala takmer 50 detí
[10.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška]
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavnovzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.
Košice 10. júla (TASR) - Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)
počas tohto týždňa spoznáva hravou formou takmer 50 detí. Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez
hraníc sa začal v pondelok (9.7.) a skončí sa v piatok (13.7.) slávnostnou promóciou. Účastníci sú žiaci 5. a 6.
ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavno-vzdelávací program na
jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.“Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte
verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia
a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej
záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny,” informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková. V utorok sa
na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú kreatívnu školu
pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka. Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si
pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a
spoznajú, ako vzniká počítačová animácia. Modelové súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je
to právny poriadok a aké sú základné práva a slobody v našom živote. Filozofická fakulta predstaví príbeh starej
povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež, prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska.“Každý
deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu,” doplnila Adamčíková. Na
záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.
http://www.teraz.sk/regiony/univerzita-bez-hranic-na-upjs-v-kosic/336011-clanok.html
[Späť na obsah]

4. Univerzita bez hraníc privítala takmer päťdesiat detí
[10.07.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR]
Zažívajú aj pirátske dobrodružstvá.
Univerzita bez hraníc
(12 fotografií)
KOŠICE. Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) počas tohto týždňa
spoznáva hravou formou takmer 50 detí.
Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez hraníc sa začal v pondelok (9.7.) a skončí sa v piatok (13.7.)
slávnostnou promóciou.
Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl.
Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavno-vzdelávací program na jednotlivých fakultách a
univerzitných pracoviskách.
“Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o
tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla
najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny,”
informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.
V utorok sa na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú
kreatívnu školu pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka.
Zažívajú aj pirátske dobrodružstvá
Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v
krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a spoznajú, ako vzniká počítačová animácia.
Modelové súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je to právny poriadok a aké sú základné
práva a slobody v našom živote.
Filozofická fakulta predstaví príbeh starej povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež, prečo sú
osmičky dôležité pre históriu Slovenska.
“Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu,” doplnila
Adamčíková.
Na záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20867337/univerzita-bez-hranic-privitala-takmer-patdesiat-deti.html
[Späť na obsah]

5. Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach privítala takmer 50 detí
[10.07.2018; dobrenoviny.sk; 13:52; TASR]
Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavnovzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Košice 10. júla (TASR) - Výučbu a vedeckú činnosť na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)
počas tohto týždňa spoznáva hravou formou takmer 50 detí. Pestrý program 8. ročníka detskej Univerzity bez
hraníc sa začal v pondelok (9.7.) a skončí sa v piatok (13.7.) slávnostnou promóciou.
Účastníci sú žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl. Každý deň je pre nich pripravený dopoludňajší zábavnovzdelávací program na jednotlivých fakultách a univerzitných pracoviskách.
“Počas prvého dňa zažili deti zaujímavý program na fakulte verejnej správy, kde sa dozvedeli informácie o
tom, čo je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Univerzitná knižnica zaviedla
najmenších zvedavcov do informačného úľa a v lone botanickej záhrady spoznali rôzne zaujímavé rastliny,”
informovala hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.
V utorok sa na lekárskej fakulte deti naučia, ako zdravo jesť a ako sa správne starať o zúbky, absolvujú
kreatívnu školu pipetovania a zoznámia sa s rôznymi parazitmi človeka.
Školáci zavítajú aj na prírodovedeckú fakultu, kde si pomocou minipieskoviska vytvarujú rôzne formy reliéfu v
krajine, zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami a spoznajú, ako vzniká počítačová animácia. Modelové
súdne konanie zažijú na právnickej fakulte, zistia tiež, čo je to právny poriadok a aké sú základné práva a slobody
v našom živote. Filozofická fakulta predstaví príbeh starej povaly a naučí deti, ako pomáhať druhým, priblíži tiež,
prečo sú osmičky dôležité pre históriu Slovenska.
“Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s ústavom telesnej výchovy a športu,” doplnila
Adamčíková.
Na záver si deti za účasti vedenia univerzity slávnostne prevezmú diplom o absolvovaní Univerzity bez hraníc.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/137183/univerzita-bez-hranic-na-upjs-v-kosiciach-privitala-takmer-50-deti
[Späť na obsah]

Top informácie z rezortu školstva
1. Tretí sektor šarapatí v školách
[07.07.2018; Slovenské Národné Noviny; NÁZORY; s. 3; Eva ZELENAYOVÁ]
Eva ZELENAYOVÁ
Neraz sme sa na stránkach SNN venovali zhubnému pôsobeniu mimovládnych organizácií v školstve.
Niektoré išli tak ďaleko, že si uzurpovali priamy vstup do vzdelávacieho procesu. Aj keď by sa v takomto prípade
mal k projektu vyjadriť príslušný rezort, ale aktivisti ho na posúdenie nepredložia, aj tak sa nič nedeje. Respektíve
deje, po školách sa potulujú rôzne skupiny ľudí so svojimi názormi, ktorými sa usilujú presvedčiť študentov o
svojej pravde. Zákon síce zakazuje v školách a školských zariadeniach činnosť politických strán a politických
hnutí a ich propagáciu, ale vynaliezaví aktéri si vedia nájsť spôsob, ako sa k študentom priblížiť. Trebárs aj cez
prázdninové kurzy.
Dá sa namietať, že tretí sektor nemá náboženský ani politický charakter. Funguje na dobrovoľníckej báze, je
neziskový, inštitucionálne oddelený od štátu, má právnu subjektivitu. Andrej Knapko však pri vymedzení tretieho
sektora pripúšťa aj jeho širšie vymedzenie. A potom „do tretieho sektora sa zaraďujú aj samosprávne stavovské
organizácie, verejnoprávne inštitúcie, štátne fondy a napokon aj cirkvi, náboženské združenia, politické strany a
politické hnutia“. Takže tretí sektor podľa autora tvorí celý verejný priestor. Môže dostávať príspevky od štátu,
funguje na samosprávnom princípe a nekontroluje ho štát ani inštitúcie stojace mimo neho. Na Slovensku dosiahli
treťosektorové združenia väčší vplyv než štátne inštitúcie. Preto celkom oprávnene vzniká otázka, kto vlastne
riadi štát. Sme ešte zastupiteľská parlamentná demokracia alebo sme vybudovali alternatívny pilier moci, ktorý sa
vymyká akejkoľvek kontrole štátu? Bez možnosti občanov voliť si svojich predstaviteľov moci. A je pozoruhodné,
že napriek tomu, že ide skôr o sektárske skupiny než o občiansku spoločnosť, nazývajú sa občianske združenia.
Treba povedať, že občianske združenia sa angažujú najmä v oblasti ľudských práv. Kým európska kultúra si
zakladá na hodnotách antickej a kresťanskej civilizácie, mimovládny sektor nemá hodnotový základ. Skôr sa
vymedzuje voči niektorým extrémistickým prejavom, čím ich prakticky vsugerúva spoločnosti. Ak si zoberieme
hociktorú agendu dohovorov, v ktorých figurujú ľudské práva, vždy sa v nich spomínajú termíny ako diskriminácia,
xenofóbia, antisemitizmus, extrémizmus a rasizmus. Sú tiež obsahom Pedagogicko-organizačných pokynov na
školský rok 2018/2019, najmä v časti ľudské práva. Hovorí sa v nich napríklad, že „výchovu k ľudským právam v
triede usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských
práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej
spoločnosti“. Školy tiež majú vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie, do školských osnov majú zapracovať
témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, nezabúda sa ani na rovnosť mužov a žien. O výchove k mravnosti a
vlastenectvu nie je v materiáli, ktorý podpísala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina
Lubyová, nominantka SNS, ani zmienka.
Zaujímavým poznatkom z pokynov je stať, kde sa hovorí, že rezort „informuje školy o možnosti zapojiť sa do
celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet“, a odporúčajú Metodickú príručku na občiansku náuku,
mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ Inštitútu pre aktívne občianstvo, čiže mimovládnej organizácie. Inými
slovami, rezort školstva dobrovoľne odovzdáva formovanie myslenia mladej generácie do rúk sektárskej
organizácie. To je tá reforma školstva?
[Späť na obsah]

2. Lubyová vylučuje zánik SAV, transformácia podľa nej mešká pre chýbajúce
podklady
[10.07.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR]
Zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu jednotlivých 48 ústavov Slovenskej akadémie vied
(SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) mali až na štyri výnimky množstvo nedostatkov, neboli doručené v
zákonnej lehote, pričom dodnes nie sú kompletné. Novinárom to na utorkovom brífingu povedala ministerka
školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa
riadne nedokončí proces transformácie ústavov SAV na VVI, akadémia môže zaniknúť. Lubyová takýto scenár
vylučuje.
„Transformácia sa začala pripravovať ešte na jeseň 2014, prebehnúť to malo k 1. januáru 2016. Na
preklopenie na VVI potrebovali dodať podklady do 1. apríla 2018. Ministerstvo by ich skontrolovalo a vyzvalo by
SAV na doplnenie do 31. mája 2018. Ak by bolo všetko doplnené, od 1. júla by zaregistrovalo tých asi 50
inštitúcií. Ale podklady boli dodané v posledný deň lehoty, pričom sa zistilo, že viacero zákonných náležitostí
chýba,“ povedala Lubyová s tým, že absentovali napríklad údaje o členoch dozorných rád.
Ministerstvo školstva našlo aj v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí. „Ešte 21. mája sme zaslali SAV
výzvu na doplnenie a opravu. Ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu,“
ozrejmila šéfka rezortu.
Keďže podľa Lubyovej bola obava, aby sa SAV neocitla v právnom vákuu, 11. júna sa na rokovaní
parlamentného školského výboru do zákona vsunuli opatrenia, aby sa tomu zabránilo. „Bol teda predĺžený termín
na registráciu na VVI. Toto bol predmet rýchlej novely, prezident Andrej Kiska ju ale vetoval. Stalo sa teda to, že
sa jednotlivé ústavy SAV stali VVI, momentom ich založenia je marec. Sú založené, ale nestihli sa registrovať,“
konštatovala Lubyová s tým, že ústavom nič nebráni, aby sa urýchlene registrovali ako VVI podľa súčasného
zákona.
Podľa Šajgalíka si akadémia všetky povinnosti splnila
Šajgalík podotkol, že SAV už mala byť transformovaná, ale ústavy stále nie sú zapísané v registri a akadémia
sa nachádza v právnom vákuu. Ministerstvo školstva podľa Šajgalíka žiada ďalšie listiny. Šéf SAV zdôrazňuje,
že jeho inštitúcia si svoje povinnosti potrebné na transformáciu splnila. Dodala aj doklady, ktoré podľa nej idú nad
rámec zákona. Napriek tomu žije v neistote a čaká na verdikt.
„Máme v ruke aj názor podpísaný riaditeľom Ústavu štátu a práva SAV, ktorý hovorí, že doklady, ktoré od nás
ministerstvo vyžaduje, sú nad rámec zákona. Netvrdíme, že sme nikdy neurobili žiadnu chybu, ale vždy sme
postupovali v zmysle zákona a vždy sme sa snažili vyhovieť aj požiadavkám, ktoré sme považovali nad rámec
zákona,“ povedal Šajgalík, ktorý zdôrazňuje, že SAV si v drvivej väčšine splnila náležitosti zákona k 31. marcu
2018.
Šajgalík má obavy z úplného zániku SAV
„Dostali sme sa do zvláštneho stavu, ktorý veľmi zneisťuje zamestnancov SAV,“ uviedol Šajgalík. Dnes sú
podľa neho len dva možné scenáre. Buď sa SAV transformuje, či už zložitým alebo priateľským spôsobom,
pretože to je nezvratný proces a myslím si, že ani nie je politická vôľa, aby sa zastavil. Alebo druhá možnosť, že
to dostane inštitúciu do takého chaosu, že tá sama zanikne," povedal. Ľudia sú podľa Šajgalíka finančne
podvyživení, mladí utekajú. „Tí, čo sú tu, sú entuziasti, ktorí chcú pomôcť tejto krajine, chcú zostať doma a to, čo
robia, ich baví. Ale keď zistia, že zo strany štátu vznikajú pre nich nevysvetliteľné prekážky, prečo by tu zostali?“
zamýšľa sa šéf SAV, podľa ktorého neistota nie je dobrá a akadémiu treba stabilizovať.
Ministerstvu školstva podľa Šajgalíkových slov chýbali od SAV napríklad doklady o riaditeľoch, ktorí sa
menili k 1. aprílu. Keďže ešte neboli uzavreté výberové konania, tak sme ich nedodali, to je logické," vysvetlil. To
by podľa neho nemalo ohroziť prechod SAV na VVI. Vzhľadom na stupňujúce sa požiadavky ministerstva si v
SAV podľa Šajgalíka nie sú istí, či je vôľa, aby SAV hladko prešla do režimu VVI. Dochádza tu k zneisťovaniu
SAV. Sú tu kroky, ktoré sú navonok prezentované tak, že nám chcú pomôcť, a my vo vnútri to čítame inak,"
poznamenal.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476412-lubyova-podklady-na-transformaciu-sav-neprisli-vcas-amali-nedostatky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Späť na obsah]

3. Je tu nová hrozba výpadku učebníc: 1,1 milióna kníh pre školy je ohrozených
[10.07.2018; hnonline.sk; Slovensko; 00:00; rga]
Tento problém sa pritom opakuje každoročne.
Nový školský rok sa začína za menej ako dva mesiace a už teraz je jasné, že žiaci sa nedostanú k miliónu
učebníc. Školy od ministerky Martiny Lubyovej žiadajú 2,6 milióna kusov kníh. „K dnešnému dňu je pre žiakov
pripravených zhruba 1,5 milióna kusov učebníc, čo predstavuje 58-percentnú mieru zabezpečenia požiadaviek
škôl,“ odkazuje im rezort.

Ide teda o podobný prípad ako minulý rok, keď školy nedostali viac ako milión učebníc. Vtedy išlo najmä o
nové Prírodovedy a Vlastivedy pre tretí a štvrtý ročník, ktoré sa menili pre inovovaný Štátny vzdelávací program.
Teda osnovy.
HN sa informovali, či tento rok budú chýbať tie isté druhy kníh. Ministerstvo tvrdí, že knihy na Prírodovedu
žiaci dostanú. S Vlastivedou je to už otáznejšie, rezort jej dodanie len „predpokladá“. Neodpovedal ani na otázku,
koľko nových učebníc bude nakoniec chýbať a pri akom počte ide len o zabezpečenie reedície.
Tento problém sa pritom opakuje každoročne. Analytik Robert Chovanculiak z INESS vidí problém v
centrálnom obstarávaní kníh. „A to sa netýka len procesu konkurzu a schvaľovania povoleniek na nové učebnice,
ale aj samotného procesu distribúcie už schválených učebníc,“ povedal pre HN. Distribútor učebníc sa totiž
obstaráva samostatne.
https://slovensko.hnonline.sk/1776099-je-tu-nova-hrozba-vypadku-ucebnic-1-1-miliona-knih-pre-skoly-jeohrozenych
[Späť na obsah]

4. Žiakom bude chýbať vyše milióna učebníc
[10.07.2018; hnonline.sk; Slovensko; 00:00; Romana Gogová]
Rezort školstva síce zvýšil rozpočet, no aj tak bude na školách chýbať 1,1 milióna kusov učebníc.
Pritom tie slovenské deti využívajú naplno. Napríklad až 92 percent žiakov uviedlo, že školské knihy považuje
v oblasti prírodných vied za hlavný zdroj informácií. Učebnice sú podľa zástupkyne riaditeľky na Základnej škole
na Lesníckej ulici v Prešove Marty Ichniovskej najdôležitejšie najmä pre deti na prvom stupni. Tie si ešte
informácie z iných zdrojov vyhľadávať nevedia. „Deti a rodičia s učebnicami pracujú aj pri domácej príprave, takže
nie sú dôležité len v škole,“ tvrdí.
Aj napriek tomu je roky s učebnicami na Slovensku problém. Školy avizujú, že v septembri budú potrebovať
2,6 milióna kusov kníh. „K dnešnému dňu je pre žiakov pripravených zhruba 1,5 milióna kusov učebníc, čo
predstavuje 58-percentnú mieru zabezpečenia požiadaviek škôl,“ reaguje však tlačové oddelenie ministerstva
školstva. To znamená, že v septembri bude pravdepodobne chýbať vyše milióna učebníc.
V minulosti však boli problémy s knihami rovnaké, v roku 2011 školy žiadali až 7,2 milióna učebníc, rezort
dodal len 3,9 milióna. Odborníci tvrdia, že za to môže centrálny model obstarávania, ktorý však ministerstvo
neplánuje zmeniť. Analytik Robert Chovanculiak z INESS nazval celý systém „extrémne centralizovaný“. „A to sa
netýka len procesu konkurzu a schvaľovania povoleniek pre nové učebnice, ale aj samotného procesu distribúcie
už schválených učebníc,“ povedal pre HN. Podľa ministerstva je problém najmä vo financiách, a aj keď sa
rozpočet tento rok zvýšil na 10 miliónov eur, nie je to dosť. „Ministerka školstva Martina Lubyová neustále
požaduje zvýšenie dotácie na učebnice s cieľom pokryť požiadavky škôl,“ doplnilo tlačové oddelenie.
https://slovensko.hnonline.sk/1776118-ziakom-bude-chybat-vyse-miliona-ucebnic
[Späť na obsah]

5. Predseda SAV Pavol Šajgalík varoval, že ak sa nedokončí transformácia
ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, akadémia môže zaniknúť
[10.07.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; R]
Redaktor: "Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík varoval, že ak sa nedokončí transformácia
ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, akadémia môže zaniknúť. Pripomína, že SAV už mala byť
transformovaná, ale ústavy stále nie sú zapísané v registri a akadémia je v právnom vákuu. Na predsedu SAV
bude popoludní reagovať ministerka školstva Marina Lubyová."
[Späť na obsah]

6. Lubyová: Podklady na transformáciu SAV mali nedostatky
[10.07.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 17:47; TASR]
Ľudia sú podľa šéfa SAV Šajgalíka finančne podvyživení, mladí utekajú.
Zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu jednotlivých 48 ústavov Slovenskej akadémie vied
(SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) mali až na štyri výnimky množstvo nedostatkov, neboli doručené v
zákonnej lehote, pričom dodnes nie sú kompletné.
Novinárom to na utorkovom brífingu povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).
Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa riadne nedokončí proces transformácie
ústavov SAV na VVI, akadémia môže zaniknúť. Lubyová takýto scenár vylučuje.
„Transformácia sa začala pripravovať ešte na jeseň 2014, prebehnúť to malo k 1. januáru 2016. Na
preklopenie na VVI potrebovali dodať podklady do 1. apríla 2018. Ministerstvo by ich skontrolovalo a vyzvalo by

SAV na doplnenie do 31. mája 2018. Ak by bolo všetko doplnené, od 1. júla by zaregistrovalo tých asi 50
inštitúcií. Ale podklady boli dodané v posledný deň lehoty, pričom sa zistilo, že viacero zákonných náležitostí
chýba,“ povedala Lubyová s tým, že absentovali napríklad údaje o členoch dozorných rád.
Ministerstvo školstva našlo aj v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí. „Ešte 21. mája sme zaslali SAV
výzvu na doplnenie a opravu. Ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu,“
ozrejmila šéfka rezortu.
Právne vákuum
Keďže podľa Lubyovej bola obava, aby sa SAV neocitla v právnom vákuu, 11. júna sa na rokovaní
parlamentného školského výboru do zákona vsunuli opatrenia, aby sa tomu zabránilo.
„Bol teda predĺžený termín na registráciu na VVI. Toto bol predmet rýchlej novely, prezident Andrej Kiska ju
ale vetoval. Stalo sa teda to, že sa jednotlivé ústavy SAV stali VVI, momentom ich založenia je marec. Sú
založené, ale nestihli sa registrovať,“ konštatovala Lubyová s tým, že ústavom nič nebráni, aby sa urýchlene
registrovali ako VVI podľa súčasného zákona.
Šajgalík podotkol, že SAV už mala byť transformovaná, ale ústavy stále nie sú zapísané v registri a akadémia
sa nachádza v právnom vákuu. Ministerstvo školstva podľa Šajgalíka žiada ďalšie listiny.
Šéf SAV zdôrazňuje, že jeho inštitúcia si svoje povinnosti potrebné na transformáciu splnila. Dodala aj
doklady, ktoré podľa nej idú nad rámec zákona. Napriek tomu žije v neistote a čaká na verdikt.
„Dostali sme sa do zvláštneho stavu, ktorý veľmi zneisťuje zamestnancov SAV," uviedol Šajgalík. Dnes sú
podľa neho len dva možné scenáre. „Buď sa SAV transformuje, či už zložitým alebo priateľským spôsobom,
pretože to je nezvratný proces a myslím si, že ani nie je politická vôľa, aby sa zastavil. Alebo druhá možnosť, že
to dostane inštitúciu do takého chaosu, že tá sama zanikne," povedal.
Vražda Jána Kuciaka
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom
Ľudia sú podľa Šajgalíka finančne podvyživení, mladí utekajú. „Tí, čo sú tu, sú entuziasti, ktorí chcú pomôcť
tejto krajine, chcú zostať doma a to, čo robia, ich baví. Ale keď zistia, že zo strany štátu vznikajú pre nich
nevysvetliteľné prekážky, prečo by tu zostali?" zamýšľa sa šéf SAV, podľa ktorého neistota nie je dobrá a
akadémiu treba stabilizovať.
Liberalizácia železníc by mala prilákať viac ľudí do vlakov
Stabilizácia akadémie
Šajgalík poukazuje na kroky, ktoré k stabilizácii akadémie neprispievajú. Patrí k nim situácia okolo
transformácie ústavov SAV. Pripomína, že ústavy už mali byť transformované, SAV si všetky zákonné povinnosti
podľa neho splnila. Ministerstvo školstva však podľa neho žiada ďalšie, a to aj nad rámec zákona.
„Máme v ruke aj názor podpísaný riaditeľom Ústavu štátu a práva SAV, ktorý hovorí, že doklady, ktoré od nás
ministerstvo vyžaduje, sú nad rámec zákona. Netvrdíme, že sme nikdy neurobili žiadnu chybu, ale vždy sme
postupovali v zmysle zákona a vždy sme sa snažili vyhovieť aj požiadavkám, ktoré sme považovali nad rámec
zákona," povedal Šajgalík, ktorý zdôrazňuje, že SAV si v drvivej väčšine splnila náležitosti zákona k 31. marcu
2018.
Ministerstvu školstva podľa Šajgalíkových slov chýbali od SAV napríklad doklady o riaditeľoch, ktorí sa
menili k 1. aprílu. „Keďže ešte neboli uzavreté výberové konania, tak sme ich nedodali, to je logické," vysvetlil.
To by podľa neho nemalo ohroziť prechod SAV na VVI. Vzhľadom k stupňujúcim sa požiadavkám
ministerstva si v SAV podľa Šajgalíka nie sú istí, či je vôľa, aby SAV hladko prešla do režimu VVI. „Dochádza tu
k zneisťovaniu SAV. Sú tu kroky, ktoré sú navonok prezentované tak, že nám chcú pomôcť, a my vo vnútri to
čítame inak," poznamenal.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Školstvo
https://www.aktuality.sk/clanok/605558/lubyova-podklady-na-transformaciu-sav-mali-nedostatky/
[Späť na obsah]

7. Dlhoročné problémy Slovenskej akadémie vied
[10.07.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Katarína Otová / Oto Görner]
Oto Görner, moderátor: „Dlhoročné problémy Slovenskej akadémie vied, ktorá má zmeniť svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie na verejné výskumné inštitúcie, pokračujú. Štyridsaťsedem ústavov sa stále nemôže
transformovať. Hoci platí nový zákon a celý proces sa začal ešte v roku 2014, po štyroch rokoch sa dostali do
takmer neriešiteľnej situácie.“
Katarína Ottová, redaktorka: „Ústavy Slovenskej akadémie vied sú, aj nie sú verejnovýskumnými inštitúciami.
Ministerka školstva Martina Lubyová tvrdí, že stále nedostali potrebné doklady, aby ich mohli zaregistrovať.
Časť dokumentov podľa nej chýba, časť si vzájomne protirečí.“
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ministerstvo tieto materiály
prekontrolovalo, ale zistilo sa, že sú vo veľkej miere jednak chybné a jednak nekompletné. To znamená, naozaj
tam neboli zásadné veci, ktoré požadoval zákon.“
Katarína Ottová: „Kompletné doklady podľa ministerky dodali zatiaľ iba štyri ústavy. V súčasnosti je realita
taká, že štyridsaťsedem organizácií sa zo zákona stalo verejnovýskumnými inštitúciami, ale nemôžu podľa toho
konať. Nemôžu narábať s majetkom, či peňažnými prostriedkami. Kým ich ministerstvo nezaregistruje, musí za

ne konať zakladateľ, teda predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol
Šajgalík uznáva, že všetky doklady, ktoré odovzdali, nemuseli byť bez chýb. Problém je však podľa neho v
rozdielnom výklade zákona.“
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Ministerstvo od nás vyžaduje mnohé doklady, ktoré
vyžaduje právny režim zakladania nových inštitúcií, ktoré vznikajú na zelenej lúke. Ale my sa pohybujeme v inom
právnom paragrafe.“
Katarína Ottová: „Na jednej strane je právny názor ministerstva, na druhej strane právny názor SAV. Pavol
Šajgalík je presvedčený, že by problém mal rozhodnúť arbiter. Koncom týždňa vetoval prezident novelu
vysokoškolského zákona, podľa ktorej by mali ústavy ďalej fungovať ako rozpočtové a príspevkové organizácie s
tým, že sa stanú verejnými výskumnými inštitúciami a založia sa do konca roka 2018. O novele by mal parlament
opätovne rozhodnúť na septembrovej schôdzi.“
[Späť na obsah]

8. Transformácia ústavov SAV nie je dokončená
[10.07.2018; Rádio Slovensko; K veci; 18:18; Marta Jančkárová / Marta Jančkárová]
Marta Jančkárová, moderátorka: „Ak sa riadne nedokončí transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied na
verejné výskumné inštitúcie, akadémia vied môže zaniknúť. Varuje pred tým jej šéf Pavol Šajgalík. Pripomína, že
inštitúcia už mala byť transformovaná a momentálne sa nachádza v právnom vákuu. Podľa ministerstva
školstva je problém v tom, že inštitúcie nedodali včas potrebné dokumenty. Zánik SAV nepripúšťa. Popoludní
sme sa rozprávali so šéfkou rezortu Martinou Lubyovou.“
Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „SAV-ka určite nezanikne a ani v dôsledku tej novej
zákonnej úpravy SAV-ka nezaniká. Procesom tej transformácie sa z tridsiateho šiesty na prvého siedmy pôvodné
rozpočtové príspevkové organizácie SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami, ktoré boli založené podľa
zákona o verejných výskumných inštitúciách v znení ďalších zákonov a moment založenia je moment vydania
zakladacej listiny. Tie zakladacie listiny vydalo predsedníctvo SAV ešte dávnejšie myslím, že v marci a všetky tie
organizácie tie zakladacie listiny majú. To znamená, že ony nezanikli, ale zmenili právnu formu z rozpočtových a
príspevkových organizácií sa stali verejné výskumné inštitúcie, ktoré sú založené a boli založené tými
zakladacími listinami. To, že ešte neboli zaregistrované, a teda platne nevznikli, to neznamená, že neexistujú,
alebo že zanikajú. Práve na toto zákon myslí v tom, že určuje, že od momentu založenia do momentu vzniku,
teda registrácie za tie jednotlivé verejné výskumné inštitúcie koná ich zakladateľ. Čiže ony sú teraz v režime, že
boli založené platne, nezanikli, existujú, majú novú právnu formu VVI a koná za nich ich zakladateľ. Ten
zakladateľ má v zásade dve možnosti. SAV-ka mala teda možnosť, keby bola dodala všetky dokumenty, ktoré
boli zo zákona potrebné k registrácii k prvému siedmy, tak by sa bola cez polnoc ako keby preklopila do tej novej
právnej formy VVI viac-menej automatiky iba na základe tej registrácie. Alebo je stále k dispozícii mechanizmus
toho zákona na založenie VVI podľa §3 až 5. To znamená SAV-ka, takisto ako aj iní zakladatelia napríklad
ústredné orgány štátnej správy môžu stále k nám na ministerstvo doručiť návrh na zaregistrovanie organizácie,
doložiť zakladateľskú listinu a dokumenty, ktoré už do veľkej miery tu máme. A v režime toho §3 až 5 tá
organizácia bude zaregistrovaná.“
Marta Jančkárová: „Pán Šajgalík hovorí, že ministerstvo má stupňujúce sa požiadavky, že si teda v SAV-ke
nie sú istí, či je naozaj vôľa, aby akadémia hladko prešla do režimu verejnej výskumnej inštitúcie. Majú dokonca
názor podpísaný riaditeľom štátu a práva, podľa ktorého ministerstvo vyžaduje aj také doklady, ktoré sú nad
rámec zákona. Ako sa na to pozeráte vy?“
Martina Lubyová: „No, my sme nevideli žiaden názor podpísaný riaditeľom tohto ústavu. To čo musia dodať,
je naozaj napísané v zákone. Z toho veľká časť nebola dodaná v tom zákonnom termíne do tridsiateho piaty. Bolo
to potrebné dodať kompletne do tridsiateho prvého piaty preto, že ministerstvo potrebovalo tú tridsaťdňovú
lehotu čiže jún na to, aby všetko kompletne skontrolovalo a zaregistrovalo týchto takmer päťdesiat nových
verejných výskumných inštitúcií do toho prvého siedmy. Keďže do tridsiateho prvého piaty mnohé náležitosti,
ktoré vyplývajú z toho zákona, neboli dodané, napriek tomu, že my sme ešte dvadsiateho prvého piaty listom
upozorňovali na to, že ich treba dodať, tak ministerstvo naozaj nemohlo to v tej tridsaťdňovej lehote celé
kompletne skontrolovať a zaregistrovať, pretože počas júna nám prichádzali ďalšie a ďalšie podklady, bolo tam
ešte rádove dvanásť – trinásť dodatočných podaní zo strany SAV aj zo strany niektorých organizácií, ktoré buď
dopĺňali, alebo opravovali tie chýbajúce materiály.“
Marta Jančkárová: „Zmenu zákona, ktorú vetoval prezident Andrej Kiska, považuje šéf Slovenskej akadémie
vied za nepotrebnú. Ako vnímate argument pána Šajgalíka, podľa ktorého táto novela iba ohrozuje transformáciu
a vytvára zložitú situáciu?“
Martina Lubyová: „No, práve naopak cieľom tej novely bolo, aby tie organizácie, ktoré sa nestihli
zaregistrovať, a teda platne vzniknúť a založiť všetky dokumenty a nadobudnúť práva a povinnosti k prvému
siedmy, aby mohli ďalej existovať v tej známej právnej forme, ktorú majú, čiže rozpočtová príspevková
organizácie. Čím by teda mali ďalej pravidlá, svoje účty, možnosť ďalej akoby konať, disponovať prostriedkami. A
zároveň by bola aj znížená tá miera zodpovednosti alebo administratívnej záťaže samotného zakladateľa, ktorý
teda by nemusel konať v mene tých VVI, ktoré nevznikli, ale oni tie rozpočtové príspevkové by ďalej mohli plynule
v tom režime za seba aj konať. S tým, že v tom zákone bolo stanovené, že do tridsiateho prvého dvanásty ten
zakladateľ má povinnosť ich založiť a zaregistrovať podľa toho §3 až 5. Čiže postupne oni by si vedeli regulovať a

rozhodli by sa ,že ako ich zaregistrujú. Podstatné bolo, že to malo celé prebehnúť do tridsiateho prvého dvanásty
2018.“
Marta Jančkárová: „Čo teraz radíte inštitúciám Slovenskej akadémie vied? Čo môžu urobiť v tejto chvíli?“
Martina Lubyová: „Asi štyri inštitúcie nám zdá sa poslali do tridsiateho šiesty ešte aj tie vnútorné predpisy, a
teda kompletné materiály. My sme pánovi predsedovi SAV ponúkli, že teda ešte by sme zaregistrovali inštitúcie,
ktoré aspoň do tridsiateho šiesty, čiže pred tým zákonným momentom transformácie dodali kompletné podklady.
Vieme z prostredia SAV, že SAV nechce, aby boli iba niektorí registrovaní. Akože nazývajú to selektívnym
prístupom. Závisí to naozaj od toho, či podali všetky podklady alebo nie. Takže my sme zatiaľ nikoho
nezaregistrovali, rešpektujeme tieto názory. Nechceme ísť samozrejme do žiadnych sporov alebo robiť nejaké
prieky. Pokiaľ si to SAV nepraje, nebudeme parcelne registrovať. A tým pádom je aj pred tým, než bude teda
alebo by bol schválený ten dodatok, je možné využiť tú registráciu, a teda založenie podľa toho §3 až 5. To
znamená zakladateľ pošle návrh na ministerstvo na registráciu. Podstatná časť dokumentácie tu už je. Čiže
zakladateľské listiny, ktoré sa môžu použiť, nemusia zase ich začať vyrábať a posielať. Už treba len doplniť to, čo
chýba. To znamená vnútorné predpisy tých organizácií, ktoré ich nezaslali, a doplnenie majetku tých organizácií,
ktoré nemajú organizačné zložky, a teda doteraz ich nezaslali. A môže teda prebehnúť proces založenia,
registrácie v režime toho §3 až 5, to sa dá urobiť už aj v súčasnom režime súčasne platného zákona o VVI.“
Marta Jančkárová: „Toľko ministerka školstva Martina Lubyová. Na telefonickej linke máme predsedu
Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka. Dobrý večer prajem.“
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied (telefonát): „Dobrý večer prajem.“
Marta Jančkárová: „Necelých päťdesiat organizácií sa zo zákona stalo verejno-výskumnými inštitúciami, ale
nemôžu podľa toho konať. Čiže nemôžu narábať s majetkom alebo financiami. Ministerstvo školstva sa
odvoláva na to, že bolo dlhodobo známe zo zákona, aké dokumenty mali inštitúcie SAV dodať, aby boli úspešne
registrované. Prečo doteraz nesplnili túto úlohu?“
Pavol Šajgalík: „Ja si myslím, že inštitúcie tú úlohu splnili, pretože existujú dve línie zákona o verejných
výskumných inštitúciách. Jedna línia je, ktorá je explicitne určená pre Slovenskú akadémiu vied a druhá línia je
pre novovznikajúce verejné výskumné inštitúcie. Tá línia, ktorá je určená pre Slovenskú akadémiu vied, má isté
zjednodušené konanie. A ako aj pani ministerka hovorí, inštitúcie sa z večera na rána stanú verejnými
výskumnými inštitúciami. A teraz dôjdeme k tomu, že sporíme sa s ministerstvom školstva o to, či doklady,
ktoré od nás vyžadovali, sú doklady, ktoré sú nevyhnutné pre prechod inštitúcie Slovenskej akadémie vied alebo
novozaloženej inštitúcie. My sa… náš právny názor je taký, že všetky dokumenty, ktoré sme doložili, sú
dostatočné na to, aby sme boli zaregistrované. Pretože ten sporný bod, o ktorom pani ministerka hovorí, asi
interné predpisy, tie sa dajú zakladať a dodávať do konca roku 2018 explicitne zo zákona. A tým pádom si
myslíme, že Slovenská akadémia vied splnila všetky požiadavky.“
Marta Jančkárová: „Ešte v skratke v rámci transformácie na verejné výskumné inštitúcie na ne majú prejsť aj
majetky, ktoré sú teraz vo vlastníctve štátu. Ale to sú napríklad aj budovy ako Smolenický zámok či tatranské
observatórium. Je nejaká obava, že sa tak nemusí stať?“
Pavol Šajgalík: „Z môjho pohľadu takáto obava už neexistuje, pretože iste viete, že zákon o verejných
výskumných inštitúciách vždy v nejakej podobe narazí na nejaký odpor. A pokiaľ ten prvý odpor, lebo ten zákon
sme prejednali a predložili na ministerstvo, teda ministerstvo školstva ho predložilo do medzirezortného
pripomienkového konania v roku 2016, ten zákon zastal na dverách, ak sa nemýlim, vtedajších zboru poradcov
pána premiéra. A tiež potom vznikali potom rôzne v priestore otázky, že či nejde o Smolenice, či nejde o
observatórium alebo Starú Lesnú. Ja si to nemyslím, lebo potom, keď boli odblokované politické prekážky, tak
zákon prechádzal v parlamente bez akýchkoľvek námietok. Ten zákon prešiel v podstate bez akýchkoľvek zmien.
Takže nemyslím si, že tu je nejaká obava zo strany zákonodarného zboru o to, že by Slovenská akadémia vied
nejak zle vedela spravovať majetok. Na druhú stranu ešte chcem k tomu aj povedať, že takisto vysoké školy,
alebo aj iné inštitúcie, ktoré prechádzali do verejnej formy, získali svoj majetok. A ja do dnešného dňa nemám
nejakú vedomosť o tom, že by bol tento majetok zneužitý. Tak nerozumiem, prečo by Slovenská akadémia vied
mala byť v tomto ohľade výnimkou.“
Marta Jančkárová: „Ďakujem veľmi pekne predsedovi Slovenskej akadémie vied Pavlovi Šajgalíkovi. Pekný
večer ešte.“
Pavol Šajgalík: „Ďakujem, pekný večer.“
[Späť na obsah]

9. Zákon vidí každý inak
[10.07.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Barbara Štefanovičová / Zuzana Straková Wenzlová;Alfonz Šuran]
Alfonz Šuran, moderátor: "Od júla sa mali jednotlivé ústavy Slovenskej akadémie vied pretransformovať na
vedeckovýskumné inštitúcie, ale nestalo sa tak. Podľa ministerky školstva akadémia nedodala v termíne
dokumenty a informácie, ktoré stanovuje zákon. Vedenie Slovenskej akadémie vied zase tvrdí, že ich dodali
dokonca nad rámec."
Barbara Štefanovičová, reportérka TA 3: "Slovenská akadémia vied vraj nedodala v termíne ministerstvu
školstva organizačné pokyny, údaje, potvrdenia a informácie o členoch správnych rád, či dôslednú identifikáciu
majetku. Preto nedošlo k registrácii ústavov ako verejnovýskumných inštitúcií."

Martina Lubyová, ministerka školstva: "Ministerstvo našlo okolo 40 nezrovnalostí, rôznych faktických,
chýbajúcich dokumentov a upozornilo na ne Slovenskú akadémiu vied. A zároveň listom z 21.5. upozornilo, že
chýbajú údaje."
Barbara Štefanovičová: “Predseda akadémie vied ale tvrdí, že si svoje povinnosti splnili aj nad rámec,
inštitúcia je teraz v právnej neistote.”
Pavol Šajgalík, predseda SAV: “My sa sporíme o výklad zákona, my tvrdíme, teda Slovenská akadémia vied
tvrdí zo svojho právneho hľadiska, že my sme splnili všetky podmienky, aj keď nie úplne stopercentne, to
rešpektujem.”
Barbara Štefanovičová: "Podľa šéfky rezortu školstva dostali kompletné dokumenty len od štyroch zo 48
ústavov, tým v registrácii nič nebráni. Vedenie akadémie ale selektívnu registráciu odmieta."
Martina Lubyová: "Hoci nám to úplne nekomunikovala, ale teda vieme, že medzi sebou rozšírila také
prehlásenie, že sú proti selektívnemu prístupu zo strany ministerstva. Ale to naozaj nie je selektívny prístup zo
strany ministerstva, to spočíva v tom, že selektívne teda niektoré organizácie zaslali tie podklady, vrátane tých
vnútorných predpisov."
Barbara Štefanovičová: "Ministerka hovorí aj o slabej komunikácii zo strany akadémie a domnieva sa, že jej
vedenie sa obáva straty správy nad majetkom. Martina Lubyová to ale odmieta."
Martina Lubyová: “Naozaj zostávajú všetky prostriedky v sfére SAV a netreba mať obavy z toho, že by SAV
prišla o nejaké prostriedky, alebo že by niečo zanikalo.”
Pavol Šajgalík: "Zo strany ministerstva do nejakého času tá komunikácia bola úplne bezproblémová a na
úrovni tých nižších úradníkov veľmi hladká. Takže táto zmena je pre nás nečakaná."
Barbara Štefanovičová: "Vedenie Slovenskej akadémie vied v súvislosti s postupom ministerstva hovorí o
vyvolávaní neistoty a obáva sa, že mladí ľudia z inštitúcie odídu."
[Späť na obsah]

10. Budúcnosť Slovenskej akadémie vied
[10.07.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Silvia Majerová / Janete Štefánková]
Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenská akadémia vied mala mať od júla väčšiu voľnosť, ústavy sa mali
zmeniť na verejné výskumné inštitúcie. Znamenalo by to napríklad väčšie možnosti financovania výskumu.
Ministerstvo školstva tvrdí, že akadémia neposlala do stanoveného termínu všetky potrebné dokumenty. Tá sa
bráni, doklady dodala a vraj aj nad rámec zákona.“
Silvia Majerová, redaktorka: „Toto sú haldy dokumentov, ktoré akadémia vied poslala rezortu za štyri mesiace.
Spolu štyridsaťsedem ústavov, ktoré patria pod akadémiu, sa malo pretransformovať na verejné výskumné
inštitúcie, teda niečo medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou. Podľa ministerstva školstva
však registráciu nestihli, pretože doklady neboli úplné.“
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „Ministerstvo našlo
okolo štyridsať nezrovnalostí. Chýbajú údaje týkajúce sa majetku inštitúcií, ktoré majú organizačné zložky, údaje
týkajúce sa vnútorných predpisov zakladateľa a údaje týkajúce sa vnútorných predpisov.“
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Do konca júna sme mohli dodať všetky doklady, z nášho
pohľadu úplne všetky kompletné pre registráciu.“
Silvia Majerová: „Jeden právny názor proti druhému. Navyše obe strany tvrdia, že komunikácia z druhej strany
zlyháva. Pokiaľ sa však riadne nedokončí proces transformácie ústavov, SAV bude fungovať v obmedzenom
režime. Problém bude s prihlasovaním do nových výziev, pri podpisoch zmlúv na dotácie či s nákupmi a
služobnými cestami. Slovenská akadémia vied má totiž nejasný právny štatút.“
Martina Lubyová: „Platným momentom vzniku je až moment registrácie a keďže podmienky pre registráciu
neboli splnené, tak neboli zaregistrované a tým pádom platne nevznikli. Čiže nachádzajú sa v štádiu medzi
založením a vznikom.“
Silvia Majerová: „V tomto štádiu za jednotlivé ústavy koná ich zakladateľ teda predsedníctvo Slovenskej
akadémie vied. Kto rozhodne o tom, ako to má byť?“
Pavol Šajgalík: „No práve my si myslíme, že v tomto, ja to nazývam, kompetenčnom spore musí rozhodnúť asi
nadriadený orgán. Ja neviem, čo je nadriadený orgán, či je to úrad vlády alebo kto iný.“
Silvia Majerová: „Za svojou pravdou si stojí rezort školstva aj vedci. Slovenská akadémia vied preto poslala
list ministerke školstva, ale na vedomie aj ministrovi financií a premiérovi, aby v tejto veci zasiahli.“
[Späť na obsah]

11. Bratislava, Slovensko: Spor o vedu
[10.07.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Júlia Zelenková / Aneta Parišková;Ľuboš Sarnovský]
Aneta Parišková, moderátorka: „Medzi Slovenskou akadémiou vied a ministerstvom školstva to opäť iskrí.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Šéf našej najvýznamnejšej výskumnej inštitúcie sa obáva, že mladí vedci to
jednoducho zabalia a budú vo veľkom odchádzať.“
Aneta Parišková: „Môžu za to problémy s transformáciou jednotlivých ústavov na verejné výskumné
inštitúcie.“

Júlia Zelenková, redaktorka: „Pred rokom Slovenská akadémia vied kritizovala ministerstvo školstva, že ju
takpovediac vyšachovalo z možnosti čerpať eurofondy na vedu a výskum. Tentoraz SAVka hovorí o tom, že jej
budúcnosť je v stávke. Za všetkým je dlho pripravovaný proces transformácie jej jednotlivých ústavov na
verejnoprávne výskumné inštitúcie. Cieľom bolo SAVku zmodernizovať, umožniť jej podnikanie a ľahšiu
spoluprácu s firmami. Má to však trpkú dohru. Ministerstvo školstva hovorí, že ústavy načas nedodali potrebné
podklady a tak ich nemôže zaregistrovať.“
Martina Lubyová, ministerka školstva: „Akadémia sa už vyše 4 roky pripravuje na tento proces
transformácie. Ministerstvo našlo okolo 40 nezrovnalostí a upozornilo na ne Slovenskú akadémiu vied.“
Pavol Šajgalík, predseda SAV: „My sme splnili všetky podmienky, aj keď nie úplne stopercentne a všetky
požiadavky, ktoré prišli na to, vnímame ako zlú interpretáciu zákona a teraz medzi nami je tento spor.“
Martina Lubyová: „Naozaj bolo dôležité, aby všetko bolo tip-top dodané tých zákonných termínoch.“
Júlia Zelenková: „Povestným jablkom sváru sú interné predpisy. Podľa ministerky Lubyovej ich dodalo len
minimum ústavov, no bez nich nejde nakladať s majetkom či riešiť pracovnoprávne vzťahy. Na druhej strane tvrdí,
že sa to dá doriešiť, aj keď už komplikovanejšie ako v riadnom termíne.“
Martina Lubyová: „Nachádzajú sa v štádiu medzi založením a vznikom. Zákon určuje, že v tomto štádiu za
tie jednotlivé … koná ich zakladateľ. Naozaj zostávajú všetky prostriedky sfére SAV a netreba mať obavy z toho,
že by SAV prišla o nejaké prostriedky alebo že by niečo zanikalo.“
Júlia Zelenková: „Faktom ale je, že v tomto štádiu nemôžu napríklad čerpať eurofondy, ktoré sú pre slovenskú
podvyživenú vedu takpovediac mannou nebeskou.“
Pavol Šajgalík: „Pre mňa najhorší scenár je ten, že naozaj tí mladí ľudia stratia trpezlivosť s nami, s touto
krajinou a odídu preč.“
Juraj Draxler, bývalý minister školstva SR (telefonát): „V podstate je to veľmi nedôstojná situácia, ťažko si to
aj racionálne vysvetliť. Na druhej strane to ani neprekvapuje, ministerka dlhodobo komunikuje sporadicky
a náladovo a netýka sa to len akademickej sféry.“
Veronika Remišová, poslankyňa NR SR za OĽaNO (telefonát): „Očakávala by som, že ministerstvo školstva
bude akadémii vied nápomocné. Byrokratická šikana, situáciu zbytočne komplikujú, môžu ohroziť nielen čerpanie
eurofondov, ale aj prácu vedcov a priťahovanie nových talentov.“
Júlia Zelenková: „Šéf Slovenskej akadémie vied trvá na tom, že všetky ústavy by už v priebehu júla mohli
splniť podmienky na to, aby dostali novú formu. Ministerstvo školstva ale o konkrétnom dátume hovoriť nechce.
Júlia Zelenková, televízia JOJ.“
[Späť na obsah]

12. SOŠ na Ulici SNP v Partizánskom bude pomenová od septembra po J. A.
Baťovi
[10.07.2018; Topoľčianske noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; TASR]
PARTIZÁNSKE. Stredná odborná škola (SOŠ) na Námestí SNP v Partizánskom ponesie od začiatku
budúceho školského roka čestný názov SOŠ Jána Antonína Baťu.
Dodatkom k zriaďovateľskej listine školy o tom rozhodli na zasadnutí poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK).
Ako v dôvodovej správe uviedla vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, čestný
názov škole na základe návrhu komisie na udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám udelila ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy podal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR žiadosť o vykonanie zmeny názvu v sieti škôl a školských zariadení od 1. septembra tohto roku. Ministerstvo
zmenu v sieti škôl a školských zariadení potvrdilo.
[Späť na obsah]

13. Akadémia upozorňuje na právnu neistotu
[11.07.2018; Pravda; Slovensko; s. 3; tasr]
Pravda už minulý týždeň upozorňovala na problémy pri transformácii Slovenskej akadémie vied. Ministerka
školstva Martina Lubyová (nom. SNS) uviedla, že zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu
jednotlivých 48 ústavov akadémie na verejné výskumné inštitúcie mali množstvo nedostatkov, neboli doručené
včas a dodnes nie sú kompletné. Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa riadne
nedokončí proces transformácie ústavov, akadémia sa nachádza v právnom vákuu a môže zaniknúť. Lubyová
takýto scenár vylučuje. Šajgalík však upozorňuje na stupňujúce sa požiadavky ministerstva a preto si nie sú istí,
či je vôľa, aby sa akadémia hladko transformovala.
(tasr)
[Späť na obsah]
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