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Košický klaster nového priemyslu mal ustanovujúce valné zhromaždenie
30. 9. 2021, 9:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol
Sovák

Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
hol mac
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dnes 10:39 Cieľom CNIC jej vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku aj v spolupráci so SAV či súkromným high-tech
priemyslom
Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu valného
zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského (na snímke vľavo), ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok (30. 9.) za CNIC informovala
manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park.
Pristupujúcimi členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu
valného zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie.
Predsedom dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
Autor: TASR

Monitora s. r. o. | monitora.sk

6

Košický klaster nového priemyslu mal ustanovujúce valné zhromaždenie
30. 9. 2021, 10:08, Zdroj: teraz.sk

, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Rektorát UPJŠ, Kľúčové slová: Pavol Sovák

Užívateľov za deň: 26.5 tis. GRP: 0,59 OTS: 0,01 AVE: 695 Eur

Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, TUKE a UVLF v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a
Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi členmi sú SAV a UNLP v Košiciach.
Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
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@ Aktuálne -> Ekonomika a financie Sep 30 2021 - 10:59 GMT
V uplynulých dňoch sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia
Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z verejného
sektora, ktorými sú tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE),
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia
Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a akademického sektora sa zúčastnili valného zhromaždenia aj pristupujúci
členovia - Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Poverený predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. otvoril ustanovujúce valné zhromaždenie a privítal zástupcov
zakladajúcich a pristupujúcich členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schválenie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstavenstva a voľba
členov dozornej rady. Prof. Miškovský informoval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE. Zároveň sa členovia
dohodli na dĺžke trvania funkcie predsedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo
funkčné obdobie predsedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež
zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaždenia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bola zvolená za zapisovateľku valného zhromaždenia a za overovateľov zápisnice boli zvolení
prof. MUDr. Pavol Jarcuška, PhD., za UPJŠ v Košiciach a Ing. Dominik Hakulin, PhD. za Cassovia Discovery park, s.r.o. Členovia
predstavenstva boli zvolení na obdobie 5 rokov a za predsedu predstavenstva zvolili prof. Pavla Miškovského. Prof. Miškovský
poďakoval všetkým prítomným za prejavenú dôveru a uviedol: „Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové
riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má
ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC
bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu
života“.
Ďalším bodom programu bola voľba členov dozornej rady. Členovia dozornej rady zvolili za jej predsedu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., a
za podpredsedu dozornej rady JUDr. Mariána Prievozníka, PhD.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Na záver predseda valného zhromaždenia, prof. Kmeť zaželal zvoleným členom veľa úspechov v práci, poďakoval prítomným za účasť a
ukončil rokovanie.
Mgr. Slavomíra Hrabovská
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Košický klaster nového priemyslu mal ustanovujúce valné zhromaždenie
30. 9. 2021, 9:57, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
hol mac
Autor: HOL
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Košice: UNLP uzavrela pre zlý stav most cez Triedu SNP
30. 9. 2021, 10:36, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.
Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z
Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb
(VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému
Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
"Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov," konštatoval generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne
informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na
celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov," dodal Slávik.
hol pop
Autor: HOL
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Súhrn vydaných správ ER TASR - 30. septembra - 14.30
30. 9. 2021, 14:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

12

Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
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Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
mac mia
Autor: MAC
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Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Opozičný Smer-SD chce znova zaviesť bankový odvod, aby sa týmito prostriedkami mohol kompenzovať rast cien energií.
Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že tento rok budú mať banky dvakrát taký
zisk ako predchádzajúci rok.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo výzvu pre zriaďovateľov škôl. Môžu požiadať o poskytnutie dotácie na
osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na výzvu vyčlenil rezort 750.000 eur, maximálna výška príspevku je 30.000 eur.
Informoval o tom vo štvrtok hovorca ministerstva Ivan Rudolf.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
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mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.
Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Praha - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. To
znamená zdraženie úverov a hypoték, keďže úroky komerčných úverov vrátane úverov na bývanie sa od nej odvíjajú.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Wiesbaden - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri opäť zrýchlilo a prvýkrát takmer za 28 rokov prekročilo 4 %.
To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického
úradu Destatis.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Bern - Zotavovanie švajčiarskej ekonomiky sa bude v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať. Poukázal na to hlavný indikátor pre
švajčiarsku ekonomiku, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
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Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Dublin - Írske ministerstvo financií vo štvrtok zdvojnásobilo svoju prognózu hospodárskeho rastu a rastu domáceho dopytu v tomto roku.
Odôvodnilo to veľmi silným oživením ekonomiky v 2. štvrťroku po zmiernení blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
Washington - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšil, aj keď majú firmy naprieč
odvetviami problémy obsadiť množstvo voľných pracovných miest. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.
Washington - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok
spresnené výsledky ministerstva obchodu. Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace
do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade.
mac mia
Autor: MIA
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Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Opozičný Smer-SD chce znova zaviesť bankový odvod, aby sa týmito prostriedkami mohol kompenzovať rast cien energií.
Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že tento rok budú mať banky dvakrát taký
zisk ako predchádzajúci rok.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa vo štvrtok na pozvanie svojho maďarského partnera Mihálya Vargu zúčastnil na
ministerskom zasadnutí krajín V4 v Budapešti. Na stretnutí deklaroval, že boj proti daňovým únikom považuje za kľúčový. Informoval o
tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo výzvu pre zriaďovateľov škôl. Môžu požiadať o poskytnutie dotácie na
osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na výzvu vyčlenil rezort 750.000 eur, maximálna výška príspevku je 30.000 eur.
Informoval o tom vo štvrtok hovorca ministerstva Ivan Rudolf.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
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Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.
Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Praha - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. To
znamená zdraženie úverov a hypoték, keďže úroky komerčných úverov vrátane úverov na bývanie sa od nej odvíjajú.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Wiesbaden - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri opäť zrýchlilo a prvýkrát takmer za 28 rokov prekročilo 4 %.
To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického
úradu Destatis.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Brusel - Skupina európskych leteckých spoločností z Európskej únie (EÚ) sa vo štvrtok dohodla na vrátení peňazí cestujúcim, ktorých
lety boli počas pandémie ochorenia COVID-19 zrušené. A zaviazala sa poskytovať v budúcnosti cestujúcim lepšie informácie o ich
právach.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Bern - Zotavovanie švajčiarskej ekonomiky sa bude v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať. Poukázal na to hlavný indikátor pre
švajčiarsku ekonomiku, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
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Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Dublin - Írske ministerstvo financií vo štvrtok zdvojnásobilo svoju prognózu hospodárskeho rastu a rastu domáceho dopytu v tomto roku.
Odôvodnilo to veľmi silným oživením ekonomiky v 2. štvrťroku po zmiernení blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Madrid - Maloobchodné tržby v Španielsku v auguste klesli a najviac za šesť mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu
INE. Podľa najnovších výsledkov sa tržby maloobchodníkov vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste znížili medziročne o 0,9
% po revidovanom poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. I
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
New York - Cena americkej ropy vo štvrtok stúpla aj napriek prekvapujúcemu nárastu nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v
USA, ktorý vyvolal obavy zo spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky. Ale cena ropnej zmesi Brent mierne klesla. Prispeli k tomu
problémy s dodávkami elektriny v Číne, ktoré brzdia tamojšie hospodárstvo.
Washington - Americký Senát schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií na ďalšie dva
mesiace. Ide o vzácnu ukážku jednoty medzi stranami s cieľom zabrániť ochromujúcemu zatvoreniu federálnych orgánov, tzv.
shutdownu, v novom fiškálnom roku, ktorý sa začína 1. októbra.
Washington - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšil, aj keď majú firmy naprieč
odvetviami problémy obsadiť množstvo voľných pracovných miest. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.
Washington - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok
spresnené výsledky ministerstva obchodu. Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace
do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade.
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Pittsburgh - USA a Európska únia (EÚ) urobili tento týždeň kroky k obnoveniu dobrých vzťahov prostredníctvom spolupráce na kľúčových
obchodných a technologických problémoch. Tento krehký mier by sa však mohol opäť rozpadnúť, ak sa im nepodarí vyriešiť spor o
americké clá na oceľ a hliník z Európy.
mac mia
Autor: MIA
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K NÁVRHOM ODBORNÍKOV SA MÔŽE VYJADRIŤ AJ VEREJNOSŤ
Za posledných približne osem rokov sa situácia s nedostatkom parkov výrazne nezmenila.
KOŠICE. Mesto Košice má víziu rozširovať zeleň o nové mestské parky. Odvoláva sa na urbanistickú štúdiu, ktorá poukázala na ich
nedostatok. Radnica si ju dala ešte vlani vypracovať v Ateliéri Dobrucká.
Dokument je aktualizáciou štúdie Mestská zeleň - Košice z roku 2013-2014, dostupnej na stránke mesta. Už vtedy jej autori poukazovali
na to, že hoci má mesto dobrý pomer urbanného a prírodného systému, teda sa javí ako dostatočne zelené, zároveň v ňom chýbajú
parky.
Odvtedy sa tento stav výraznejšie nezmenil.
Dostatok zelene, ale málo parkov
Podľa architektky Anny Dobruckej, ktorá je autorkou štúdie, došlo v meste od roku 2014 k úbytku zelene o výmere viac ako 200 hektárov.
„Išlo hlavne o plochy verejnej zelene na budovanie parkovísk, chodníkov, stojísk pre nádoby TKO (tuhý komunálny odpad, pozn.),
detských ihrísk, športovísk a vyhradenej zelene najmä v priemyselných areáloch (spevňovanie plôch pre dopravu a mechanizáciu),”
spresnila.
Podiel zelene 150 metrov štvorcových (m2 ) na obyvateľa spred siedmich rokov tak klesol na 136 m2.
I napriek tomuto úbytku však uvádza, že Košice naďalej spĺňajú svoje odporúčané štandardy, ktoré vymedzujú plochu zelene na jedného
obyvateľa v rozmere 120 m2 .
„Hodnota tohto ukazovateľa síce klesla, no mesto má výborné rekreačné zázemie, takže kvalita života sa občanom výrazne nezhoršila.
Mestu proste chýbajú parky,” konštatuje Dobrucká.
Zelený paradox
Tento paradoxný stav vysvetľuje Martin Richnavský z Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) tým, že mestskú zeleň
tvoria prevažne medziblokové priestory a aleje pozdĺž ciest.
„O tejto zeleni je naďalej možné hovoriť, že jej je dostatok, v pomerne dobrom stave a o kvalitu sa stará Správa mestskej zelene. Keď
však chceme hovoriť o parkových plochách, tých je v Košiciach naďalej pomerne málo a pre značnú časť obyvateľstva nie sú poruke.
Kompenzujú si to však blízkym a rozsiahlym lesoparkom a k nemu priľahlými plochami. To už však nehovoríme o mestskej zeleni,”
dopĺňa s tým, že tieto lokality si vyžadujú aj omnoho väčšie nároky na kvalitu a údržbu, a teda aj na financie.
„Musí to byť sústavná a koncepčná práca. Tá je spojená aj s neviditeľnými problémami, ktoré treba postupne riešiť, akými sú inžinierske
siete križujúce zelené plochy či nevysporiadané pozemky,” dodáva.
Do centra pozornosti
Za posledných približne osem rokov sa teda situácia s nedostatkom parkov výrazne nezmenila. Richnavský to pripisuje nielen
spomínaným problémom pri ich budovaní, ale aj tomu, že za posledné desaťročia sa zeleň nepovažovala za strategickú infraštruktúru, a
teda sa jej neprikladal až taký veľký význam.
Nielen pre problémy spojené s adaptáciou na zmeny klímy sa však dostáva čoraz viac i do centra pozornosti mesta, ktoré by sa mestskej
zeleni chcelo venovať komplexnejšie.
Urbanistickú štúdiu si dalo vypracovať vo vlastnom záujme.
„Dôležitým impulzom bola aj prihláška mesta Košice do veľkej medzinárodnej aktivity Európske hlavné zelené mesto, pri ktorej príprave
prebehla interná inventúra dôležitých rozvojových dokumentov mesta,” objasňuje Mišo Hudák, predseda občianskeho združenia
Východné pobrežie, ktoré pomáha komunikovať štúdiu verejnosti a pripomienkovať ju.
Cena za vytvorenie dokumentu bola zazmluvnená na 30 000 eur. Na jeho spracovaní sa podieľali aj odborníci z Univerzity Konštantína
Filozofa, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
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Titul Európske hlavné zelené mesto Košice napokon nezískali, porazil ich Tallinn.
Plány mesta
Okrem zistenia súčasného stavu zelene si vznikajúca urbanistická štúdia kladie za cieľ navrhnúť územia, kde by mohli vzniknúť nové
parky a lesoparky.
„Mesto teraz hľadá spôsob, ako nahradiť zastavané plochy zelene a zároveň ich riešiť ako plochy parkové či lesoparkové s vybavenosťou
a s podporou jednak rekreačnej funkcie a jednak ekostabilizačnej funkcie (vrátane funkcií adaptačných), “ približuje Dobrucká.
Podľa slov primátora Jaroslava Polačeka pre Košice Online má mesto v pláne budúce nové zelené plochy zastabilizovať, definovať vo
všetkých dokumentoch mesta ako významné parky, a tým pádom sa o ne starať aj úplne iným spôsobom ako doteraz.
Pod významnými parkmi sa teda myslia verejné priestory s väčšou výmerou územia, ktoré ľuďom poskytujú aj sofistikované služby, ako
toalety, občerstvenie, ihriská a podobne.
Tým im umožňujú tráviť v parku i niekoľko hodín.
Richnavský k tomu dodáva, že pri starostlivosti o takéto významné parky by sa mal dávať väčší dôraz na kvalitu a lepšie finančné krytie,
ale taktiež aj na participáciu s verejnosťou či občianskymi združeniami a samosprávami pri hľadaní riešení, starostlivosti a údržbe.
Ideálne desať
Pre potenciálny vznik nových parkov bolo vytypovaných desať lokalít.
Ide o Botanickú záhradu, Borovicový háj, Čičky, Povrazovú ulicu, Furču, Kalváriu, Vyšné Opátske, Krásnu, Myslavu a Aničku.
„Architektonická štúdia desať lokalít odporúča ako ideálny návrh riešenia mestského problému s nedostatkom parkov na svojom území,”
vysvetľuje Hudák. Vytvorené k nim boli i ideové návrhy, ktoré ukazujú, čo by v daných lokalitách mohlo vzniknúť.
Možnosť vyjadriť sa k týmto návrhom a pripomienkovať ich dostali aj Košičania na stretnutiach, ktoré sa konali počas leta.
Padli aj podnetné návrhy
Na stretnutiach s verejnosťou boli prítomní aj autori štúdie. Anna Dobrucká konštatuje, že Košičania kládli dôraz napríklad na ekologickú
stabilitu a adaptačné funkcie.
„Niektoré návrhy občanov boli podnetné. Napríklad diskusia k prepojeniu Furče s mestom bola inšpiratívna. Občanov zaujal návrh
prírodného parku typu lužného lesa pri Myslavskom potoku, kde sa plánuje využitie vody. Tu však bude potrebná dohoda medzi mestom
Košice a Slovenským vodohospodárskym podnikom,” uviedla.
Od ľudí dostali autori štúdie i niekoľko podnetov na nové lokality, ktoré by sa mohli riešiť ako prírodné parky či prírode blízke územia.
Šlo napríklad o Račí potok, Kačinec pod Košickou Novou Vsou s ohľadom na historický kontext, sútok Myslavského potoka s Hornádom,
Mlynský náhon, samotný tok Hornádu a ďalšie.
Zatiaľ má podľa Dobruckej dobré šance na pomerne rýchle riešenie zeleň pri Povrazovej ulici, ktorú by vedeli využívať obyvatelia Myslavy
i KVP.
Kalváriu zasa vidí ako územie, ktorému je potrebné vrátiť spiritualitu.
„Na naše potešenie o riešenie prejavil záujem už i rád saleziánov a dúfame, že v spolupráci s Pamiatkovým úradom bude štúdia
premenená na realizačný projekt.”
Online dotazník
Pre širokú verejnosť, ktorá chce k aktuálnej mestskej zeleni vyjadriť svoj názor, spustilo OZ Východné pobrežie online dotazník.
Použitý bude najmä na spresnenie samotnej štúdie. Slúži na pripomienkovanie a vytváranie návrhov, komentované prehliadky a po
ukončení urbanistickej štúdie na ďalšie fázy participatívneho plánovania.
„Dotazník zisťuje preferencie obyvateľov, akým spôsobom v konkrétnych lokalitách trávia čas a čo by tieto lokality dokázalo zlepšiť či
zveľadiť. Časť otázok sa venuje správe zelenej infraštruktúre na celomestskej úrovni,” priblížil Hudák.
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Údaje bude OZ zbierať približne do polovice októbra a následne ich spracuje. Analýzu a surové dáta dostanú príslušné mestské
organizácie a spracovatelia štúdie.
Okrem samotných preferencií ľudí sa budú vyhodnocovať aj ich nároky na konkrétne priestory z hľadiska bezpečnosti, prístupu, údržby
alebo nových služieb.
Na ukončenie treba počkať
Vznikajúca urbanistická štúdia rozvoja zelene v Košiciach má okrem materiálov pre vznik nových parkov tiež slúžiť ako podklad pre
doplnenie územného plánu o zelenú infraštruktúru.
„Štúdia má zároveň ambíciu poukázať na problémové javy, ktoré treba riešiť. Má pomôcť mestu Košice rozhodovať sa, ktoré plochy
revitalizovať, ktoré stačí len „vyčistiť”, ktoré pozemky do budúcna vykúpiť, kde chrániť kvalitné územia pred výstavbou či iným zásahom
človeka. Má tiež zvýšiť záujem odbornej aj laickej verejnosti, bez participácie ktorej je šanca na udržateľný rozvoj zelenej infraštruktúry
len ambícia od stola,” spresnil Richnavský Štúdia zatiaľ nie je dostupná verejne, keďže ešte nie je ukončená. Stane sa tak až po tom, čo
mesto vyhodnotí podnety a pripomienky, ktoré ešte stále zbiera. Malo by tak byť na jeseň tohto roku.
Až po jej schválení, vytvorení jednotlivých overovacích štúdií a štúdií realizovateľnosti bude možné povedať, ktoré miesta budú na
realizáciu parkov vhodné.
Centrálna časť navrhovaného parku Povrazová – trvalková úprava s pergolou.
ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, MÁRIA BIHUŇOVÁ, PAVOL ŠKORVÁNEK, VIZUALIZÁCIE DOMINIK ČERNÍK
Na hranici medzi Myslavou a KVP je navrhnutý park Povrazová, časť „Trampolínový svet".
ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, MÁRIA BIHUŇOVÁ, PAVOL ŠKORVÁNEK, VIZUALIZÁCIE DOMINIK ČERNÍK
Park Červený rak v Myslave bude mať podobu lužného lesa s prírodnými cestičkami. ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, ANNAMÁRIA
JERGUŠOVÁ Strážny domček a vyhliadková terasa v Botanickej záhrade.
ZDROJ: ROBERT GREGOREK, PAVOL ŠKORVÁNEK
Autor: DANIELA MARCINOVÁ
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PRECHÁDZAŤ PO ŇOM UŽ MÔŽU LEN CHODCI
Katastrofálny stav mostov na východe sa opäť potvrdil. A to priamo v Košiciach.
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej fakulte
Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ. Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný
inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Zamestnankyňa: Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali.
„My nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej
zamestnanci, ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do
práce v rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Dôležitý most nemocnice má už 40 rokov, ale neinvestovali doň.
FOTO: ARCHÍV, KRISTIÁN SABO
Autor: KRISTIÁN SABO
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Rubrika: SPOZNÁVAJTE MESTO S KOŠICKÝM VEČEROM A MILANOM KOLCUNOM
Moyzeska má dlhú a pútavú históriu.
KOŠICE. Bulvár zvyčajne vnímame hanlivo. No môže byť aj pekný a dokonca naň môžeme byť hrdí.
Aj košická Moyzesova ulica bola pôvodne bulvárom.
No, samozrejme, bulvárom v tom najlepšom slova zmysle, keďže toto slovo znamená aj širokú veľkoryso naprojektovanú ulicu, niečo ako
Champs-Élysées v Paríži.
Bulvár sme teda v Košiciach dostali v polovici 19. storočia.
Strelcom nadohľad
V tom období práve vyrovnávali priestor pred bývalými hradbami.
Volal sa glacis, čiže postrelisko, lebo za hradbami sa nechával alebo aj umelo vytváral voľný priestor, aby sa tam nepriateľ nemohol
skrývať, pretože inak by sa stal ľahkým terčom pre strelcov na hradbách.
Najprv tento priestor na bývalom postrelisku nazvali Dlhou promenádou. Neskôr vznikol názov Rákócziho okružná, keďže Košičania
medzitým od Budapešti odkukali spôsob okružných ulíc, ktorými sa dalo ľahko obísť celé mesto.
Mimochodom, ďalšou okružnou ulicou v Košiciach bola Betlenova okružná, terajšia Kuzmányho ulica.
V priebehu rokov pozdĺž tohto zhruba kilometer dlhého bulváru stihli vyrásť postupne až tri synagógy, kino, palácová budova policajného
riaditeľstva, univerzitné mestečko, rozhlas i budova, ktorá vyzerá takmer ako palác, tzv. Tostov dom.
Dostatok miesta pre dopravu aj prírodu
Moyzesova je, dalo by sa povedať, štedrá ulica. Je široká - 22 metrov, takže ju doteraz netreba rozširovať a zahŕňa štvorprúdovku, alej so
4 radmi stromov a tromi chodníkmi, plus ďalšiu cestu i chodníky.
Kam inam teda tam mali umiestniť sochu banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, ktorý na čele slovenskej delegácie predstúpil
pred cisára Františka Jozefa I. a priniesol Memorandum Slovenského národa a bol tiež zakladateľom Matice slovenskej.
Dielo Arpáda Račka
Inštalovanie sochy zvýraznilo 200. výročie narodenia Moyzesa. Je dielom akademického sochára Arpáda Račka, architektom pamätníka
bol Pavol Merjavý. Odhalený bol za primátorovania Rudolfa Schustera.
V tom čase boli v parku navŕtané aj studne, no vtedy sa to ešte plne nevyužilo.
Až v roku 2013, keď sa park zrekonštruoval v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry, ho obohatili aj o prechodové fontány pred
budovou rozhlasu.
Jedna z najstarších fotografií Moyzesovej ulice z roku 1901 znázorňuje severný koniec vtedajšej Rákoczi körút.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ Moyzesova približne z roku 1913.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ
Busta Štefana Moyzesa v Košiciach.
FOTO: WIKIPEDIA/RICKRICHARDS
Pohľad na štvorradovú stromovú aleju na Moyzesovej ulici v roku 1938.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ
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Záber vyššej dievčenskej školy na Šrobárovej ulici približne z roku 1904. FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA
FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ Moyzesova, kedysi Rákocziho ulica.
FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
Autor: MILAN KOLCUN
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SLÚŽIL AJ NA PREVOZ PACIENTOV Z HELIPORTU. ZAMESTNANCOM SA BUDE HORŠIE PARKOVAŤ
Most sa vedeniu nemocnice už dávnejšie nepozdával, obavy sa ukázali ako opodstatnené po technickej obhliadke.
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej fakulte
Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný inšpektorát Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ. Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Zamestnankyňa: Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali. „My
nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej zamestnanci,
ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do práce v
rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Technická obhliadka ukázala zlý stav mosta. FOTO: KRISTIÁN SABO Aj takéto trhliny sme našli.
FOTO: KRISTIÁN SABO Ani tento pohľad neveští nič dobré.
FOTO: KRISTIÁN SABO
Vrtuľníky pristávajú na heliporte (vľavo) a pacientov prevážali do nemocnice (vpravo) najkratšou možnou trasou cez most, teraz to musia
vyriešiť inak.
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ZDROJ: GISPLAN
Autor: KRISTIÁN SABO
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„V Spojených štátoch a na celom území, podliehajúcom ich jurisdikcii, je zakázané otroctvo a nevoľníctvo, ak nejde o výkon trestu za
spáchaný a riadne dokázaný zločin.“
Tak znie 13. dodatok Ústavy Spojených štátov amerických, prijatý v roku 1865.
Napriek svojej stručnosti a strohej formulácii bol tento dodatok výsledkom dlhého boja a osobného príbehu človeka, ktorý ovplyvnil
americký národ ako málokto. Abraham Lincoln bol mužom v správnej chvíli na správnom mieste a napriek tomu, že pochádzal z
jednoduchých pomerov amerického stredozápadu, vypracoval sa nielen na najvyšší úrad v Spojených štátoch amerických, ale stal sa tiež
autoritou, ktorú ani po viac ako jeden a pol storočí nikto nespochybňuje. Rozprávame sa o ňom s Oliverom Zajacom z Historického
ústavu SAV.
Mgr. Oliver Zajac, PhD.
vyštudoval históriu a filozofiu na UPJŠ v Košiciach a doktorát obhájil na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V
súčasnosti pôsobí ako postdoktorand na Nemeckom historickom inštitúte vo Varšave a zároveň na historickom ústave SAV. Vo svojom
výskume sa zaoberá najmä dejinami prvej polovice 19. storočia. Absolvoval študijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých
inštitúciách vo Francúzsku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku.
V jednom zo svojich článkov pre Historickú revue ste mladého Abrahama Lincolna označili za „chlapca z prérie“. Znamená to, že bol
mladíkom, ktorý sa takpovediac vypracoval z ničoho?
Ide síce o metaforu, ale v princípe to tak naozaj bolo. Nemal žiadne formálne vzdelanie a za celú svoju mladosť strávil v škole dohromady
jeden rok. Pochádzal z prostredia, v ktorom dôležitejšie ako formálne vzdelanie bolo vedieť fyzicky ťažko pracovať. Koniec koncov sám
bol fyzicky dobre stavaný, mal vysokú postavu, ktorá vzbudzovala u ostatných prirodzený rešpekt. Neskôr to ako politik rád využíval.
Stačilo, aby sa postavil niekde na tribúnu za rečnícky pult a táto jeho predispozícia bola očividná. Jeho nevlastná matka (keďže o vlastnú
prišiel už ako malé dieťa), s ktorou mal výborný vzťah, neskôr s láskou spomínala, že ako dospievajúci chlapec využil každú príležitosť,
aby sa mohol niekde schovať a v tichosti si čítať. Zaujímalo ho pritom naozaj všetko od klasických diel svetovej literatúry, akým bol už v
tom čase Robinson Crusoe, až po Bibliu. Sväté písmo neskôr s obľubou citoval počas celej svojej politickej kariéry. Inšpiroval sa však
napríklad aj autobiografiou Thomasa Jeffersona a zaujímal sa o dejiny Spojených štátov.
Thomas Jefferson na rozdiel od Lincolna pochádzal z dobre situovanej a zámožnej rodiny. Tomu zodpovedalo aj jeho vzdelanie, ktoré
získaval na najprestížnejších školách v krajine. Aké však bolo prostredie, v ktorom vyrastal Abraham Lincoln?
Na tomto mieste si musíme uvedomiť, že v prípade Abrahama Lincolna už išlo naozaj o amerického politika v plnom slova zmysle. Bol to
muž, ktorý sa narodil už v Spojených štátoch, na americkej pôde, v americkej rodine a vyrastal v neľahkých pomeroch, s ktorými sa
vedela stotožniť drvivá väčšina obyvateľov USA. Jefferson bol naproti tomu ešte stále európsky typ politika, vychovávaný podľa
štandardov západnej Európy. Koniec koncov to isté sa dá povedať o celej prvej generácii amerických patriotov, otcov zakladateľov.
Samotný Abraham sa narodil v štáte Kentucky, ale rodina sa neskôr presťahovala do štátu Indiana. Nebol to ľahký život, jeho otec sa
snažil zabezpečiť rodinu, ako sa len dalo a musel sa veľmi obracať. Samozrejme, tento neľahký život nebol v ničom cudzí ani Európe.
Najlepšie to pochopíme, ak sa cez romány Charlesa Dickensa prenesieme do viktoriánskeho Londýna, kde desaťtisíce ľudí žili v ťažkých
životných i pracovných podmienkach. Deti vyrastali na ulici, neexistovala tu žiadna zdravotná či sociálna starostlivosť, systém
vzdelávania či podpora od štátu. Svojím spôsobom toto isté prežívali Lincolnovci, akurát v podmienkach amerického stredozápadu.
V životopisoch venovaných Abrahamovi Lincolnovi sa často uvádza jeden zásadný moment – obchodná cesta, ktorá ho doviedla až na
juh Spojených štátov. Tam sa po prvý raz stretol s otrokárskym systémom. Bola táto skúsenosť kľúčová pre jeho ďalší osobný profil?
Abraham Lincoln sa ako mladý a ambiciózny muž veľmi rýchlo rozhodol postaviť na vlastné nohy. V roku 1828 len ako 19-ročný preto
podnikol obchodnú cestu do Louisiany. Allen Gentry, priateľ a mladík v jeho veku, ktorého otec bol podnikateľ, mu ponúkol, aby ho
sprevádzal počas jeho cesty loďou po rieke Mississipi za obchodom do New Orleansu. Túto cestu si Abraham zopakoval aj v roku 1831 a
obe mali na neho zásadný vplyv. Je takmer isté, že počas oboch týchto ciest a počas toho, ako sa túlal ulicami New Orleansu, natrafil na
trh s otrokmi, čo ho muselo vnútorne zasiahnuť. Na druhej strane nebola to pre neho úplne nová záležitosť. Jeho rodičia boli oddanými
kresťanmi a členmi baptistickej cirkvi, ktorá bola známa svojím odmietavým postojom voči otroctvu. Koniec koncov ten vychádzal priamo
z Písma a teda presvedčenia, že všetci ľudia sú Božími deťmi a preto sú si rovní. Táto bezprostredná skúsenosť z New Orleansu ho teda
len utvrdila v tom, v čom bol vychovávaný.
Vyplýval tento Lincolnov šok aj z toho, že predsa len pochádzal z iného prostredia amerického severu? Inými slovami, našli by sme v
rámci Spojených štátov v tomto čase dve Ameriky, ktoré rozdeľovala hlboká kultúrna a mentálna priepasť?
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Určite to bol pre neho obrovský šok. Takáto skúsenosť musí zatriasť každým aspoň trochu empatickým človekom. Mohli by sme to do
istej miery prirovnať k osobnému zážitku z bezprostredného dotyku s vojnou, keď mladí a často naivní chlapci narukujú a prvé skúsenosti
z frontu im spôsobia traumu. Zároveň si treba uvedomiť, že dnes ako historici máme znalosti a celkový pohľad, ktorým súčasníci
nedisponovali. Na jednej strane preto musíme priznať, že Spojené štáty boli tvorené dvoma obrovskými blokmi, ktoré delilo mentálne
nastavenie i kultúra. No najmä na americkom severe si to vtedy málokto uvedomoval. Po prvý raz sa to jasne prejavilo počas občianskej
vojny, keď sa politickí reprezentanti severných štátov naivne domnievali, že na juhu vzniklo len malé povstanie, ktoré sa dá potlačiť
jediným zásahom armády. Nikto nepredpokladal, aký veľký konflikt z toho vzíde.
Abraham Lincoln sa do politického života zapojil veľmi skoro. Mal len 24 rokov, keď sa stal členom zákonodarného zboru štátu Illinois.
Ako sa k politickej dráhe vlastne dopracoval?
Áno, už ako 24-ročný sa stal členom dolnej komory illinoiského zákonodarného zboru a je naozaj nezvyčajné, že človek v tomto veku
dosiahol túto pozíciu. V prípade Lincolna však skutočne platí označenie „selfmade man“. Po svojej druhej ceste do Louisiany sa usadil v
mestečku New Salem (štát Illinois). Nebolo to samočinné rozhodnutie. Istý podnikateľ Denton Offutt chcel rozšíriť portfólio svojich
obchodov aj v štáte Illinois a mladému Abrahamovi ponúkol vedenie svojej obchodnej pobočky. Hoci tento biznis v New Saleme dlho
nevydržal a po dvoch rokoch skrachoval, Lincolnovi sa v novom pôsobisku natoľko zapáčilo, že tam zostal. Práve tu získal prvé
skúsenosti aj ako advokát. Jeho švagor si u neho všimol vzácny talent, schopnosť dobre argumentovať a vychádzať s ľuďmi. Veľmi rýchlo
pochopil, že tento mladík oplýva bystrým umom a tak ho vyzval, či by sa nechcel stať advokátom a pracovať v rodinnej právnickej
kancelárii. A je naozaj obdivuhodné, že v nasledujúcich rokoch sa Abraham Lincoln svojpomocne a bez akéhokoľvek formálneho
vzdelania vypracoval na údajne najlepšieho advokáta v New Saleme.
Advokátska prax Abrahama Lincolna preslávila nielen v New Saleme či v štáte Illinois, ale prakticky po celých Spojených štátoch. Zaskvel
sa najmä tradične výborne vedenou obhajobou a prejavom. Bol teda človekom, ktorého k politickému úspechu predurčovalo jeho
rétorické nadanie?
Áno, rétorické majstrovstvo v Lincolnovom prípade dosahovalo najvyššiu mieru. Pritom kým bol ešte súčasťou spomínaného
zákonodarného zboru v štáte Illinois, len zriedka verejne vystupoval, čo zrejme svedčí aj o určitej osobnej pokore. Dokázal si uvedomiť
svoju pozíciu nováčika, resp. politického benjamínka a spočiatku tak zotrvával v pozícii pozorovateľa. Ak už však vystúpil, jeho prejav si
všetci dobre pamätali. Ako som už spomenul, výrazne mu pri tom pomáhal ľahko zapamätateľný zjav vysokého a statného muža. Ak k
tomu pridal aj dobrý prejav, zväčša plamenný, no zároveň argumentačne podložený a doplnený dokonca citátmi z Biblie, úspech sa
musel dostaviť. Toto svoje majstrovstvo dlho trénoval a práve ono mu otvorilo cestu do veľkej politiky. Aj dnes platí, že ak chce politik
uspieť, musí vedieť komunikovať svoje postoje k verejnosti. Pamätný je Lincolnov prejav z Cooper Union v New Yorku (27. januára 1860),
ktorý ho de facto vyniesol do Bieleho domu. Ešte pamätnejší je jeho neskorší prejav na poli pri Gettysburgu (19. novembra 1863), kde
bolo ešte cítiť pach krvi po nedávno skončenej bitke.
Lincolnovi zrejme pomohla aj tá skutočnosť, že už aj v tej dobe zohrávali médiá a menovite tlač dôležitú úlohu. V tejto súvislosti býva
zdôrazňovaná najmä jeho prvá kandidatúra do už naozaj vysokej politiky, keď v roku 1858 kandidoval vo voľbách do Senátu za štát
Illinois. Síce neuspel, noviny však z neho urobili kandidáta do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Inými slovami, bol miláčikom
vtedajšej tlače?
Nielen z pohľadu politického vývoja, ale aj z pohľadu dejín žurnalistiky tu prišlo k jednej dôležitej veci. Lincoln sa so svojím protivníkom vo
voľbách a s vtedy úradujúcim senátorom a predstaviteľom Demokratickej strany Stephenom Douglasom dohodli, že budú kampaň viesť
formou verejných debát. Tie sa nakoniec uskutočnili vo viacerých amerických mestách. Zrejme ani sami nečakali, aký úspech táto nová
forma politickej súťaže prinesie. Na debaty oboch kandidátov sa zbiehali novinári nielen zo štátu Illinois, ale aj z ďalších amerických
štátov, pričom citovali, no tiež aj podľa potreby upravovali to, čo jednotliví rečníci počas debát povedali. A boli to práve novinári, kto mal
veľký podiel na tom, že v priebehu pár mesiacov sa z tohto regionálneho politika stala vychádzajúca hviezda americkej politiky. Hoci
Lincolnovi kandidatúra do Senátu nevyšla, okamžite sa začalo hovoriť, že možno práve toto je muž, ktorého republikáni musia postaviť do
boja o Biely dom. Podotýkam, že Republikánska strana v tom čase ešte len vznikala a len postupne sa etablovala.
Ako sa táto nová strana profilovala, najmä ak ju porovnáme s Demokratickou stranou, ktorá bola v tom čase dominantnou politickou
silou?
Úvodné roky Republikánskej strany (od roku 1854) boli poznamenané práve otázkou otrokárstva a snahy proti nemu bojovať, resp.
dosiahnuť jeho zrušenie. Program tejto strany bol však, samozrejme, omnoho širší. V 50., 60. a 70. rokoch 19. storočia by sme ju v
podstate mohli označiť za stranu, ktorá je liberálna v otázke ekonómie (aj s konceptom laissezfaire, resp. voľnej ruky trhu, ktorý zastáva
klasický liberalizmus) a na druhej strane presadzuje koncept štátu (v zmysle federálnej Únie), ktorý má hrať centrálnu úlohu pri
vynucovaní práva a legislatívy.
Je však náhoda, že Republikánska strana vznikla práve v čase, keď bol konflikt medzi americkým Severom a Juhom na spadnutie?
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Samotný vznik republikánskej strany sa datuje do roku 1854, túto stranu pritom nezaložili politici, ale nespokojní voliči v dôsledku vtedy
výrazne prepieranej politickej kauzy, známej ako Kansas – Nebraska Act. Tzv. Missourský kompromis z 3. marca 1820 stanovoval, že v
Spojených štátoch bolo otroctvo od 36. rovnobežky na sever nelegálne a na juh od tejto línie legálne. Nebolo už preto príliš veľa
možností, ako by mohla voči južanským štátom v tejto otázke zasiahnuť centrálna vláda, hoci prejavovala snahu obmedzovať otrokársky
systém. Zároveň nesmieme zabudnúť, že hovoríme o období, keď sa ešte len budovalo teritórium Spojených štátov. Mnoho
novozískaných teritórií na západe nemalo v tom čase status štátu. Verejný diskurz preto v danej dobe neriešil otázku, či zrušiť otroctvo,
ale či sa bude tento fenomén uplatňovať naprieč novými členskými štátmi Únie. Missourský kompromis bol pre južanov dosť nevýhodný,
keďže im už nedával príliš veľa priestoru, a práve preto prišla snaha prostredníctvom spomínaného Kansas – Nebraska Act otočiť
situáciu a ustanoviť pravidlo, ktoré určovalo, že otroctvo bude legálne tam, kde si to lokálna vláda a zákonodarné orgány schvália. To,
pochopiteľne, vnímali severné štáty ako novú hrozbu.
Ak aj odhliadneme od jasnej morálnej roviny problému, ktorú otrokárstvo predstavuje, spočívala jeho problematickosť aj v niečom inom,
napríklad v ekonomickej rovine? Ohrozovala rozvinutejší priemysel a hospodárstvo na severe krajiny takpovediac nekalá konkurencia
južanskej ekonomiky, založenej na bezplatnej otrockej pracovnej sile?
Tento ekonomický determinizmus býva mnohokrát dominantným naratívom a stretli sme sa s ním takmer všetci, minimálne na vyučovaní
dejepisu. Väčšina historikov dnes už tento prístup odmieta, aspoň v jeho najsurovejšej podobe. Nebolo úplnou realitou, že južné oblasti
hospodársky zaostávali za severnými. Ekonomická sila oboch pólov konfliktu nebola až taká rozdielna. Juh nebol nejaký chudobný
príbuzný, ktorého by bolo treba dotovať z centra. Problém otroctva mal dve roviny, jednou je ľudsko-právna, na ktorú apeloval aj Lincoln,
a potom tu bola mocenská rovina. Spojené štáty sa rozširovali na západ a otázkou preto bolo, ako majú v budúcnosti vyzerať, resp. kto v
nich bude mať hlavné slovo. Len čo by platilo, že otrokárom môže byť každý, kto bude chcieť, hrozilo, že sa väčšina USA prikloní k
otrokárskemu systému. To bol aj dôvod, prečo vznikla Republikánska strana, ktorá chcela tejto situácii zabrániť.
Z tohto pohľadu sa potom zdá, že Abrahom Lincoln bol muž, ktorý sa objavil v správnom čase, aby tento trend zvrátil. Bol to aj základ
jeho programu do prezidentských volieb?
Vzhľadom na to, že kandidoval ako predstaviteľ republikánov, tak to aj musel byť jeden zo základných programových bodov jeho politiky.
Na druhej strane Lincoln ako osobnosť a Lincoln ako politik sa pozerali na otázku otrokárstva trochu rozdielne. Jeho vnútorne
presvedčenie bolo silno abolicionistické. Avšak ako politik bol omnoho pragmatickejší. Pripisuje sa mu dokonca aj výrok, že ak by
zrušenie otroctva malo rozbiť Úniu, tak treba aspoň dočasne ustúpiť od tejto požiadavky. Inými slovami, jednota Únie stála na vrchole
jeho politických priorít. Hoci sa počas vojny rázne chopil vojenského velenia a bol energickým prezidentom, jednota Spojených štátov
preňho ostávala najvyššou hodnotou, dôležitejšou než hocijaký parciálny problém. Samotná vojna mu potom dala príležitosť, aby aj
zápas proti otroctvu dotiahol do konca. Dodnes je preto vnímaný ako prezident, ktorý sa hlavnou mierou pričinil o to, že otroctvo bolo
zrušené.
Zvolenie Abrahama Lincolna za prezidenta USA v roku 1860 na prvý pohľad spustilo domino efekt, ktorý už nebolo možné zastaviť. Od
Únie sa začali jeden po druhom odčleňovať južanské štáty. Bol to bezprostredný výsledok Lincolnovej prezidentskej kampane alebo len
dovŕšenie dlhodobého procesu rozdelenia americkej spoločnosti?
Už počas volieb či dokonca pred volebnou kampaňou sa južné štáty vyhrážali, že ak sa stane prezidentom človek, ktorý bude tlačiť na
zrušenie otroctva a bude v tomto zmysle narúšať ich suverenitu, sú odhodlané pristúpiť k tomuto radikálnemu kroku. Abraham Lincoln ani
nestihol vkročiť do Bieleho domu a Južná Karolína ako prvá vystúpila zo spoločnej Únie a v rýchlom slede ju nasledovali ďalšie americké
štáty. Bolo to teda skôr vyústenie dlhodobého procesu a nebolo by preto korektné klásť tento vývoj za vinu Lincolnovi. Aj samotná otázka
lojality vo vzťahu k centrálnej moci a Spojeným štátom ako takým bola nesmierne diferencovaná, líšila sa medzi jednotlivými štátmi po osi
sever-juh. Kým severné štáty a ich obyvateľstvo boli omnoho viac naklonené centrálnej federálnej vláde, v južných bol omnoho viac
prítomný lokálny či regionálny patriotizmus. Bolo tu cítiť neustále pnutie a Amerika sa stala obrazne povedané horúcim hrncom, ktorý na
konci roku 1860 vykypel.
Priniesol tento rýchly sled udalostí šok a spočiatku i paralýzu novej administratívy prezidenta Lincolna?
Bol to šok aj nie. Nebol v tom zmysle, že tak Lincoln, ako i jeho najbližší spolupracovníci tento vývoj do určitej miery očakávali. Mnohé
udalosti to predznamenávali. Úž prvé prezidentove kroky ukázali, že sa pripravoval na najhoršie a veľmi energicky sa chopil svojho
úradu. Šok skôr vyvolala miera, s akou sa južanské štáty postavili na odpor proti centrálnej vláde a následne severným americkým
štátom. Na Severe síce pomerne rýchlo zmobilizovali vojenské jednotky, táto prvotná mobilizácia sa však ukázala ako veľmi
nedostatočná. Centrálnu vládu a predstaviteľov severných štátov jednoducho zaskočil fakt, že nešlo len o odpor istých politických elít či
povstanie niekoľkých stoviek či tisícok ľudí, ale že sa reálne chopila zbrane veľká časť obyvateľstva južanských štátov. Napokon, to je aj
dôvod, prečo sa občianska vojna spočiatku vyvíjala v prospech Juhu a prvé dva roky sa niesli v znamení konfederačných víťazstiev.
Bol to aj výsledok toho, že samotné armádne špičky boli pred vypuknutím vojny prevažne južanské, resp. projužanské? V tomto zmysle
sa ako príklad najčastejšie uvádza Robert Edward Lee, vynikajúci vojenský stratég, ktorý sa napokon rozhodol slúžiť v konfederačnej
armáde.
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Je pravdou, že väčšina špičkových dôstojníkov armády Spojených štátov v čase vypuknutia občianskej vojny boli južania. To sa potvrdilo
aj neskôr, keď niektorí z nich prišli počas konfliktu o život a vojenská spôsobilosť Konfederácie tým značne utrpela. Dobrým príkladom je
mimoriadne schopný južanský generál Albert Sidney Johnson, ktorý bojoval na západnom bojisku, až kým v roku 1862 zahynul. Od toho
momentu sa na tomto úseku frontu začala rúcať konfederačná ofenzíva. Nahradili ho síce mladší generáli, neboli už však zo starej
dôstojníckej školy ako Johnson alebo Robert Edward Lee, ktorí dlho dokázali porážať často lepšie vyzbrojených a početnejších vojakov
Únie. Samotný fakt, že väčšina veliteľských špičiek prešla ku Konfederácii, opäť ilustruje nepripravenosť centrálnej vlády. Nikto nebol
schopný zasiahnuť vo velení včas, prijať náležité opatrenia, degradovať nelojálnych členov veliteľského zboru a pod.
V roku 1862 Abraham Lincoln pristúpil k zásadnému politickému kroku – k Proklamácii emancipácie otrokov. Bol to politický akt, ktorý
avizoval zrušenie otroctva v celých Spojených štátoch. Premenil tento Lincolnov krok občiansku vojnu na de facto oslobodzovaciu vojnu?
A bol to práve tento moment, ktorý dal Severu do rúk rozhodujúcu vojenskú iniciatívu?
Vojenský konflikt je taký zložitý mechanizmus, že sa neodvažujem hovoriť len o jednej rozhodujúcej príčine, ktorá by stála za takým či
onakým výsledkom. V každom prípade platí, že emancipácia otrokov prostredníctvom spomínanej proklamácie bola skutočne politickým
krokom. Lincoln ním prekročil rubikon. Od tej chvíle už bolo jasné, že nie je možné sa vrátiť späť a ak Únia vojnu vyhrá, otroci budú
oslobodení na celom území Spojených štátov. To bolo tiež mocným impulzom, aby mnohí otroci povstali proti svojim pánom. A skutočne
vzniklo niekoľko odbojných ohnísk v tyle konfederačných vojsk. Ale v rovnakom čase sa udialo aj niekoľko zásadných vojenských
operácií, ktoré mali mimoriadny význam. Jedným z nich bolo obsadenie New Orleansu unionistickými vojskami na jar 1862, čo pripravilo
Konfederáciu o najväčší prístav nielen z pohľadu zásobovania, ale odstrihlo ju aj od možnosti diplomatického kontaktu s tretími stranami.
Je však pravdou, že emancipácia otrokov bola výrazným mobilizačným momentom. Únii to prinieslo významné dodatočné ľudské zdroje,
keď sa do jej armády ochotne pridávali niekdajší otroci.
Ani celkové víťazstvo v občianskej vojne neodbremenilo Abrahama Lincolna od neľahkej otázky a úlohy zároveň – ako po vojne obnoviť
jednotu krajiny a začleniť do nej aj porazené južanské štáty? Mal odpoveď, ktorú však už nestihol realizovať?
Lincoln mal určitú víziu obnovy Únie. Netreba však preceňovať možnosti, ktorými v tom čase reálne disponoval. Navyše takmer do
poslednej chvíle sa musel primárne venovať vojenským záležitostiam a nebolo príliš veľa času zamýšľať sa, čo bude ďalej. Z mnohých
jeho vyjadrení však bolo zrejmé, že si veľmi dobre uvedomoval, že krajinu nebude vôbec jednoduché zjednotiť a skutočne trvalo
desaťročia, kým Spojené štáty prekonali najväčšie vnútorné rozpory a začali vykazovať istú jednotu. Myslím si však, že relikty tohto
rozdelenia cítime dodnes, rozdielny vývoj v rámci jednotlivých štátov USA je stále viditeľný. Je preto otázne, či sa program onej
rekonštrukcie amerického Juhu podarilo naplniť, resp. či bol vôbec ukončený a čo vlastne bolo jeho cieľom. Na druhej strane treba
povedať, že ani Lincoln nebol fanúšikom nekontrolovanej centralistickej politiky a uvedomoval si hodnotu autonómneho postavenia
jednotlivých štátov v rámci Únie.
V tomto spore nešlo o to, čo priznať centrálnej vláde a čo naopak ponechať jednotlivým štátom. Išlo o niečo iné. Nazval by som to
zjednodušene zápas o pravdy s veľkým P. Môžeme predsa rešpektovať rozdielny postoj k ekonomickým otázkam, rovnako ako napríklad
odlišný názor na štrukturálne otázky ohľadom zloženia a fungovania zastupiteľských orgánov a podobne, nesmieme však prijať
kompromis ohľadom takých morálnych hodnôt, akými sú sloboda a dôstojnosť každého človeka.
Abrahamovi Lincolnovi sa napokon podarilo doviesť svoje ťaženie proti otrokárstvu k prijatiu základného zákonného článku, známeho ako
13. dodatok Ústavy Spojených štátov. Je práve tento dodatok jeho najväčším politickým odkazom?
Dôvod, prečo Abraham Lincoln dodnes figuruje v kolektívnej pamäti ako jeden z najvýznamnejších štátnikov v dejinách Spojených štátov,
je práve 13. dodatok a fakt, že dokázal krajinu vyviesť z občianskej vojny. Sú to dva momenty, ktoré sú jeho nesporným dedičstvom,
ktoré po sebe zanechal a na ktoré už nestihol nadviazať. A práve tieto momenty ho v historickej pamäti Američanov stavajú na piedestál.
a
Známy portrét Abrahama Lincolna od amerického umelca Georgea Petra Alexandra Healyho z roku 1869 vznikol až po prezidentovej
smrti.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG
Farma v Spencer County (štát Indiana), kde vyrastal mladý Abraham Lincoln.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG/ AUTOR RENE STURGELL (CC BY-SA 3.0)
Známka pripomínajúca slávne debaty medzi Abrahamom Lincolnom a Stephenom Douglasom z roku 1858, dvoma kandidátmi na pozíciu
senátora za štát Illinois.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG
Pohľad na New Orleans z polovice 19. storočia. Do tohto južanského mesta smerovali aj dve obchodné cesty mladého Lincolna.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

33

ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG
Spojené štáty boli tvorené dvoma obrovskými blokmi, ktoré delilo mentálne nastavenie i kultúra. No najmä na americkom severe si to
vtedy málokto uvedomoval.
Abraham Lincoln za Republikánsku stranu a Stephen Douglas za Demokratickú stranu sa do volebného zápolenia dostali aj v roku 1860,
no šlo už o najvyšší post v krajine. Tentoraz uspel Lincoln.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG
Inaugurácia Abrahama Lincolna za šestnásteho prezidenta USA vo Washingtone v marci 1861 vyvolala odpor južanských štátov a vi edla
nakoniec k ich ozbrojenému povstaniu.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG/LIBRARY OF CONGRESS
Dav ľudí na poli pri Gettysburgu vo chvíli, keď sa Abraham Lincoln chystá predniesť svoj slávny prejav. Červený rámik naznačuje miesto
samotného prezidenta.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG/ NAID 529085
Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln sa musel počas svojho prezidentského úradu venovať predovšetkým vojnovým udalostiam. Na fotografii v rozhovore s
generálom McClellanom po bitke pri Antientame zo 17. septembra 1862.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG/ LIBRARY OF CONGRESS
Druhé funkčné obdobie Abrahama Lincolna predčasne ukončil atentát vo Fordovom divadle vo Washingtone 14. apríla 1865.
ZDROJ: WIKIMEDIA.ORG
Socha Abrahama Lincolna v jeho pamätníku vo Washingtone a vľavo jeho Proklamácia.
ZDROJ: WIKIMEDIA A ADOBE STOCK
Autor: JAROSLAV VALENT
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Mgr. Juraj Červenka vyštudoval históriu na FiF Trnavskej univerzity, pracuje ako novinár. Zaoberá sa predovšetkým problematikou prvej
svetovej vojny, najmä rakúsko-uhorského letectva. Na túto tému napísal viacero knižných publikácií, ako aj odborných a popularizačných
článkov.
Mgr. Patrik Kunec, PhD., absolvent FiF UK v Bratislave, odbor archeológia – história. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie FHV
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje ranonovovekým všeobecným dejinám (16. – 18. storočie) s užším zameraním na
dejiny 18. storočia.
Mgr. Martin Karlík absolvent politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Momentálne pracuje v CVTI SR ako šéfredaktor
odborného časopisu a odborný pracovník. Zaoberá sa popkultúrou.
Roman Mocpajchel študoval odbory archeológia a história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje popularizácii dejín
a zameriava sa na vojenskú históriu, zvlášť na dejiny námorných vojen.
Mgr., Robert Pohanka, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa dejinám vojenstva a
Spojených štátov amerických.
Mgr. Oliver Zajac, PhD., vyštudoval históriu a filozofiu na UPJŠ v Košiciach a doktorát obhájil na Historickom ústave Slovenskej
akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako postdoktorand na Nemeckom historickom inštitúte vo Varšave a zároveň na
Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä dejinami prvej polovice 19. storočia. Absolvoval študijné a výskumné
pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku.
Mgr. Tomáš Zálešák, PhD., ako politológ sa dlhodobo zaoberá históriou a povahou totalitarizmu, masových ideologických hnutí a
problematikou vojny a mieru.
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V Košiciach uzavreli dôležitý most do nemocnice. Bol v katastrofálnom havarijnom stave
30. 9. 2021, 11:30, Zdroj: kosice.zoznam.sk

, Vydavateľ: Zoznam, s.r.o., Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
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Zdroj: unlp.sk
KOŠICE – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura uzavrela oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať na
Triede SNP.
“Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám
už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania,” uviedol
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Ján Slávik. Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo
všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura všetkým zainteresovaným subjektom – Východoslovenskému
ústavu srdcových a cievnych chorôb, Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej
zdravotnej služby SR, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického
samosprávneho kraja, policajnému Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
Zdroj: FB / UNLP KE
“Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice, a tiež uvedené
záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom
museli zmeniť logistiku prevozu pacientov,” konštatoval generálny riaditeľ. Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších
chodcov. “Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa
do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky
mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,” dodal Slávik.
Autor: TASR
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Niet nad dobrých susedov. Za pár rokov za nás vyriešili to, čo my desaťročia nevieme
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Autostráda z východu na západ je hotová.
Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä
na východnom Slovensku.
Maďari idú strihať pásku na diaľnici Košice - Bratislava. O Slovensku vtipkujú M30 začali stavať v roku 2016, už čoskoro ju otvoria. Takto
vyzerala cesta začiatkom septembra. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)
KOŠICE, BRATISLAVA. Slovenské ministerstvo dopravy hovorí o nedostatku financií potrebných na výstavbu diaľničného prepojenia
Košice – Bratislava.
Národná diaľničná spoločnosť nechce prezrádzať žiadne termíny, kedy by vôbec mohla byť D1 kompletne hotová
Pozitívne správy pre motoristov prichádzajú z Maďarska, kde už onedlho budú strihať pásku počas slávnostného otvorenia úseku M30,
spojnice od hraničnej obce Tornyosnémeti s mestom Miskolc.
Čo bude otvorenie nového cestného úseku v Maďarsku pre Košice znamenať a ako na tom aktuálne stojí Slovensko s dostavbou diaľnice
D1 na východ, sa dozviete v článku Kataríny Géciovej.
Vláda schválila reformu nemocníc. Na novej mape východu jedna ubudla aj pribudla Nemocnica v Sobranciach na prvej mape nebola, na
novej už je. (zdroj: Jana Otriová)
SNINA, SOBRANCE. Vláda v stredu schválila zásadné zmeny v rezorte zdravotníctva. Týkajú sa reformy nemocníc, aj niektorých na
východe Slovenska.
Podľa ministerstva zdravotníctva reforma prinesie menej zbytočných úmrtí a viac zachránených životov či kvalitnejšie podmienky na
prácu zdravotníkov. Rezort zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.
Ako na zmeny v novej mape zareagovali nemocnice v Snine a Sobranciach, si môžete prečítať v článku Jany Otriovej.
Firma tatrovkami zablokovala opravu električkových tratí. Musel prísť Polaček Po blokáde staveniska práce obnovili. (zdroj: Korzár/Judita
Čermáková)
KOŠICE. Prebiehajúce práce na oprave kritického úseku električkovej trate na Alejovej ulici v Košiciach zastavili.
Dôvodom bol nesúhlas spoločnosti Tempus, ktorá vlastní časť pozemkov pod rekonštruovaným koľajiskom. Firma zablokovala
stavenisko svojimi vozidlami.
Čo presne sa stalo a čo na incident hovorí dopravný podnik a vedenie mesta, sa pýtal Michal Lendel, fotografie pripravila Judita
Čermáková.
Prevádzači z akcie Pavúk skončili vo väzbe. Za jedného migranta brali aj tisíc dolárov Momentka zo zadržania jedného z páchateľov.
(zdroj: PZ SR)
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii rozložili minulý týždeň organizovanú skupinu
prevádzačov. Spolu boli zadržané štyri osoby. Bol to výsledok akcie s názvom Pavúk.
Táto skupina na území východného Slovenska dlhodobo páchala trestnú činnosť prevozom nelegálnych migrantov zo Slovenska cez
Českú republiku a Poľsko. Cieľovou destináciou bolo Nemecko.
Prípadu sa bližšie venoval Róbert Bejda.
Veľkého medveďa videli v Krivanoch, medvedicu s mláďatami v Petrovanoch Medveď hnedý. (zdroj: Ilustračné foto - Jaroslav Slašťan)
KRIVANY, PETROVANY. Obyvateľov viacerých obcí vystrašili medvede. V posledných dňoch sa objavili na miestach, kde sa obvykle
nevyskytujú.
Minule zachytilo video mestskej polície medveďa blízko centra Sabinova. Tentoraz sa objavil v neďalekej dedine.
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Viacnásobný pohyb medveďa hnedého zaznamenali v blízkosti obce Krivany (okres Sabinov). Obyvatelia ho zazreli v stredu v lokalite
Bartošov a Na stráni.
Výskyt obávanej šelmy na Šariši mapoval Michal Frank.
Napádajú zdravotníkov, bezdomovci pijú a obťažujú. Košická nemocnica najala SBS Košickú nemocnicu budú strážiť nepretržite. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)
KOŠICE. Pacientov, zamestnancov, ale aj návštevníkov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach stráži od 20. septembra
súkromná bezpečnostná služba (SBS) ASGuard security, s. r. o.
Podľa centrálneho registra zmlúv si ju zdravotnícke zariadenie zaviazalo do konca januára 2022. Za celé obdobie jej za služby zaplatí 55
310 eur bez DPH.
Čo nemocnicu k tomuto kroku doviedlo a čo všetko bude nová bezpečnostná služba riešiť, priblížil Kristián Sabo.
Deväť poškodených áut v centre Košíc za jednu noc. Páchateľ sa polícii skryl Aj na tejto škodovke zničil páchateľ spätné zrkadlo. (zdroj:
red.)
KOŠICE. Pod rúškom tmy v noci z utorka na stredu okolo jednej hodiny si zrejme dokazoval svoju silu neznámy páchateľ na
Czambelovej a Bocatiovej ulici v centre Košíc.
Postupne pripravil o spätné zrkadlá takmer všetky zaparkované autá na spomínaných uliciach.
Čo o prípade vie mestská a štátna polícia, zisťoval Kristián Sabo.
Štefan Margita zrušil košický koncert, Hana Zagorová je v nemocnici Štefan Margita stihol pred pandémiou aj koncert v Košiciach. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)
KOŠICE. Po dlhom čase mal obľúbený Štefan Margita spievať v Košiciach.
Na posledný septembrový deň bol v Dome umenia naplánovaný špeciálny koncert pri príležitosti jeho nedávnych 65. narodenín.
A hoci bol už v rodnom meste, napokon sa musel vrátiť do Prahy, kde žije.
Po príčine pátrala Anna Novotná.
Lex Zuzana narazil, SaS je proti. Nech jej zaplatí Matovič a OĽaNO, odkazujú Očkovacia lotéria. (zdroj: FB RTVS)
PREŠOV, BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) SR na čele s Igorom Matovičom (OĽaNO) našlo kľúč na to, ako vyplatiť peniaze
Zuzane z prešovského Solivaru za výhru v očkovacej lotérii.
V skrátenom legislatívnom konaní bol do Národnej rady predložený vládny návrh zákona, v ktorom bola okrem iného zahrnutá aj
možnosť vyplatenia náhradnej očkovacej prémie v špeciálnych situáciách ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh zákona však v parlamente narazil.
Ďalšie pokračovanie prípadu Zuzany zo Solivaru napísal Michal Frank.
Takmer zavraždil otca, ktorý týral celú rodinu. Dostal mimoriadne znížený trest Frederik na krajskom súde. (zdroj: Róbert Bejda)
KOŠICE. Po vynesení odsudzujúceho rozsudku na okresnom súde sa občas stane, že sa odvolajú obe procesné strany. Prokurátor
preto, že mu trest pripadá mierny, a obžalovaný naopak, že je prísny.
Takýto stav konštatoval vo štvrtok krajský súd v prípade pokusu o vraždu otca v obci Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie.
Frederika Š. uznal Okresný súd Košice za vinného, no s použitím paragrafov o mimoriadnom znížení trestu siahol hlboko pod dolnú
hranicu sadzby. Tá je 20 až 25 rokov alebo doživotie.
Róbert Bejda prípad približuje vo svojom štvrtkovom súde .
Ďalší most na východe je v kritickom stave. Zavrela ho košická nemocnica Dôležitý most nemocnice má už 40 rokov, ale neinvestovali
doň. (zdroj: Archív)
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KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej fakulte
Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Prečo musel byť uzatvorený a aké komplikácie prinesie nemocničnému personálu, sa dozviete z článku Kristiána Saba.
Ďalšie správy Následky požiaru v dedinke Nová Belá. (zdroj: Anton Frič)
Pohraničnú obec zasiahol požiar, o strechu nad hlavou prišlo 21 rodín
Tretia vlna ukazuje svoju silu, zomrelo ďalších sedemnásť pacientov
V okresoch Svidník a Stropkov sa situácia zhoršuje, tvrdia hygienici. Pribúdajú rodinné epidémie
Zhorenisko po požiari haly v Trebišove stále dymí. Spadnuté konštrukcie vytvárajú podmienky pre ďalší požiar.
Košická župa získa z prenájmu priestorov lekární o 400 percent viac ako v minulosti
Obnova Krásnej Hôrky sa posunie ďalej, pracovať sa má na okolí hradu
Okres Stará Ľubovňa sa zaradí medzi najmenej rozvinuté. Dostane 2,7 milióna eur
Kam vyraziť V rámci derniéry výstavy Dubayovci – Anna a jej deti bue sprístupnená výstavná sieň Michala Dubaya a odhalená bude aj
jeho pamätná tabuľa. (zdroj: SNM)
Michal Dubay v prešovskom múzeu. Tip na piatok 1. októbra
Recept na dnes Losos s oblohou z jedného plechu. K receptu sa dostanete po kliknutí na obrázok. (zdroj: Pexels/Krisztina Papp)
Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .
Autor: Daniela Marcinová
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dnes 10:39 Cieľom CNIC jej vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku aj v spolupráci so SAV či súkromným high-tech
priemyslom
Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu valného
zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského (na snímke vľavo), ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok (30. 9.) za CNIC informovala
manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park.
Pristupujúcimi členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu
valného zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie.
Predsedom dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
Autor: TASR

Monitora s. r. o. | monitora.sk

40

Ďalší most na východe je v zlom stave. Zavrela ho košická nemocnica
30. 9. 2021, 10:27, Zdroj: kosice.korzar.sme.sk

, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Kristián Sabo, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 33.8 tis. GRP: 0,75 OTS: 0,01 AVE: 783 Eur

Slúžil i na prevoz pacientov z heliportu.
Uzavretý most košickej nemocnice, 30. 9. 2021 (6 fotografií)
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej fakulte
Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
((piano))
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný inšpektorát Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Súvisiaci článok Súvisiaci článokKontrola zistila 300-percentný nárast. Prečo na východe padajú mosty? Čítajte Zamestnankyňa:
Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali.
„My nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej
zamestnanci, ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do
práce v rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Vrtuľníky pristávajú na heliporte (vľavo) a pacientov prevážali do nemocnice (vpravo) najkratšou možnou trasou cez most, teraz to musia
vyriešiť inak. (zdroj: gisplan)
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Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, TUKE a UVLF v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a
Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi členmi sú SAV a UNLP v Košiciach.
Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
Autor: TASR
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Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov.
Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.
Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z
Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb
(VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému
Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
"Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov," konštatoval generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne
informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na
celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov," dodal Slávik.
Autor: TASR
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Triede SNP. Ide
o oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať Triedy SNP v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika
Krišková.
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie
nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania. Projekt parkovania
riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská,“ uviedol generálny
riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.
Ako ďalej dodal, nemocnica už informovala Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice aj záchranné služby a
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť
logistiku prevozu pacientov.
Mostný objekt bude slúžiť len na prechod chodcov. „Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať.
Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom
východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ dodal Slávik.
Zdroj: (SITA, mt;mlu)
Autor: Júlia Lengeňová
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KOŠICE ONLINE , Dnes | 13:46
Dočasne ho môžu využívať len chodci.
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach tento týždeň uzavrela mostný objekt, konkrétne nadjazd UNLP a Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) na Triede SNP. Generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik vysvetlil, že ide o oblúkový most,
ktorý prepája cesty a električkovú trať Triedy SNP:
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021. Most sa nám už
dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania. Projekt
parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská.“
Ilustračná fotografia / UNLP
Vedenie UNLP o tom informovalo všetky zainteresované subjekty vrátane Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb,
Detskej fakultnej nemocnice Košice, Záchrannej služby Košice, Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby, LF UPJŠ,
Magistrátu mesta Košice, Úradu Košického samosprávneho kraja, Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Košiciach či Air-transport Europe, s.r.o. Letisko Poprad - Tatry.
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné
služby a Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli
zmeniť logistiku prevozu pacientov,“ skonštatoval Slávik s tým, že most môžu dočasne využívať len chodci:
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky
mostov.“
Komentáre
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Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica
rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská. Rozhodnutie tlmočilo
vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), Detskej
fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému Krajskému
dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe. "Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež
uvedené záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu
Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu pacientov," konštatoval generálny riaditeľ. Stav mostného objektu bude slúžiť len na
prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a
neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v
kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich
manažmentov," dodal Slávik. hol pop
Autor: TASR

Monitora s. r. o. | monitora.sk

47

UPJŠ získala značku HR Excellence in Research
30. 9. 2021, 11:30, Zdroj: indexmag.sk

, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Užívateľov za deň: 386 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 91 Eur

UPJŠ získala značku HR Excellence in Research
Pridajte komentár
2 min. čítania
Snaha napredovať a držať sa európskych trendov budovania moderného pracovného prostredia pre výskumníkov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, bola vyjadrená v liste Európskej komisii v januári 2020. Záujem o zavedenie zásad HRS4R (The Human
Resources Strategy for Researchers – Stratégia ľudských zdrojov vo výskume) na pôde UPJŠ a záväzok ich dodržiavať viedli k získaniu
značky „HR Excellence in Research“ ako druhej univerzite v rámci Slovenskej republiky.
Lepšie pracovné prostredie – lepšia univerzita
Cieľom dodržiavania princípov je zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti na profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov a vytvoriť
atraktívne prostredie pre expertov z celého sveta. Princípy sú rozdelené do 4 oblastí: Etické a profesionálne aspekty, Nábor a výber
zamestnancov, Pracovné podmienky a sociálne aspekty, Tréning a profesionálny rozvoj.
„Získaniu značky predchádzala detailná analýza súčasného stavu a príprava podkladov, a dokumentov na univerzite. Táto fáza trvala
celý rok 2020 a boli do nej zapojené všetky kategórie výskumníkov na UPJŠ, učitelia aj doktorandi, vedenie univerzity, vedenia fakúlt,
univerzitné pracoviská. Už samotný proces zavádzania stratégie nás prinútil zamyslieť sa nad tým, aké máme pracovné prostredie, aké
hodnoty a princípy dodržiavame a zdieľame, a posunulo nás to k tomu, aby sme mali záujem spoluvytvárať lepšie pracovné prostredie,
lepšiu univerzitu,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu UPJŠ v Košiciach, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40
princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde správania pre nábor výskumných pracovníkov. Oba dokumenty
zahŕňajú princípy, ktoré sú aktuálne a ktoré sa UPJŠ zaväzuje dodržiavať. Hovoria o tom, aké práva a možnosti majú mať výskumníci pri
svojej výskumnej činnosti vo svojich organizáciách, aké vnútorné prostredie by mali zabezpečiť organizácie alebo univerzity, aby sa
výskumníci cítili dobre a aké normy a postupy v riadení ľudských zdrojov sú štandardom.
redakcia
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Snaha napredovať a držať sa európskych trendov budovania moderného pracovného prostredia pre výskumníkov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, bola vyjadrená v liste Európskej komisii v januári 2020. Záujem o zavedenie zásad HRS4R (The Human
Resources Strategy for Researchers – Stratégia ľudských zdrojov vo výskume) na pôde UPJŠ a záväzok ich dodržiavať viedli k získaniu
značky „HR Excellence in Research“ ako druhej univerzite v rámci Slovenskej republiky.
Cieľom dodržiavania princípov je zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti na profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov a vytvoriť
atraktívne prostredie pre expertov z celého sveta. Princípy sú rozdelené do 4 oblastí: Etické a profesionálne aspekty, Nábor a výber
zamestnancov, Pracovné podmienky a sociálne aspekty, Tréning a profesionálny rozvoj.
„Získaniu značky predchádzala detailná analýza súčasného stavu a príprava podkladov, a dokumentov na univerzite. Táto fáza trvala
celý rok 2020 a boli do nej zapojené všetky kategórie výskumníkov na UPJŠ, učitelia aj doktorandi, vedenie univerzity, vedenia fakúlt,
univerzitné pracoviská. Už samotný proces zavádzania stratégie nás prinútil zamyslieť sa nad tým, aké máme pracovné prostredie, aké
hodnoty a princípy dodržiavame a zdieľame, a posunulo nás to k tomu, aby sme mali záujem spoluvytvárať lepšie pracovné prostredie,
lepšiu univerzitu,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu UPJŠ v Košiciach, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40
princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde správania pre nábor výskumných pracovníkov. Oba dokumenty
zahŕňajú princípy, ktoré sú aktuálne a ktoré sa UPJŠ zaväzuje dodržiavať. Hovoria o tom, aké práva a možnosti majú mať výskumníci pri
svojej výskumnej činnosti vo svojich organizáciách, aké vnútorné prostredie by mali zabezpečiť organizácie alebo univerzity, aby sa
výskumníci cítili dobre a aké normy a postupy v riadení ľudských zdrojov sú štandardom.
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V uplynulých dňoch sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia
Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z verejného
sektora, ktorými sú tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE),
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia
Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a akademického sektora sa zúčastnili valného zhromaždenia aj pristupujúci
členovia - Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Poverený predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. otvoril ustanovujúce valné zhromaždenie a privítal zástupcov
zakladajúcich a pristupujúcich členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schválenie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstavenstva a voľba
členov dozornej rady. Prof. Miškovský informoval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE. Zároveň sa členovia
dohodli na dĺžke trvania funkcie predsedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo
funkčné obdobie predsedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež
zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaždenia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bola zvolená za zapisovateľku valného zhromaždenia a za overovateľov zápisnice boli zvolení
prof. MUDr. Pavol Jarcuška, PhD., za UPJŠ v Košiciach a Ing. Dominik Hakulin, PhD. za Cassovia Discovery park, s.r.o. Členovia
predstavenstva boli zvolení na obdobie 5 rokov a za predsedu predstavenstva zvolili prof. Pavla Miškovského. Prof. Miškovský
poďakoval všetkým prítomným za prejavenú dôveru a uviedol: „Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové
riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má
ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC
bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu
života“.
Ďalším bodom programu bola voľba členov dozornej rady. Členovia dozornej rady zvolili za jej predsedu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., a
za podpredsedu dozornej rady JUDr. Mariána Prievozníka, PhD.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Na záver predseda valného zhromaždenia, prof. Kmeť zaželal zvoleným členom veľa úspechov v práci, poďakoval prítomným za účasť a
ukončil rokovanie.
Mgr. Slavomíra Hrabovská
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Košice: UNLP uzavrela pre zlý stav most cez Triedu SNP
Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.
Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z
Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb
(VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému
Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
"Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov," konštatoval generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne
informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na
celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov," dodal Slávik.
hol pop
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K NÁVRHOM ODBORNÍKOV SA MÔŽE VYJADRIŤ AJ VEREJNOSŤ
Za posledných približne osem rokov sa situácia s nedostatkom parkov výrazne nezmenila.
KOŠICE. Mesto Košice má víziu rozširovať zeleň o nové mestské parky. Odvoláva sa na urbanistickú štúdiu, ktorá poukázala na ich
nedostatok. Radnica si ju dala ešte vlani vypracovať v Ateliéri Dobrucká.
Dokument je aktualizáciou štúdie Mestská zeleň - Košice z roku 2013-2014, dostupnej na stránke mesta. Už vtedy jej autori poukazovali
na to, že hoci má mesto dobrý pomer urbanného a prírodného systému, teda sa javí ako dostatočne zelené, zároveň v ňom chýbajú
parky.
Odvtedy sa tento stav výraznejšie nezmenil.
Dostatok zelene, ale málo parkov
Podľa architektky Anny Dobruckej, ktorá je autorkou štúdie, došlo v meste od roku 2014 k úbytku zelene o výmere viac ako 200 hektárov.
„Išlo hlavne o plochy verejnej zelene na budovanie parkovísk, chodníkov, stojísk pre nádoby TKO (tuhý komunálny odpad, pozn.),
detských ihrísk, športovísk a vyhradenej zelene najmä v priemyselných areáloch (spevňovanie plôch pre dopravu a mechanizáciu),”
spresnila.
Podiel zelene 150 metrov štvorcových (m2 ) na obyvateľa spred siedmich rokov tak klesol na 136 m2.
I napriek tomuto úbytku však uvádza, že Košice naďalej spĺňajú svoje odporúčané štandardy, ktoré vymedzujú plochu zelene na jedného
obyvateľa v rozmere 120 m2 .
„Hodnota tohto ukazovateľa síce klesla, no mesto má výborné rekreačné zázemie, takže kvalita života sa občanom výrazne nezhoršila.
Mestu proste chýbajú parky,” konštatuje Dobrucká.
Zelený paradox
Tento paradoxný stav vysvetľuje Martin Richnavský z Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta Košice (ÚHA) tým, že mestskú zeleň
tvoria prevažne medziblokové priestory a aleje pozdĺž ciest.
„O tejto zeleni je naďalej možné hovoriť, že jej je dostatok, v pomerne dobrom stave a o kvalitu sa stará Správa mestskej zelene. Keď
však chceme hovoriť o parkových plochách, tých je v Košiciach naďalej pomerne málo a pre značnú časť obyvateľstva nie sú poruke.
Kompenzujú si to však blízkym a rozsiahlym lesoparkom a k nemu priľahlými plochami. To už však nehovoríme o mestskej zeleni,”
dopĺňa s tým, že tieto lokality si vyžadujú aj omnoho väčšie nároky na kvalitu a údržbu, a teda aj na financie.
„Musí to byť sústavná a koncepčná práca. Tá je spojená aj s neviditeľnými problémami, ktoré treba postupne riešiť, akými sú inžinierske
siete križujúce zelené plochy či nevysporiadané pozemky,” dodáva.
Do centra pozornosti
Za posledných približne osem rokov sa teda situácia s nedostatkom parkov výrazne nezmenila. Richnavský to pripisuje nielen
spomínaným problémom pri ich budovaní, ale aj tomu, že za posledné desaťročia sa zeleň nepovažovala za strategickú infraštruktúru, a
teda sa jej neprikladal až taký veľký význam.
Nielen pre problémy spojené s adaptáciou na zmeny klímy sa však dostáva čoraz viac i do centra pozornosti mesta, ktoré by sa mestskej
zeleni chcelo venovať komplexnejšie.
Urbanistickú štúdiu si dalo vypracovať vo vlastnom záujme.
„Dôležitým impulzom bola aj prihláška mesta Košice do veľkej medzinárodnej aktivity Európske hlavné zelené mesto, pri ktorej príprave
prebehla interná inventúra dôležitých rozvojových dokumentov mesta,” objasňuje Mišo Hudák, predseda občianskeho združenia
Východné pobrežie, ktoré pomáha komunikovať štúdiu verejnosti a pripomienkovať ju.
Cena za vytvorenie dokumentu bola zazmluvnená na 30 000 eur. Na jeho spracovaní sa podieľali aj odborníci z Univerzity Konštantína
Filozofa, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
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Titul Európske hlavné zelené mesto Košice napokon nezískali, porazil ich Tallinn.
Plány mesta
Okrem zistenia súčasného stavu zelene si vznikajúca urbanistická štúdia kladie za cieľ navrhnúť územia, kde by mohli vzniknúť nové
parky a lesoparky.
„Mesto teraz hľadá spôsob, ako nahradiť zastavané plochy zelene a zároveň ich riešiť ako plochy parkové či lesoparkové s vybavenosťou
a s podporou jednak rekreačnej funkcie a jednak ekostabilizačnej funkcie (vrátane funkcií adaptačných), “ približuje Dobrucká.
Podľa slov primátora Jaroslava Polačeka pre Košice Online má mesto v pláne budúce nové zelené plochy zastabilizovať, definovať vo
všetkých dokumentoch mesta ako významné parky, a tým pádom sa o ne starať aj úplne iným spôsobom ako doteraz.
Pod významnými parkmi sa teda myslia verejné priestory s väčšou výmerou územia, ktoré ľuďom poskytujú aj sofistikované služby, ako
toalety, občerstvenie, ihriská a podobne.
Tým im umožňujú tráviť v parku i niekoľko hodín.
Richnavský k tomu dodáva, že pri starostlivosti o takéto významné parky by sa mal dávať väčší dôraz na kvalitu a lepšie finančné krytie,
ale taktiež aj na participáciu s verejnosťou či občianskymi združeniami a samosprávami pri hľadaní riešení, starostlivosti a údržbe.
Ideálne desať
Pre potenciálny vznik nových parkov bolo vytypovaných desať lokalít.
Ide o Botanickú záhradu, Borovicový háj, Čičky, Povrazovú ulicu, Furču, Kalváriu, Vyšné Opátske, Krásnu, Myslavu a Aničku.
„Architektonická štúdia desať lokalít odporúča ako ideálny návrh riešenia mestského problému s nedostatkom parkov na svojom území,”
vysvetľuje Hudák. Vytvorené k nim boli i ideové návrhy, ktoré ukazujú, čo by v daných lokalitách mohlo vzniknúť.
Možnosť vyjadriť sa k týmto návrhom a pripomienkovať ich dostali aj Košičania na stretnutiach, ktoré sa konali počas leta.
Padli aj podnetné návrhy
Na stretnutiach s verejnosťou boli prítomní aj autori štúdie. Anna Dobrucká konštatuje, že Košičania kládli dôraz napríklad na ekologickú
stabilitu a adaptačné funkcie.
„Niektoré návrhy občanov boli podnetné. Napríklad diskusia k prepojeniu Furče s mestom bola inšpiratívna. Občanov zaujal návrh
prírodného parku typu lužného lesa pri Myslavskom potoku, kde sa plánuje využitie vody. Tu však bude potrebná dohoda medzi mestom
Košice a Slovenským vodohospodárskym podnikom,” uviedla.
Od ľudí dostali autori štúdie i niekoľko podnetov na nové lokality, ktoré by sa mohli riešiť ako prírodné parky či prírode blízke územia.
Šlo napríklad o Račí potok, Kačinec pod Košickou Novou Vsou s ohľadom na historický kontext, sútok Myslavského potoka s Hornádom,
Mlynský náhon, samotný tok Hornádu a ďalšie.
Zatiaľ má podľa Dobruckej dobré šance na pomerne rýchle riešenie zeleň pri Povrazovej ulici, ktorú by vedeli využívať obyvatelia Myslavy
i KVP.
Kalváriu zasa vidí ako územie, ktorému je potrebné vrátiť spiritualitu.
„Na naše potešenie o riešenie prejavil záujem už i rád saleziánov a dúfame, že v spolupráci s Pamiatkovým úradom bude štúdia
premenená na realizačný projekt.”
Online dotazník
Pre širokú verejnosť, ktorá chce k aktuálnej mestskej zeleni vyjadriť svoj názor, spustilo OZ Východné pobrežie online dotazník.
Použitý bude najmä na spresnenie samotnej štúdie. Slúži na pripomienkovanie a vytváranie návrhov, komentované prehliadky a po
ukončení urbanistickej štúdie na ďalšie fázy participatívneho plánovania.
„Dotazník zisťuje preferencie obyvateľov, akým spôsobom v konkrétnych lokalitách trávia čas a čo by tieto lokality dokázalo zlepšiť či
zveľadiť. Časť otázok sa venuje správe zelenej infraštruktúre na celomestskej úrovni,” priblížil Hudák.

Monitora s. r. o. | monitora.sk

54

Údaje bude OZ zbierať približne do polovice októbra a následne ich spracuje. Analýzu a surové dáta dostanú príslušné mestské
organizácie a spracovatelia štúdie.
Okrem samotných preferencií ľudí sa budú vyhodnocovať aj ich nároky na konkrétne priestory z hľadiska bezpečnosti, prístupu, údržby
alebo nových služieb.
Na ukončenie treba počkať
Vznikajúca urbanistická štúdia rozvoja zelene v Košiciach má okrem materiálov pre vznik nových parkov tiež slúžiť ako podklad pre
doplnenie územného plánu o zelenú infraštruktúru.
„Štúdia má zároveň ambíciu poukázať na problémové javy, ktoré treba riešiť. Má pomôcť mestu Košice rozhodovať sa, ktoré plochy
revitalizovať, ktoré stačí len „vyčistiť”, ktoré pozemky do budúcna vykúpiť, kde chrániť kvalitné územia pred výstavbou či iným zásahom
človeka. Má tiež zvýšiť záujem odbornej aj laickej verejnosti, bez participácie ktorej je šanca na udržateľný rozvoj zelenej infraštruktúry
len ambícia od stola,” spresnil Richnavský Štúdia zatiaľ nie je dostupná verejne, keďže ešte nie je ukončená. Stane sa tak až po tom, čo
mesto vyhodnotí podnety a pripomienky, ktoré ešte stále zbiera. Malo by tak byť na jeseň tohto roku.
Až po jej schválení, vytvorení jednotlivých overovacích štúdií a štúdií realizovateľnosti bude možné povedať, ktoré miesta budú na
realizáciu parkov vhodné.
Centrálna časť navrhovaného parku Povrazová – trvalková úprava s pergolou.
ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, MÁRIA BIHUŇOVÁ, PAVOL ŠKORVÁNEK, VIZUALIZÁCIE DOMINIK ČERNÍK
Na hranici medzi Myslavou a KVP je navrhnutý park Povrazová, časť „Trampolínový svet".
ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, MÁRIA BIHUŇOVÁ, PAVOL ŠKORVÁNEK, VIZUALIZÁCIE DOMINIK ČERNÍK
Park Červený rak v Myslave bude mať podobu lužného lesa s prírodnými cestičkami. ZDROJ: ANNA DOBRUCKÁ, ANNAMÁRIA
JERGUŠOVÁ Strážny domček a vyhliadková terasa v Botanickej záhrade.
ZDROJ: ROBERT GREGOREK, PAVOL ŠKORVÁNEK
Autor: DANIELA MARCINOVÁ
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PRECHÁDZAŤ PO ŇOM UŽ MÔŽU LEN CHODCI
Katastrofálny stav mostov na východe sa opäť potvrdil. A to priamo v Košiciach.
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ. Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby SR, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný
inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Zamestnankyňa: Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali.
„My nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej
zamestnanci, ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do
práce v rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Dôležitý most nemocnice má už 40 rokov, ale neinvestovali doň.
FOTO: ARCHÍV, KRISTIÁN SABO
Autor: KRISTIÁN SABO

Monitora s. r. o. | monitora.sk

56

Bývalé postrelisko, ktoré mali ostreľovači, sa zmenilo na košickú promenádnu ulicu
1. 10. 2021, Zdroj: Košický večer, Strana: 11, Vydavateľ: Petit Press, Autor: Milan Kolcun, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové
slová: Filozofická Fakulta UPJŠ
Vytlačených: 1 534 ks GRP: 4,51 OTS: 0,05 AVE: 1299 Eur

Rubrika: SPOZNÁVAJTE MESTO S KOŠICKÝM VEČEROM A MILANOM KOLCUNOM
Moyzeska má dlhú a pútavú históriu.
KOŠICE. Bulvár zvyčajne vnímame hanlivo. No môže byť aj pekný a dokonca naň môžeme byť hrdí.
Aj košická Moyzesova ulica bola pôvodne bulvárom.
No, samozrejme, bulvárom v tom najlepšom slova zmysle, keďže toto slovo znamená aj širokú veľkoryso naprojektovanú ulicu, niečo ako
Champs-Élysées v Paríži.
Bulvár sme teda v Košiciach dostali v polovici 19. storočia.
Strelcom nadohľad
V tom období práve vyrovnávali priestor pred bývalými hradbami.
Volal sa glacis, čiže postrelisko, lebo za hradbami sa nechával alebo aj umelo vytváral voľný priestor, aby sa tam nepriateľ nemohol
skrývať, pretože inak by sa stal ľahkým terčom pre strelcov na hradbách.
Najprv tento priestor na bývalom postrelisku nazvali Dlhou promenádou. Neskôr vznikol názov Rákócziho okružná, keďže Košičania
medzitým od Budapešti odkukali spôsob okružných ulíc, ktorými sa dalo ľahko obísť celé mesto.
Mimochodom, ďalšou okružnou ulicou v Košiciach bola Betlenova okružná, terajšia Kuzmányho ulica.
V priebehu rokov pozdĺž tohto zhruba kilometer dlhého bulváru stihli vyrásť postupne až tri synagógy, kino, palácová budova policajného
riaditeľstva, univerzitné mestečko, rozhlas i budova, ktorá vyzerá takmer ako palác, tzv. Tostov dom.
Dostatok miesta pre dopravu aj prírodu
Moyzesova je, dalo by sa povedať, štedrá ulica. Je široká - 22 metrov, takže ju doteraz netreba rozširovať a zahŕňa štvorprúdovku, alej so
4 radmi stromov a tromi chodníkmi, plus ďalšiu cestu i chodníky.
Kam inam teda tam mali umiestniť sochu banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, ktorý na čele slovenskej delegácie predstúpil
pred cisára Františka Jozefa I. a priniesol Memorandum Slovenského národa a bol tiež zakladateľom Matice slovenskej.
Dielo Arpáda Račka
Inštalovanie sochy zvýraznilo 200. výročie narodenia Moyzesa. Je dielom akademického sochára Arpáda Račka, architektom pamätníka
bol Pavol Merjavý. Odhalený bol za primátorovania Rudolfa Schustera.
V tom čase boli v parku navŕtané aj studne, no vtedy sa to ešte plne nevyužilo.
Až v roku 2013, keď sa park zrekonštruoval v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry, ho obohatili aj o prechodové fontány pred
budovou rozhlasu.
Jedna z najstarších fotografií Moyzesovej ulice z roku 1901 znázorňuje severný koniec vtedajšej Rákoczi körút.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ Moyzesova približne z roku 1913.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ
Busta Štefana Moyzesa v Košiciach.
FOTO: WIKIPEDIA/RICKRICHARDS
Pohľad na štvorradovú stromovú aleju na Moyzesovej ulici v roku 1938.
FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ
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Záber vyššej dievčenskej školy na Šrobárovej ulici približne z roku 1904. FOTO: Z VÝSTAVY KLINIKA DR. FRANKENSTEINA
FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ Moyzesova, kedysi Rákocziho ulica.
FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ
Autor: MILAN KOLCUN
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SLÚŽIL AJ NA PREVOZ PACIENTOV Z HELIPORTU. ZAMESTNANCOM SA BUDE HORŠIE PARKOVAŤ
Most sa vedeniu nemocnice už dávnejšie nepozdával, obavy sa ukázali ako opodstatnené po technickej obhliadke.
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný inšpektorát Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ. Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Zamestnankyňa: Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali. „My
nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej
zamestnanci, ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do
práce v rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Technická obhliadka ukázala zlý stav mosta. FOTO: KRISTIÁN SABO Aj takéto trhliny sme našli.
FOTO: KRISTIÁN SABO Ani tento pohľad neveští nič dobré.
FOTO: KRISTIÁN SABO
Vrtuľníky pristávajú na heliporte (vľavo) a pacientov prevážali do nemocnice (vpravo) najkratšou možnou trasou cez most, teraz to musia
vyriešiť inak.
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ZDROJ: GISPLAN
Autor: KRISTIÁN SABO
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V Košiciach uzavreli dôležitý most do nemocnice. Bol v katastrofálnom havarijnom stave
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Zdroj: unlp.sk
KOŠICE – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura uzavrela oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať na
Triede SNP.
“Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám
už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania,” uviedol
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Ján Slávik. Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo
všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura všetkým zainteresovaným subjektom – Východoslovenskému
ústavu srdcových a cievnych chorôb, Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej
zdravotnej služby SR, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického
samosprávneho kraja, policajnému Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
Zdroj: FB / UNLP KE
“Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice, a tiež uvedené
záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom
museli zmeniť logistiku prevozu pacientov,” konštatoval generálny riaditeľ. Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších
chodcov. “Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa
do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky
mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,” dodal Slávik.
Autor: TASR
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Autostráda z východu na západ je hotová.
Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä
na východnom Slovensku.
Maďari idú strihať pásku na diaľnici Košice - Bratislava. O Slovensku vtipkujú M30 začali stavať v roku 2016, už čoskoro ju otvoria. Takto
vyzerala cesta začiatkom septembra. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)
KOŠICE, BRATISLAVA. Slovenské ministerstvo dopravy hovorí o nedostatku financií potrebných na výstavbu diaľničného prepojenia
Košice – Bratislava.
Národná diaľničná spoločnosť nechce prezrádzať žiadne termíny, kedy by vôbec mohla byť D1 kompletne hotová
Pozitívne správy pre motoristov prichádzajú z Maďarska, kde už onedlho budú strihať pásku počas slávnostného otvorenia úseku M30,
spojnice od hraničnej obce Tornyosnémeti s mestom Miskolc.
Čo bude otvorenie nového cestného úseku v Maďarsku pre Košice znamenať a ako na tom aktuálne stojí Slovensko s dostavbou
diaľnice D1 na východ, sa dozviete v článku Kataríny Géciovej.
Vláda schválila reformu nemocníc. Na novej mape východu jedna ubudla aj pribudla Nemocnica v Sobranciach na prvej mape nebola, na
novej už je. (zdroj: Jana Otriová)
SNINA, SOBRANCE. Vláda v stredu schválila zásadné zmeny v rezorte zdravotníctva. Týkajú sa reformy nemocníc, aj niektorých na
východe Slovenska.
Podľa ministerstva zdravotníctva reforma prinesie menej zbytočných úmrtí a viac zachránených životov či kvalitnejšie podmienky na
prácu zdravotníkov. Rezort zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.
Ako na zmeny v novej mape zareagovali nemocnice v Snine a Sobranciach, si môžete prečítať v článku Jany Otriovej.
Firma tatrovkami zablokovala opravu električkových tratí. Musel prísť Polaček Po blokáde staveniska práce obnovili. (zdroj: Korzár/Judita
Čermáková)
KOŠICE. Prebiehajúce práce na oprave kritického úseku električkovej trate na Alejovej ulici v Košiciach zastavili.
Dôvodom bol nesúhlas spoločnosti Tempus, ktorá vlastní časť pozemkov pod rekonštruovaným koľajiskom. Firma zablokovala
stavenisko svojimi vozidlami.
Čo presne sa stalo a čo na incident hovorí dopravný podnik a vedenie mesta, sa pýtal Michal Lendel, fotografie pripravila Judita
Čermáková.
Prevádzači z akcie Pavúk skončili vo väzbe. Za jedného migranta brali aj tisíc dolárov Momentka zo zadržania jedného z páchateľov.
(zdroj: PZ SR)
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii rozložili minulý týždeň organizovanú skupinu
prevádzačov. Spolu boli zadržané štyri osoby. Bol to výsledok akcie s názvom Pavúk.
Táto skupina na území východného Slovenska dlhodobo páchala trestnú činnosť prevozom nelegálnych migrantov zo Slovenska cez
Českú republiku a Poľsko. Cieľovou destináciou bolo Nemecko.
Prípadu sa bližšie venoval Róbert Bejda.
Veľkého medveďa videli v Krivanoch, medvedicu s mláďatami v Petrovanoch Medveď hnedý. (zdroj: Ilustračné foto - Jaroslav Slašťan)
KRIVANY, PETROVANY. Obyvateľov viacerých obcí vystrašili medvede. V posledných dňoch sa objavili na miestach, kde sa obvykle
nevyskytujú.
Minule zachytilo video mestskej polície medveďa blízko centra Sabinova. Tentoraz sa objavil v neďalekej dedine.
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Viacnásobný pohyb medveďa hnedého zaznamenali v blízkosti obce Krivany (okres Sabinov). Obyvatelia ho zazreli v stredu v lokalite
Bartošov a Na stráni.
Výskyt obávanej šelmy na Šariši mapoval Michal Frank.
Napádajú zdravotníkov, bezdomovci pijú a obťažujú. Košická nemocnica najala SBS Košickú nemocnicu budú strážiť nepretržite. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)
KOŠICE. Pacientov, zamestnancov, ale aj návštevníkov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach stráži od 20. septembra
súkromná bezpečnostná služba (SBS) ASGuard security, s. r. o.
Podľa centrálneho registra zmlúv si ju zdravotnícke zariadenie zaviazalo do konca januára 2022. Za celé obdobie jej za služby zaplatí 55
310 eur bez DPH.
Čo nemocnicu k tomuto kroku doviedlo a čo všetko bude nová bezpečnostná služba riešiť, priblížil Kristián Sabo.
Deväť poškodených áut v centre Košíc za jednu noc. Páchateľ sa polícii skryl Aj na tejto škodovke zničil páchateľ spätné zrkadlo. (zdroj:
red.)
KOŠICE. Pod rúškom tmy v noci z utorka na stredu okolo jednej hodiny si zrejme dokazoval svoju silu neznámy páchateľ na
Czambelovej a Bocatiovej ulici v centre Košíc.
Postupne pripravil o spätné zrkadlá takmer všetky zaparkované autá na spomínaných uliciach.
Čo o prípade vie mestská a štátna polícia, zisťoval Kristián Sabo.
Štefan Margita zrušil košický koncert, Hana Zagorová je v nemocnici Štefan Margita stihol pred pandémiou aj koncert v Košiciach. (zdroj:
Korzár/Judita Čermáková)
KOŠICE. Po dlhom čase mal obľúbený Štefan Margita spievať v Košiciach.
Na posledný septembrový deň bol v Dome umenia naplánovaný špeciálny koncert pri príležitosti jeho nedávnych 65. narodenín.
A hoci bol už v rodnom meste, napokon sa musel vrátiť do Prahy, kde žije.
Po príčine pátrala Anna Novotná.
Lex Zuzana narazil, SaS je proti. Nech jej zaplatí Matovič a OĽaNO, odkazujú Očkovacia lotéria. (zdroj: FB RTVS)
PREŠOV, BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) SR na čele s Igorom Matovičom (OĽaNO) našlo kľúč na to, ako vyplatiť peniaze
Zuzane z prešovského Solivaru za výhru v očkovacej lotérii.
V skrátenom legislatívnom konaní bol do Národnej rady predložený vládny návrh zákona, v ktorom bola okrem iného zahrnutá aj
možnosť vyplatenia náhradnej očkovacej prémie v špeciálnych situáciách ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh zákona však v parlamente narazil.
Ďalšie pokračovanie prípadu Zuzany zo Solivaru napísal Michal Frank.
Takmer zavraždil otca, ktorý týral celú rodinu. Dostal mimoriadne znížený trest Frederik na krajskom súde. (zdroj: Róbert Bejda)
KOŠICE. Po vynesení odsudzujúceho rozsudku na okresnom súde sa občas stane, že sa odvolajú obe procesné strany. Prokurátor
preto, že mu trest pripadá mierny, a obžalovaný naopak, že je prísny.
Takýto stav konštatoval vo štvrtok krajský súd v prípade pokusu o vraždu otca v obci Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie.
Frederika Š. uznal Okresný súd Košice za vinného, no s použitím paragrafov o mimoriadnom znížení trestu siahol hlboko pod dolnú
hranicu sadzby. Tá je 20 až 25 rokov alebo doživotie.
Róbert Bejda prípad približuje vo svojom štvrtkovom súde .
Ďalší most na východe je v kritickom stave. Zavrela ho košická nemocnica Dôležitý most nemocnice má už 40 rokov, ale neinvestovali
doň. (zdroj: Archív)
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KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Prečo musel byť uzatvorený a aké komplikácie prinesie nemocničnému personálu, sa dozviete z článku Kristiána Saba.
Ďalšie správy Následky požiaru v dedinke Nová Belá. (zdroj: Anton Frič)
Pohraničnú obec zasiahol požiar, o strechu nad hlavou prišlo 21 rodín
Tretia vlna ukazuje svoju silu, zomrelo ďalších sedemnásť pacientov
V okresoch Svidník a Stropkov sa situácia zhoršuje, tvrdia hygienici. Pribúdajú rodinné epidémie
Zhorenisko po požiari haly v Trebišove stále dymí. Spadnuté konštrukcie vytvárajú podmienky pre ďalší požiar.
Košická župa získa z prenájmu priestorov lekární o 400 percent viac ako v minulosti
Obnova Krásnej Hôrky sa posunie ďalej, pracovať sa má na okolí hradu
Okres Stará Ľubovňa sa zaradí medzi najmenej rozvinuté. Dostane 2,7 milióna eur
Kam vyraziť V rámci derniéry výstavy Dubayovci – Anna a jej deti bue sprístupnená výstavná sieň Michala Dubaya a odhalená bude aj
jeho pamätná tabuľa. (zdroj: SNM)
Michal Dubay v prešovskom múzeu. Tip na piatok 1. októbra
Recept na dnes Losos s oblohou z jedného plechu. K receptu sa dostanete po kliknutí na obrázok. (zdroj: Pexels/Krisztina Papp)
Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .
Autor: Daniela Marcinová
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice uzavrela pre zlý stav most cez Triedu SNP
Košice 30. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR – Milan Kapusta)
Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať na Triede
SNP. „Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. septembra. Most
sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania,“
uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik
Na snímke Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z
Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom – Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb
(VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému
Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ konštatoval generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ dodal Slávik.
Pošlite nám tip
Autor: Ján Durbák
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Slúžil i na prevoz pacientov z heliportu.
Uzavretý most košickej nemocnice, 30. 9. 2021 (6 fotografií)
KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd pri UNLP a Lekárskej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP.
Ide o oblúkový most ponad štvorprúdovú dopravnú tepnu a električkovú trať na Triede SNP v Košiciach.
Riaditeľ Slávik: Už dávnejšie sa nám nepozdával
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021," uviedol
generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
((piano))
„Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu
parkovania. Projekt parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu
Ipeľská,“ informoval riaditeľ.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom, ktorými sú Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, Záchranná služba Košice, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Magistrát mesta Košice, Úrad košického samosprávneho kraja, Krajský dopravný inšpektorát Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Air-transport Europe, s. r. o., letisko Poprad-Tatry.
Pacientov z heliportu musia dostať do nemocnice inak
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné služby a Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov,“ dodal generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu už bude slúžiť len na prechod chodcov.
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov.
Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ uzavrel Slávik.
Súvisiaci článok Súvisiaci článokKontrola zistila 300-percentný nárast. Prečo na východe padajú mosty? Čítajte Zamestnankyňa:
Nevieme, či to nebude 10 rokov
Jedna zo zamestnankýň nemocnice nám povedala, že síce boli informovaní o uzavretí mosta, ale na ako dlho, to im nepovedali.
„My nevieme, či to bude deň, prípadne desať rokov. Problém bude s parkovaním. Napríklad pred lekárskou fakultou parkujú jej
zamestnanci, ale aj my z nemocnice. Chodievali sme na parkovisko cez Ipeľskú a po uzavretí mosta bude obrovský problém dostať sa do
práce v rannej špičke. Cez polikliniku a podjazd pri nej je to priam nemožné. Tvoria sa tam zápchy,“ vraví pracovníčka UNLP.
Dodáva, že roky na nemocničnom moste aj parkovali autá, teraz si budú musieť ich majitelia nájsť iné miesta.
„Tých však nie je dosť. Nemocnica síce predáva parkovacie karty, ale nemôže ich logicky predať viac, ako má miest. Podľa mňa je
problém, že sa zamestnanci nebudú vedieť dostať do areálu z Ipeľskej a pri hľadaní možnosti parkovania sa zdržia desiatky minút.“
Vysvetľuje, že existujú viaceré možnosti, ako zaparkovať pri nemocnici. Buď príjazdom z Ipeľskej, prípadne popod polikliniku na jej
parkovisko alebo na plochu pri lekárskej fakulte. Ďalšia možnosť je cez urgentný príjem či okolo Východoslovenského ústavu
srdcovo-cievnych chorôb.
„To je síce pekné, ale každý, kto ide ráno do práce, hľadá možnosť, ako čo najskôr zaparkovať a venovať sa svojej robote. Veľa ľudí
využívalo práve most cez Ipeľskú. Nech ho čím skôr opravia...“
Vrtuľníky pristávajú na heliporte (vľavo) a pacientov prevážali do nemocnice (vpravo) najkratšou možnou trasou cez most, teraz to musia
vyriešiť inak. (zdroj: gisplan)
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Autor: Kristián Sabo
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Košická nemocnica uzavrela pre kritický stav most cez Triedu SNP
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov.
Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.
Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z
Triedy SNP do areálu Ipeľská.
Rozhodnutie tlmočilo vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb
(VÚSCH), Detskej fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR,
Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému
Krajskému dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe.
"Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež uvedené záchranné služby a Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu
pacientov," konštatoval generálny riaditeľ.
Stav mostného objektu bude slúžiť len na prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne
informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na
celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov," dodal Slávik.
Autor: TASR
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň uzavrela mostný objekt – nadjazd UNLP a LF UPJŠ na Triede SNP. Ide
o oblúkový most premosťujúci komunikácie a električkovú trať Triedy SNP v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika
Krišková.
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie
nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania. Projekt parkovania
riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská,“ uviedol generálny
riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.
Ako ďalej dodal, nemocnica už informovala Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice aj záchranné služby a
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli zmeniť
logistiku prevozu pacientov.
Mostný objekt bude slúžiť len na prechod chodcov. „Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať.
Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom
východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v
ľahostajnosti predchádzajúcich manažmentov,“ dodal Slávik.
Zdroj: (SITA, mt;mlu)
Autor: Júlia Lengeňová
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Most UNLP a Lekárskej fakulty na Triede SNP je kvôli havarijnému stavu uzavretý
KOŠICE ONLINE , Dnes | 13:46
Dočasne ho môžu využívať len chodci.
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach tento týždeň uzavrela mostný objekt, konkrétne nadjazd UNLP a Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) na Triede SNP. Generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik vysvetlil, že ide o oblúkový
most, ktorý prepája cesty a električkovú trať Triedy SNP:
„Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke, ktorá sa vykonala 28. 9. 2021. Most sa nám už
dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri príprave nového projektu parkovania. Projekt
parkovania riešime vo všetkých troch objektoch UNLP a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská.“
Ilustračná fotografia / UNLP
Vedenie UNLP o tom informovalo všetky zainteresované subjekty vrátane Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb,
Detskej fakultnej nemocnice Košice, Záchrannej služby Košice, Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby, LF UPJŠ,
Magistrátu mesta Košice, Úradu Košického samosprávneho kraja, Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Košiciach či Air-transport Europe, s.r.o. Letisko Poprad - Tatry.
„Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľa UNLP Košice a tiež vyššie uvedené záchranné
služby a Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu Ipeľská, pričom museli
zmeniť logistiku prevozu pacientov,“ skonštatoval Slávik s tým, že most môžu dočasne využívať len chodci:
„Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a neinvestovalo sa do jeho
údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v kritickom stave desiatky
mostov.“
Komentáre
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Košice: UNLP uzavrela pre zlý stav most cez Triedu SNP
Košice 30. septembra (TASR) – Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) uzavrela oblúkový most premosťujúci
komunikácie a električkovú trať na Triede SNP. "Rozhodnutie o uzavretí mostného objektu sme prijali ihneď po jeho technickej obhliadke,
ktorá sa vykonala 28. septembra. Most sa nám už dávnejšie nepozdával a naše predpoklady sa ukázali opodstatnené, čo sme zistili pri
príprave nového projektu parkovania," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Konštatoval ďalej, že projekt parkovania nemocnica
rieši vo všetkých svojich troch objektoch a most je dôležitou súčasťou prechodu z Triedy SNP do areálu Ipeľská. Rozhodnutie tlmočilo
vedenie UNLP všetkým zainteresovaným subjektom - Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), Detskej
fakultnej nemocnici (DFN), Záchrannej službe Košice, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), magistrátu mesta, Úradu Košického samosprávneho kraja, policajnému Krajskému
dopravnému inšpektorátu i Air-Transport Europe. "Upovedomili sme Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľa UNLP Košice, a tiež
uvedené záchranné služby a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujú transport pacientov z heliportu
Ipeľská, pričom museli zmeniť logistiku prevozu pacientov," konštatoval generálny riaditeľ. Stav mostného objektu bude slúžiť len na
prechod peších chodcov. "Začneme pripravovať komplexný materiál, o čom budeme postupne informovať. Mostný objekt má 40 rokov a
neinvestovalo sa do jeho údržby od začiatku jeho užívania. Podobná situácia je takmer na celom východnom Slovensku, kde sú v
kritickom stave desiatky mostov. Preto sme sa rozhodli tento stav riešiť a nepokračovať tak v ľahostajnosti predchádzajúcich
manažmentov," dodal Slávik. hol pop
Autor: TASR
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UPJŠ získala značku HR Excellence in Research
Pridajte komentár
2 min. čítania
Snaha napredovať a držať sa európskych trendov budovania moderného pracovného prostredia pre výskumníkov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, bola vyjadrená v liste Európskej komisii v januári 2020. Záujem o zavedenie zásad HRS4R (The Human
Resources Strategy for Researchers – Stratégia ľudských zdrojov vo výskume) na pôde UPJŠ a záväzok ich dodržiavať viedli k získaniu
značky „HR Excellence in Research“ ako druhej univerzite v rámci Slovenskej republiky.
Lepšie pracovné prostredie – lepšia univerzita
Cieľom dodržiavania princípov je zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti na profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov a vytvoriť
atraktívne prostredie pre expertov z celého sveta. Princípy sú rozdelené do 4 oblastí: Etické a profesionálne aspekty, Nábor a výber
zamestnancov, Pracovné podmienky a sociálne aspekty, Tréning a profesionálny rozvoj.
„Získaniu značky predchádzala detailná analýza súčasného stavu a príprava podkladov, a dokumentov na univerzite. Táto fáza trvala
celý rok 2020 a boli do nej zapojené všetky kategórie výskumníkov na UPJŠ, učitelia aj doktorandi, vedenie univerzity, vedenia fakúlt,
univerzitné pracoviská. Už samotný proces zavádzania stratégie nás prinútil zamyslieť sa nad tým, aké máme pracovné prostredie, aké
hodnoty a princípy dodržiavame a zdieľame, a posunulo nás to k tomu, aby sme mali záujem spoluvytvárať lepšie pracovné prostredie,
lepšiu univerzitu,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu UPJŠ v Košiciach, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40
princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde správania pre nábor výskumných pracovníkov. Oba dokumenty
zahŕňajú princípy, ktoré sú aktuálne a ktoré sa UPJŠ zaväzuje dodržiavať. Hovoria o tom, aké práva a možnosti majú mať výskumníci pri
svojej výskumnej činnosti vo svojich organizáciách, aké vnútorné prostredie by mali zabezpečiť organizácie alebo univerzity, aby sa
výskumníci cítili dobre a aké normy a postupy v riadení ľudských zdrojov sú štandardom.
redakcia
Autor: redakcia | Zobraziť všetky články || Zobraziť všetky články || redakcia
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:: UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“ :: Aktuálne -> Školstvo
UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“
@ Aktuálne -> Školstvo Sep 30 2021 - 10:33 GMT
Snaha napredovať a držať sa európskych trendov budovania moderného pracovného prostredia pre výskumníkov Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, bola vyjadrená v liste Európskej komisii v januári 2020. Záujem o zavedenie zásad HRS4R (The Human
Resources Strategy for Researchers – Stratégia ľudských zdrojov vo výskume) na pôde UPJŠ a záväzok ich dodržiavať viedli k získaniu
značky „HR Excellence in Research“ ako druhej univerzite v rámci Slovenskej republiky.
Cieľom dodržiavania princípov je zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti na profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov a vytvoriť
atraktívne prostredie pre expertov z celého sveta. Princípy sú rozdelené do 4 oblastí: Etické a profesionálne aspekty, Nábor a výber
zamestnancov, Pracovné podmienky a sociálne aspekty, Tréning a profesionálny rozvoj.
„Získaniu značky predchádzala detailná analýza súčasného stavu a príprava podkladov, a dokumentov na univerzite. Táto fáza trvala
celý rok 2020 a boli do nej zapojené všetky kategórie výskumníkov na UPJŠ, učitelia aj doktorandi, vedenie univerzity, vedenia fakúlt,
univerzitné pracoviská. Už samotný proces zavádzania stratégie nás prinútil zamyslieť sa nad tým, aké máme pracovné prostredie, aké
hodnoty a princípy dodržiavame a zdieľame, a posunulo nás to k tomu, aby sme mali záujem spoluvytvárať lepšie pracovné prostredie,
lepšiu univerzitu,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu UPJŠ v Košiciach, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40
princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde správania pre nábor výskumných pracovníkov. Oba dokumenty
zahŕňajú princípy, ktoré sú aktuálne a ktoré sa UPJŠ zaväzuje dodržiavať. Hovoria o tom, aké práva a možnosti majú mať výskumníci pri
svojej výskumnej činnosti vo svojich organizáciách, aké vnútorné prostredie by mali zabezpečiť organizácie alebo univerzity, aby sa
výskumníci cítili dobre a aké normy a postupy v riadení ľudských zdrojov sú štandardom.
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V uplynulých dňoch sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia
Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z verejného
sektora, ktorými sú tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach (TUKE),
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia
Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a akademického sektora sa zúčastnili valného zhromaždenia aj pristupujúci
členovia - Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Poverený predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. otvoril ustanovujúce valné zhromaždenie a privítal zástupcov
zakladajúcich a pristupujúcich členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schválenie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstavenstva a voľba
členov dozornej rady. Prof. Miškovský informoval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE. Zároveň sa členovia
dohodli na dĺžke trvania funkcie predsedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo
funkčné obdobie predsedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež
zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaždenia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bola zvolená za zapisovateľku valného zhromaždenia a za overovateľov zápisnice boli zvolení
prof. MUDr. Pavol Jarcuška, PhD., za UPJŠ v Košiciach a Ing. Dominik Hakulin, PhD. za Cassovia Discovery park, s.r.o. Členovia
predstavenstva boli zvolení na obdobie 5 rokov a za predsedu predstavenstva zvolili prof. Pavla Miškovského. Prof. Miškovský
poďakoval všetkým prítomným za prejavenú dôveru a uviedol: „Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové
riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má
ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC
bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu
života“.
Ďalším bodom programu bola voľba členov dozornej rady. Členovia dozornej rady zvolili za jej predsedu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., a
za podpredsedu dozornej rady JUDr. Mariána Prievozníka, PhD.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Na záver predseda valného zhromaždenia, prof. Kmeť zaželal zvoleným členom veľa úspechov v práci, poďakoval prítomným za účasť a
ukončil rokovanie.
Mgr. Slavomíra Hrabovská
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Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
hol mac
Autor: HOL

Monitora s. r. o. | monitora.sk

76

Súhrn vydaných správ ER TASR - 30. septembra - 14.30
30. 9. 2021, 14:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzitné pracoviská, Kľúčové
slová: Cassovia New Industry Cluster, CNIC

Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.
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Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
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Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
mac mia
Autor: MAC
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Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Opozičný Smer-SD chce znova zaviesť bankový odvod, aby sa týmito prostriedkami mohol kompenzovať rast cien energií.
Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že tento rok budú mať banky dvakrát taký
zisk ako predchádzajúci rok.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo výzvu pre zriaďovateľov škôl. Môžu požiadať o poskytnutie dotácie na
osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na výzvu vyčlenil rezort 750.000 eur, maximálna výška príspevku je 30.000 eur.
Informoval o tom vo štvrtok hovorca ministerstva Ivan Rudolf.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
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mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.
Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Praha - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. To
znamená zdraženie úverov a hypoték, keďže úroky komerčných úverov vrátane úverov na bývanie sa od nej odvíjajú.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Wiesbaden - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri opäť zrýchlilo a prvýkrát takmer za 28 rokov prekročilo 4 %.
To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického
úradu Destatis.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Bern - Zotavovanie švajčiarskej ekonomiky sa bude v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať. Poukázal na to hlavný indikátor pre
švajčiarsku ekonomiku, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
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Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Dublin - Írske ministerstvo financií vo štvrtok zdvojnásobilo svoju prognózu hospodárskeho rastu a rastu domáceho dopytu v tomto roku.
Odôvodnilo to veľmi silným oživením ekonomiky v 2. štvrťroku po zmiernení blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
Washington - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšil, aj keď majú firmy naprieč
odvetviami problémy obsadiť množstvo voľných pracovných miest. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.
Washington - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok
spresnené výsledky ministerstva obchodu. Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace
do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade.
mac mia
Autor: MIA
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Žiar nad Hronom – V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej
úplné zastavenie. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu
pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.
Bratislava - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by
mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel
zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne envirorezortu. Poslanci o novelách debatujú v úvode
štvrtkového rokovania 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.
Bratislava – Je absurdné, aby od poslancov Ministerstvo financií (MF) SR očakávalo, že automaticky budú ako poslanci súhlasiť so
všetkým, čo im pošle do parlamentu. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti. Vyjadril sa tak k
vládnemu návrhu o náhradnej očkovacej prémii, ktorý plénum v stredu (29. 9.) nezaradilo do programu.
Bratislava – Opozičný Smer-SD chce znova zaviesť bankový odvod, aby sa týmito prostriedkami mohol kompenzovať rast cien energií.
Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že tento rok budú mať banky dvakrát taký
zisk ako predchádzajúci rok.
Bratislava – Dôchodky sa majú budúci rok zvyšovať o 1,3 %, čo predstavuje tzv. dôchodcovskú infláciu. Poukázal na to vo štvrtok na
tlačovej konferencii nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš. Považuje to za jednu veľkú hanbu.
Bratislava - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv,
odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o
novom Operačnom programe (OP) Slovensko. V rámci neho bude Slovensko v programovom období 2021 - 2027 investovať z
európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie MIRRI.
Bratislava - Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service
Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).
Bratislava - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa vo štvrtok na pozvanie svojho maďarského partnera Mihálya Vargu zúčastnil na
ministerskom zasadnutí krajín V4 v Budapešti. Na stretnutí deklaroval, že boj proti daňovým únikom považuje za kľúčový. Informoval o
tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.
Bratislava - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR sa od 15. októbra stane ekonóm a analytik Juraj
Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Valachy bude v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať
na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá, uviedlo vo štvrtok MF na sociálnej sieti.
Bratislava – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných
rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov,
uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že
v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych
predpisov.
Bratislava - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spustilo výzvu pre zriaďovateľov škôl. Môžu požiadať o poskytnutie dotácie na
osadenie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na výzvu vyčlenil rezort 750.000 eur, maximálna výška príspevku je 30.000 eur.
Informoval o tom vo štvrtok hovorca ministerstva Ivan Rudolf.
Bratislava - Návrh rodičovského dôchodku, ktorý je súčasťou reformy 1. penzijného piliera z dielne ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), je z pohľadu daňovo-odvodového systému diskriminačný. Tvrdí to Slovenská komora daňových
poradcov (SKDP).
Košice – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu
valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka
pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
Bratislava - Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas prvého polroka 2021 revitalizoval, keď zaznamenal
25,2-percentný medziročný rast tržieb. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
(ZCHFP) SR. Nárast tržieb podľa neho však reflektuje najmä enormný nárast nákladov a vymazanie predchádzajúcich poklesov.
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Bratislava - Colné informačné systémy pre Finančnú správu (FS) SR bude do konca augusta budúceho roka naďalej zabezpečovať
spoločnosť Ditec. Vo štvrtok o tom informovala FS, podľa ktorej ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by
malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod. Uzatvorený dodatok k zmluve rieši i vyrovnanie majetkových práv, aby v budúcnosti
mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne
súťažené na voľnom trhu.
Bratislava - Mesto Bratislava má od štvrtka novú autobusovú stanicu. Železničná Hlavná stanica však zostáva aj po rokoch plánov a
sľubov bez rozsiahlejšej rekonštrukcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že ho pre to, ako Hlavná stanica vyzerá, bolí veľmi srdce.
"Stále prosím a žiadam ľudí, ktorí to majú v rukách, a to je minister dopravy a premiér," vyhlásil vo štvrtok Vallo.
Bratislava - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online
konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je
súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali
BSCF k 31. augustu 2021.
Viedeň - Ceny rakúskych priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v raste, pričom rast dosiahol rekordnú úroveň. Informoval o tom
vo štvrtok rakúsky štatistický úrad. Ceny producentov vzrástli v auguste medziročne o 9,5 %.
Budapešť - Po zaznamenaní rekordného rastu za mesiac júl sa rast cien maďarských priemyselných výrobcov v auguste čiastočne
spomalil. Udržal sa však na vysokej úrovni, pričom bol druhý najvyšší v histórii záznamov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje
maďarského štatistického úradu.
Praha - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. To
znamená zdraženie úverov a hypoték, keďže úroky komerčných úverov vrátane úverov na bývanie sa od nej odvíjajú.
Frankfurt nad Mohanom - Kurz spoločnej európskej meny sa pohybuje v blízkosti svojho približne 14-mesačného minima. Vo štvrtok ráno
sa euro predávalo po 1,1605 USD. V stredu (29. 9.) neskoro večer jeho kurz padol až na 1,1589 USD/EUR, čo bolo najmenej od júla
2020.
Wiesbaden - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri opäť zrýchlilo a prvýkrát takmer za 28 rokov prekročilo 4 %.
To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického
úradu Destatis.
Norimberg - Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac mierne znížila. Počet ľudí bez práce v septembri klesol na 2.465.000, uviedol
spolkový úrad práce (BA). To bolo o 114.000 menej ako v auguste a o 382.000 menej ako v septembri 2020.
Brusel - Skupina európskych leteckých spoločností z Európskej únie (EÚ) sa vo štvrtok dohodla na vrátení peňazí cestujúcim, ktorých
lety boli počas pandémie ochorenia COVID-19 zrušené. A zaviazala sa poskytovať v budúcnosti cestujúcim lepšie informácie o ich
právach.
Brusel - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho
Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.
Brusel - Európska komisia (EK) vo štvrtok poslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh týkajúci sa predĺženia dočasného právneho
rámca štátnej pomoci, zavedeného pre pandémiu nového koronavírusu, až do 30. júna 2022. Komisia chce zároveň spolu s členmi EÚ
stanoviť cestu k postupnému ukončovaniu krízovej podpory vzhľadom na prebiehajúce oživenie európskeho hospodárstva.
Luxemburg - Nezamestnanosť v eurozóne sa v auguste mierne znížila v súlade s očakávaniami. Pokračovala tak v trende, ktorý trvá od
začiatku roka, ako sa ekonomika zotavuje z poklesu v roku 2020 spôsobenom pandémiou. Miera nezamestnanosti v eurozóne po
očistení o sezónne vplyvy v auguste 2021 dosiahla 7,5 % po 7,6 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Bern - Zotavovanie švajčiarskej ekonomiky sa bude v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať. Poukázal na to hlavný indikátor pre
švajčiarsku ekonomiku, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF.
Paríž - Francúzska inflácia sa zrýchlila na 10-ročné maximum. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v septembri medziročne
stúpol o 2,7 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Inflácia sa síce dostala na
najvyššiu úroveň od decembra 2011, ale analytici počítali so zrýchlením tempa rastu cien až na 2,8 %.
Paríž - Ceny francúzskych priemyselných producentov zrýchlili v auguste tempo rastu nad 9 %. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky
štatistický úrad INSEE, ktorý zverejnil predbežné údaje. Ceny francúzskych priemyselných výrobcov vzrástli v auguste medziročne o 9,5
%, uviedol INSEE.
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Kodaň - Nezamestnanosť v Dánsku zaznamenala v auguste mierny pokles, stačil však na to, aby sa dostala na 1,5-ročné minimum.
Informoval o tom vo štvrtok dánsky štatistický úrad. Ako úrad oznámil, miera nezamestnanosti dosiahla v auguste 3,6 % oproti nadol
revidovanej 3,7-percentnej úrovni za mesiac júl.
Londýn - Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v 2. štvrťroku výrazne viac, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP)
počas troch mesiacov od apríla do júna 2021 medzikvartálne stúpol o 5,5 %, uviedol britský štatistický úrad ONS a revidoval svoj
predbežný odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,8 %.
Londýn - Výroba áut v Británii sa v auguste pre nedostatok čipov prudko znížila. Produkcia v auguste medziročne padla o 27 %, uviedol
britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Hlavným dôvodom bol podľa asociácie globálny nedostatok polovodičov, okrem toho mali
na výrobu negatívny vplyv aj letné odstávky závodov.
Londýn - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni sa ceny ropy vo štvrtok stabilizovali a menili sa iba minimálne. Na jednej strane
ich nadol tlačia informácie o raste zásob ropy v USA, čo bol aj dôvod ich stredajšieho (29. 9.) poklesu, na druhej strane ich zasa
podporujú pokračujúce obavy, že celkovo slabá ponuka na trhu bude pretrvávať ešte niekoľko mesiacov.
Londýn - Ceny nehnuteľností v Británii pokračovali tento mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo, pričom rozsah spomalenia bol
výraznejší, než sa čakalo. Na druhej strane, rast cien si už piaty mesiac po sebe udržal dvojcifernú hodnotu. Uviedla to vo štvrtok
spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.
Londýn/Brusel - Európske ceny plynu a elektriny opäť vzrástli a dostali sa na nové rekordy, čo signalizuje, že nedostatok dodávok sa
počas zimnej sezóny, ktorá sa začína v piatok (1. 10.), zrejme len zhorší. Zásoby plynu, uhlia a vody na výrobu elektriny sú nízke a
existuje len málo signálov, že situácia by sa v dohľadnom čase mohla zlepšiť, keďže dopyt sa prudko zotavuje po pandémiou
spôsobenom prepade.
Dublin - Írske ministerstvo financií vo štvrtok zdvojnásobilo svoju prognózu hospodárskeho rastu a rastu domáceho dopytu v tomto roku.
Odôvodnilo to veľmi silným oživením ekonomiky v 2. štvrťroku po zmiernení blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu.
Rím - Talianska inflácia sa výrazne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,6 % po zvýšení o 2 % v
auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien len na 2,4
%. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia očakávali -0,3 %.
Rím - Miera nezamestnanosti v Taliansku zostala v auguste nezmenená, na júlovej úrovni, ktorá bola najnižšia za viac ako jeden rok.
Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad ISTAT.
Madrid - Maloobchodné tržby v Španielsku v auguste klesli a najviac za šesť mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu
INE. Podľa najnovších výsledkov sa tržby maloobchodníkov vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste znížili medziročne o 0,9
% po revidovanom poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. I
Peking - Aktivita v čínskom priemysle v septembri nečakane klesla prvýkrát od začiatku minulého roka. Dôvodom bola energetická kríza
a zvýšené ceny vstupov. Naopak, aktivita v službách sa vrátila k expanzii, keďže epidemická situácia sa opäť zlepšila. Oficiálny index
nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor v septembri klesol na 49,6 bodu z 50,1 bodu v auguste, uviedol čínsky štatistický úrad.
Tokio - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než
dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok
japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.
New York - Cena americkej ropy vo štvrtok stúpla aj napriek prekvapujúcemu nárastu nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v
USA, ktorý vyvolal obavy zo spomalenia najväčšej svetovej ekonomiky. Ale cena ropnej zmesi Brent mierne klesla. Prispeli k tomu
problémy s dodávkami elektriny v Číne, ktoré brzdia tamojšie hospodárstvo.
Washington - Americký Senát schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií na ďalšie dva
mesiace. Ide o vzácnu ukážku jednoty medzi stranami s cieľom zabrániť ochromujúcemu zatvoreniu federálnych orgánov, tzv.
shutdownu, v novom fiškálnom roku, ktorý sa začína 1. októbra.
Washington - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň nečakane zvýšil, aj keď majú firmy naprieč
odvetviami problémy obsadiť množstvo voľných pracovných miest. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.
Washington - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok
spresnené výsledky ministerstva obchodu. Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace
do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade.
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Pittsburgh - USA a Európska únia (EÚ) urobili tento týždeň kroky k obnoveniu dobrých vzťahov prostredníctvom spolupráce na kľúčových
obchodných a technologických problémoch. Tento krehký mier by sa však mohol opäť rozpadnúť, ak sa im nepodarí vyriešiť spor o
americké clá na oceľ a hliník z Európy.
mac mia
Autor: MIA
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dnes 10:39 Cieľom CNIC jej vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku aj v spolupráci so SAV či súkromným high-tech
priemyslom
Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu valného
zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského (na snímke vľavo), ktorý je aj riaditeľom Technologického a
inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok (30. 9.) za CNIC informovala
manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park.
Pristupujúcimi členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu
valného zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie.
Predsedom dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
Autor: TASR
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Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, TUKE a UVLF v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a
Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi členmi sú SAV a UNLP v Košiciach.
Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou
ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom
Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC
informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.
„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na
východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného
Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu
CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.
Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi
členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného
zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom
dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.
Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi
univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky
výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.
Autor: TASR
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@ Aktuálne -> Ekonomika a financie Sep 30 2021 - 10:59 GMT
V uplynulých dňoch sa v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach konala ustanovujúca schôdza valného zhromaždenia združenia
Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Schôdze sa zúčastnili zakladajúci členovia CNIC z
verejného sektora, ktorými sú tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach
(TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia
Discovery Park za súkromný sektor. Okrem samospráv a akademického sektora sa zúčastnili valného zhromaždenia aj pristupujúci
členovia - Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).
Poverený predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. otvoril ustanovujúce valné zhromaždenie a privítal zástupcov
zakladajúcich a pristupujúcich členov CNIC a hostí. Hlavnými bodmi programu boli voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia, schválenie členstva pristupujúcich členov, voľba členov predstavenstva a voľba
členov dozornej rady. Prof. Miškovský informoval prítomných o právnych úkonoch pred vznikom CNIC.
Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE. Zároveň sa členovia
dohodli na dĺžke trvania funkcie predsedu valného zhromaždenia, aby vzhľadom na jeho význam najmä vo vzťahu k verejnosti, trvalo
funkčné obdobie predsedu do konania najbližšieho valného zhromaždenia, na ktorom bude zvolený nový predseda. Členovia sa taktiež
zhodli na rotujúcom systéme predsedu valného zhromaždenia medzi jednotlivými členmi CNIC, pričom sa hlasovalo nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých členov.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bola zvolená za zapisovateľku valného zhromaždenia a za overovateľov zápisnice boli zvolení
prof. MUDr. Pavol Jarcuška, PhD., za UPJŠ v Košiciach a Ing. Dominik Hakulin, PhD. za Cassovia Discovery park, s.r.o. Členovia
predstavenstva boli zvolení na obdobie 5 rokov a za predsedu predstavenstva zvolili prof. Pavla Miškovského. Prof. Miškovský
poďakoval všetkým prítomným za prejavenú dôveru a uviedol: „Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové
riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má
ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC
bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dopadom na kvalitu
života“.
Ďalším bodom programu bola voľba členov dozornej rady. Členovia dozornej rady zvolili za jej predsedu JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., a
za podpredsedu dozornej rady JUDr. Mariána Prievozníka, PhD.
„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to
taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie
start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Na záver predseda valného zhromaždenia, prof. Kmeť zaželal zvoleným členom veľa úspechov v práci, poďakoval prítomným za účasť a
ukončil rokovanie.
Mgr. Slavomíra Hrabovská
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